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Caros Associados, 
 
Em 27NOV18 completam-se 3 anos de mandato da actual Direcção e dos restantes corpos sociais. Daí 
que, haverá diligências para agendar e formalizar, tais como, candidaturas, acto eleitoral, relatório e 
contas, tomada de posse, orçamento e plano de actividades para 2019. 
 
Anteriormente, com excepção de "candidaturas", estas diligências eram efectuadas no próprio dia 
eleitoral, com insatisfação posterior de alguns dos Associados. Quando a Direcção cessante tem 
continuação no exercício seguinte, como o foi nos 2 últimos mandatos, essa insatisfação era diluída e 
sem reflexos na continuidade. 
 
Ora, no conjunto das formalidades, o relatório e contas requer tempo para serem encerrados, e serem 
apresentadas pela Direcção cessante. O orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte, 
também requer tempo de preparação, para apresentação aos Sócios, pela Direcção eleita. 
 
Entendeu a MAG, separar a tomada de posse do acto eleitoral, marcando uma AG para o dia 25JAN19 
para Tomada de Posse. O mês de Dezembro e princípio de JAN19 é parco em dias úteis, não sendo viável 
agendar qualquer AG. 
 
Assim, em 25JAN19, será apresentado o relatório e contas pela Direcção cessante, se procederá à posse, 
à troca de membros cessantes por eleitos e a apresentação pela Direcção empossada, dos planos de 
actividades e do orçamento para 2019. 
Nesta conformidade, nos Estatutos da ALFA, o Art. 15º - d) - início do mandato - deve ser alargado o 
prazo de 30 para 60 dias, após as eleições. E, o Art. 26º - nº 2, no que se refere à data da tomada de 
posse, o seu texto deve ser acrescido de um período suplementar, que reflita a natureza excepcional em 
ano de eleições. A MAG agendou uma AG exclusiva, imediatamente antes da AG Eleitoral, para análise e 
decisão destas alterações. 
Em síntese, resume-se o seguinte calendário eleitoral para o triénio 2019 - 2021: 
 
 
- 30SET18 - convite aos Sócios para formarem e apresentarem Lista de Candidatura;  
- 31OUT18 - prazo limite para apresentação de Listas de Candidaturas;  
- 30NOV18 - AG exclusiva, às 21.00 horas, para alterações nos Estatutos;  
- 30NOV18 - AG eleitoral, às 22.00 horas;  
- 25JAN19 - AG de Tomada de Posse. 
 
Finalmente, lembro que os Sócios, maiores de 18 anos e que têm as quotas pagas até 20OUT18, é que 
irão decidir quem será o novo Presidente da Direcção para o triénio 2019 - 21. 
 
Assim, com as quotas em dia, poderá votar e integrar uma das Listas de Candidatura, e desfrutar dos 
benefícios que a ALFA lhe confere. O pagamento de quotas em atraso é até 20 de Outubro de 2018. 
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