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CIRCULAR Nº  145/20 

 

ASSUNTO: Assembleia Geral Eleitoral - alteração do local de voto 

 

       Odivelas, 22 de setembro de 2020 

Exmos. Senhores, 

Foi oportunamente convocada pela Sr.ª Presidente da MAG a Assembleia Geral Eleitoral da 

FPJ, para reunir no próximo dia 10 de outubro de 2020, entre as 15h00 e as 18h00, para a 

eleição dos membros dos Órgãos Sociais da FPJ a ter lugar no Auditório do Pavilhão 

Multiusos de Odivelas. 

Mostra-se necessário alterar o local onde se realizará a Assembleia Geral e respetivo ato 

eleitoral para a seguinte morada: 
 

Pavilhão nº 3 do Estádio Universitário de Coimbra 

Avenida da Guarda Inglesa S/N 

3040-256 Coimbra-Portugal 
 

A alteração do local de voto encontra fundamento no agravamento da pandemia, tendo 

presente que o mês de setembro já ultrapassou os 10 mil novos contágios, sinal de que o País 

poderá já estar a enfrentar uma segunda vaga da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo 

é presentemente a região com mais casos registados, tendo o número de infeções ultrapassado 

já naquela Região os 1.200 casos só neste mês de setembro. Acresce que o concelho de 

Odivelas, para onde estava programado o ato eleitoral, é um dos concelhos mais afetados da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo com 2092 casos à data de ontem, por oposição ao concelho 

de Coimbra que tem um número muito inferior de casos de contágio (708 também à data de 

ontem). 

Por outro lado, e dadas as dificuldades encontradas na realização do Campeonato A.S. 

Nacional de Seniores e Campeonato Nacional de Cegos e Baixa Visão em Odivelas, que se 

realizarão no mesmo dia do ato eleitoral, e a necessidade de o deslocalizar para Coimbra, 
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obrigaria eventualmente a alguns delegados a efetuar duas deslocações, uma para Coimbra 

por força da participação nos referidos Campeonatos, e outra a Lisboa para participação no 

ato eleitoral. 

A FPJ publica também uma Circular com o regime de votação por correspondência, para 

permitir aos delegados que não queiram deslocar-se ao local onde se procederá o ato eleitoral, 

por razões de segurança ou dificuldade de deslocação, poderem ainda assim exercer o seu 

direito de voto. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais 

 

Saudações Desportivas 

A Presidente da MAG 

 

Dr.ª Sandra Maria André Godinho 
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