
APE | Votação por Correspondência 

 

Prezado Associado da APE, mesmo longe da sua morada de residência não deixe de participar 

neste momento importante do futuro da Associação. Por favor siga os seguintes passos para 

fazer chegar por correio ( CTT ) até ao próximo dia 12 de Dezembro de 2013: 

1. Garantir que as suas quotas estão regularizadas; 

2. Caso tenha quotas em atraso, contacte com a APE por Telefone (+351 217 782 980) 

entre as 15 H-20 Horas e remeta o comprovativo de pagamento (NIB : 0010 0000 

13864790001 89 ) para Associação por E-Mail (apexercito@gmail.com) assinalando 

sempre o seu número de associado; 

3. Leia a Carta disponibilizada pelo Presidente da Assembleia Geral (Anexo I); 

4. Preencha o documento que deverá acompanhar o Envelope com os seus votos para o 

Conselho Geral e para eleger os novos Corpos Sociais (Anexo II); 

5. Junte uma cópia do seu Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte; 

6. Imprima o Anexo III e vote numa das Listas; 

7. Imprima o Anexo IV e escolha os 10 Pilões que devem fazer parte do Conselho Geral; 

8. Depois de preenchidos o Anexo III e o Anexo IV coloque os dois documentos dentro de 

um envelope fechado; 

9. Coloque o Envelope Fechado dentro de outro Envelope Fechado juntamente com o 

Anexo II e com cópia do seu documento de Identificação e remeta por Correio* (CTT) 

para a APE (Rua Major Neutel de Abreu, 20, s-l  Esq, 1500-411 Lisboa, Portugal ); 

10. Todos os Votos terão que ser recepcionados na APE por Correio (CTT) até ao próximo 

dia 12 de Dezembro de 2013. 

 

*Com a quadra natalícia em curso recomendamos que envie o seu voto a partir de território 

nacional por Correio Azul até ao próximo dia 9 de Dezembro de 2013. 
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