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Para: Todos os Agrupamento do Núcleo do Oeste 

C/C: Mesa do Conselho de Núcleo, Junta de Núcleo, Junta Regional de Lisboa, Conselho Fiscal e 

Jurisdicional Regional de Lisboa, Comissão Eleitoral Regional 

      

Assunto: Eleições para a Junta de Núcleo 

Data: 21 de Julho de 2017 

 

Caros irmãos escutas, 

Conforme os estatutos e regulamentos do CNE, após a marcação de eleições pela mesa do Conselho 

de Núcleo, venho apresentar o calendário eleitoral: 

Abertura do processo eleitoral 2017-07-21 

Data limite para receção de candidaturas 2017-08-20 

Limite para análise e validação da sua regularidade (8 dias) 2017-08-28 

Limite para correção das irregularidades (8 dias) 2017-09-05 

Limite para apresentação à entidade eclesiástica 2017-09-10 

Data limite para envio dos votos por correspondência 2017-09-22 

Data limite para apresentação da lista de delegados 2017-10-02 

Data limite para receção dos votos por correspondência 2017-10-16 

Eleições 2017-10-22 

Limite para reclamações e impugnações 2017-10-24 

Apuramento, homologação e comunicação dos resultados 2017-10-25 

Tomada de posse 2017-11-04 

 

De seguida apresento algumas informações relacionadas com o processo: 

1 – As candidaturas devem estar de acordo com os estatutos e regulamentos do CNE, 

especialmente no que concerne os artigos 17º a 19º do Regulamento Eleitoral. Estas devem ser 

entregues ao Presidente da Comissão Eleitoral do Núcleo. 

2 – São eleitores todos os dirigentes e caminheiros investidos que constem dos cadernos 

eleitorais elaborados nos censos do ano corrente (2017). 

3 - As eleições no Núcleo do Oeste decorrerão no dia 22 de outubro de 2017. 

4 - Para aqueles que optem pelo voto por correspondência, de acordo com o art.29º do 

Regulamento Eleitoral, devem assinalar a sua escolha no boletim de voto, dobrando-o em quatro 
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com a parte impressa voltada para dentro, introduzindo-o no envelope oficial distribuído 

juntamente com o boletim de voto. Depois de fechado e sem qualquer menção, deverão 

introduzi-lo num outro envelope (RE 03) acompanhado da fotocópia do Bilhete de Identidade / 

Cartão do Cidadão, no qual deve ser escrito o nome, o agrupamento, o cargo e a assinatura 

semelhante à do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão. O(s) envelope(s) (RE 03) deve(m) 

ser inserido(s) dentro de um terceiro envelope dirigido ao Presidente da Mesa. Só serão válidos 

os votos enviados até ao quinto dia útil anterior ao ato eleitoral (data dos CTT) para a morada 

indicada abaixo ou entregues diretamente na respetiva mesa de voto durante o horário de 

funcionamento. 

Presidente da Comissão Eleitoral do Núcleo do Oeste 

Delfim Almeida Mateus 

Rua Dr. José Venâncio Paulo Rodrigues, 33 

2500-273 CALDAS DA RAINHA 

5 - Para o voto presencial, os dirigentes devem fazer-se acompanhar do Bilhete de Identidade / 

Cartão do Cidadão na mesa de voto entre as 10H00M e as 16H00M. 

 

Agradeço a divulgação desta mensagem a todos os eleitores. Fico à vossa disposição para 

qualquer esclarecimento adicional (TLM: 927864382 /  EMAIL: ce.oeste@escutismo.pt). 

 

Com uma canhota e 

Sempre Alerta para Servir, 

 

Delfim Almeida Mateus 

Presidente da Comissão Eleitoral do Núcleo do Oeste 

 


