CIRCULAR N.º 2/2016
De: Comissão Eleitoral da Junta de Núcleo de S. Miguel
Para: Agrupamentos e Junta de Núcleo de S. Miguel
C/C: Junta Regional dos Açores
2016-06-06
ASSUNTO: Eleição para a Junta de Núcleo de S. Miguel — documentação para o
sufrágio, indicação das mesas de voto e envio dos cadernos eleitorais.
Caros irmãos Escutas
Como é do vosso conhecimento findo o prazo para apresentação de candidatura a 18
de Abril de 2016 e não tendo havido apresentação de nenhuma candidatura foi
comunicado ao Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo para, nos termos do n.º 2
do Artigo 23.º do Regulamento Eleitoral, convocar um Conselho de Núcleo para
deliberar sobre as medidas adequadas relativas à inexistência de candidaturas à
eleição para a Junta de Núcleo de S. Miguel – Triénio 2016/19. Assim, a 28 de Maio
último, realizou-se, na sala Azul do Teatro Ribeiragrandense, o referido Conselho
tendo sido apresentados 18 pedidos de agrupamentos do núcleo para que o anterior
Chefe de Núcleo reconsiderasse a sua não candidatura e, também, após um apelo
generalizado dos presentes, o dirigente José Maria Tavares Cardoso Jorge
reconsiderou e apresentou intenção de recandidatar-se. Esta intenção foi manifestada
na Quarta-feira passada, dia 1 de Junho, com apresentação dos documentos exigidos
no artigo 18.º do referido documento ao qual se anexam.
De acordo com alínea e) do artigo 6.º do referido Regulamento a presente Comissão
Eleitoral comunicou à competente autoridade eclesiástica — Sua Excelência
Reverendíssima o Bispo de Angra e ilhas dos Açores — a composição da lista com o
processo regularizado tendo merecido a seguinte mensagem: “Tendo-me sido
presente a lista concorrente às eleições do núcleo de S. Miguel do CNE e tendo
procedido às devidas diligências, venho por este meio informar que dou a minha
aprovação para que a referida lista possa submeter-se ao escrutínio dos eleitores de
acordo com os estatutos do CNE.
Aproveito para agradecer o trabalho desenvolvido pelo CNE, pelos seus dirigentes e
todos os seus membros, e apelar para a dignidade responsabilidade de que se reveste
a escolha dos novos dirigentes.
Envio as minhas saudações amigas
+João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores”
Deste modo, e, sendo possível, mantêm-se as mesmas datas definidas no anterior
calendário eleitoral para a realização da eleição da Junta de Núcleo de S. Miguel para
o dia 18 de Junho, e para o apuramento dos resultados e sua publicação em ordem de
serviço — 24 de Junho.
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Para tal, e a fim de se facilitar a participação de todos os leitores, foram definidas 30
mesas de votos, que estarão abertas das 15h00 às 18h00, só podendo encerrar mais
cedo, no caso de todos as eleitores (dirigentes e caminheiros/companheiros) terem
votado.
Atendendo à importância deste acto para a vida do nosso Núcleo, contamos com
empenho de todos, participando activamente e contribuindo com o seu voto nesta
eleição. Quem concorre, terá de sentir solidariedade dos eleitores e não a sensação
desagradável, de que foi eleito por um número reduzido.
Mesa n.º 1 - Junta de Núcleo de S. Miguel
Mesa n.º 2 - Agrupamento 107 S. Sebastião
Mesa n.º 3 - Agrupamento 260 Ribeira Quente
Mesa n.º 4 - Agrupamento 433 Arrifes
Mesa n.º 5 - Agrupamento 436 Vila Franca do Campo
Mesa n.º 6 - Agrupamento 645 Ribeira Grande
Mesa n.º 7 - Agrupamento 646 Feteiras
Mesa n.º 8 - Agrupamento 720 Vila do Nordeste
Mesa n.º 9 - Agrupamento 739 Fajã de Baixo
Mesa n.º 10 - Agrupamento 766 Povoação
Mesa n.º 11 - Agrupamento 767 Ponta Garça
Mesa n.º 12 - Agrupamento 798 Cabouco
Mesa n.º 13 - Agrupamento 800 Capelas
Mesa n.º 14 - Agrupamento 968 Lomba da Fazenda
Mesa n.º 15 - Agrupamento 974 São Vicente Ferreira
Mesa n.º 16 - Agrupamento 976 Água d'Alto
Mesa n.º 17 - Agrupamento 1033 Furnas
Mesa n.º 18 - Agrupamento 1065 Ginetes
Mesa n.º 19 - Agrupamento 1122 Livramento
Mesa n.º 20 - Agrupamento 1133 São Pedro
Mesa n.º 21 - Agrupamento 1138 Fenais da Luz
Mesa n.º 22 - Agrupamento 1144 Pico da Pedra
Mesa n.º 23 - Agrupamento 1197 S. José
Mesa n.º 24 - Agrupamento 1223 Marítimos de Vila Franca do Campo
Mesa n.º 25 - Agrupamento 1290 Santa Cruz da Lagoa
Mesa n.º 26 - Agrupamento 1300 Lomba da Pedreira
Mesa n.º 27 - Agrupamento 1333 Ribeira Chã
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Mesa n.º 28 - Agrupamento 1342 Santo António Nordestinho
Mesa n.º 29 - Agrupamento 1381 Bretanha
Mesa n.º 30 - Agrupamento 1383 Fenais da Ajuda
Assim, são nomeados presidentes das mesas de voto os chefes de agrupamento, ou
os seus adjuntos no caso de impossibilidade dos mesmos, que terão que nomear mais
dois elementos para o coadjuvarem.
Deverão os presidentes das mesas de voto entre as 18h00 e as 19h00, telefonar para
a Junta de Núcleo {296284158} onde se encontra a Comissão Eleitoral 1 ou para o
contacto móvel de qualquer elemento dessa comissão, para transmitirem os
resultados das respectivas mesas. Posteriormente, num prazo de três dias, deverão
ser enviadas à Comissão Eleitoral a ata de cada mesa, os boletins de voto
devidamente rubricados pelos membros da mesa e os envelopes exteriores dos votos
por correspondência.
Junto enviamos, em anexo, os cadernos eleitorais, os boletins de voto e as folhas para
elaboração das atas.
Com uma forte canhota, creiam-nos,

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

Presidente da Comissão Eleitoral do Núcleo de S. Miguel

Carlos Manuel Silva Santos

1

A Comissão Eleitoral do Núcleo de S. Miguel é composta pelos seguintes elementos: Presidente –
Carlos Manuel Silva Santos (966 118 278); Vogais: Carla Sofia Coelho da Silva Nunes Cidade e Marco
Paulo Raposo Braga.
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