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Cares Associados, 

Clube Portu<sues de Ca.nicultura. 

Face aos condicionalismos resultantes da situac;:ao de pandemia que o pals atravessa, os 
quais se prolongarao ate, pelo menos, 1 de Marc;:o, serve o presente comunicado para dar 
conta de alguns ajustes decididos pela Mesa da Assembleia Geral relativamente a anterior 
comunicac;:ao datada de 14.01.2021. 

Assim, informamos que a reuniao agendada para o pr6ximo dia 18 de Fevereiro, pelas 
18:00h, com um elemento de cada candidatura homologada, realizar-se-a por Zoom, uma 
vez que, ao contrario do que estava inicialmente previsto, a unidade hoteleira de Lisboa que 
havia sido contactada para disponibilizac;:ao de uma sala para a aludida reuniao 
comunicou-nos que, face as imposic;:oes legais em vigor relativamente a reunioes 
presenciais, nao podera disponibilizar as suas instalac;:oes para tal fim. 

Nao pode a MAG senao respeitar, igualmente, tais normas legais. 

Mesmo que, a reuniao em causa nao assuma caracter obrigat6rio de acordo com os 
Estatutos do CPC, a MAG decidiu mante-la come uma mera tradic;:ao. 

Mantem-se, no entanto, para dia 18 de Fevereiro, ate as 12:00h, a obrigac;:ao da entrega 
das listas candidatas em sobrescrito fechado, ao cuidado da Presidente da MAG, nos 
termos constantes da comunicac;:ao datada de 14 de Janeiro de 2021. 

Caso utilizem a via postal, o sobrescrito devera, igualmente, ser recepcionado ate a mesma 
data. 

Mais, informamos que, para ja, mantem-se o calendario eleitoral constante da comunicac;:ao 
de 14 de Janeiro de 2021, sendo certo que aguardamos a emissao de um parecer 
oportunamente solicitado a ARS Lisboa e Vale do Tejo quanto a oportunidade do acto 
eleitoral e, bem assim, as condic;:oes a que o mesmo devera obedecer. 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2021 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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Maria Amelia Taborda 
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