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Azinhaga da Alagueza

(entrada lateral da Escola Dr. António Damásio ex-Prof. Herculano Carvalho)

Freguesia: Santa Maria dos Olivais, Lisboa

Coordenadas decimais: 38.769444, -9.108845
Coordenadas DMS: 38° 46' 10" N 09° 06' 32" W

Caro Manuel Pintor,

Boa noite,

Por motivo de força maior, que se justifica por o Parque Municipal de São João de Brito
se encontrar encerrado ao domingo, não poderemos realizar aí a votação, pelo que o
faremos na Escola Secundária Dr. António Damásio (ex Prof. Herculano Carvalho), sita
na Avenida Dr. Francisco Luis Gomes nos Olivais em Lisboa; a entrada no local deve
ser feita pela porta lateral sita na Azinhaga da Alagueza. Conforme mapa e coordenadas
GPS que se anexam.

Vou divulgar na página AXL.

Cumprimentos,

Luís Alves
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Interpretando que o motivo indicado é de força maior, dou a minha anuência à solução
alternativa apresentada pela AXL, no pressuposto de se manterem todas as restantes
condições que garantem o bom funcionamento do ato eleitoral e se publicite
devidamente a alteração pelos clubes de Lisboa, Santarém e Portalegre e respetivos
filiados, incluindo, se possível, um aviso no local inicial (pav. Municipal de S. João
Brito) no dia de votação.
Ressalvo a eventualidade de algum membro da CE ter algo a opor, caso de que devemos
ser informados no prazo de 24 horas.

À Direção da AXL,
Ao Presidente de Mesa, caro Rui Teives Henriques:

Queiram garantir uma suficiente divulgação da alteração por todos os eleitores de
Lisboa, Santarém e Portalegre, nas condições acima referidas.

Com os m/cumprimentos,

Manuel Pintor
Presidente da Comissão Eleitoral
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