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ATA DA ASSEMBLEIA ELEITORAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

TERAPIA DA FALA – STF 

 

A cinco de setembro de dois mil e vinte, no Auditório da Fundação D. Pedro IV, na Av. 

D. Carlos I, 124 J, em Lisboa, pelas dez horas, teve lugar a Assembleia Geral Eleitoral 

relativa ao triénio 2020-2023 da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, convocada 

pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

A assembleia teve como ponto único de ordem de trabalhos a eleição dos Órgãos Sociais 

da STF. 

Estiveram presentes dois elementos da assembleia eleitoral João Miguel Lima Ferreira 

(Presidente) e Maria Aldora Neto Quintal (Vogal), bem como um representante da Lista 

(A) José Manuel Borges Fonseca.  

De acordo com o disposto no Capítulo IV do Regulamento Interno da STF, foi procedida 

à descarga nos cadernos eleitorais, dos votos por correspondência, sendo cada um 

colocado na urna após verificação da cópia do documento de identificação ou assinatura 

eletrónica, de cada um dos votos por correspondência. 

Após este procedimento deu-se início à votação presencial que decorreu entre as 10h00 e 

as 16h00. 

Pelas 15h55 votaram os membros da Assembleia Eleitoral. 

Às 16h00 deu-se por encerrada a votação, dando-se início à contagem dos votos. 

Dos 185 associados com possibilidade de votar, votaram 41. 

Foram descarregados nos cadernos eleitorais 20 votos por correspondência, com 

documento de identificação válido ou assinatura eletrónica. Foram recebidos 2 votos por 

correspondência que não apresentavam identificação válida, pelo que não foram 

introduzidos em urna, nem contabilizados para efeitos de votação.  

Votaram presencialmente 19 associados sendo os respetivos nomes descarregados nos 

cadernos eleitorais. 

Foram contabilizados 39 votos válidos. 

Foram contabilizados 39 votos na lista A. 
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A lista A foi eleita pela totalidade dos votantes. 

A partir da divulgação da presente ata e até às 23h59 do dia 10 de setembro, considera-se 

aberto o período de reclamações. 

Caso não haja reclamações neste período, a presente ata, contendo os resultados eleitorais, 

será homologada pelo Presidente da Assembleia Eleitoral. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, assinada pelos membros da 

Comissão Eleitoral.  

 

Lisboa , 5 de setembro de 2020 

 

João Miguel Lima Ferreira 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Maria Aldora Neto Quintal 

Vogal da Comissão Eleitoral 

  

José Manuel Borges Fonseca 

O Representante da Lista A 
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