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Candidatura à Mesa da Assembleia Geral da APM 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma lista candidata para a Mesa da Assembleia Geral da APM, com a 

seguinte composição: Presidente – Paulo Manuel Inácio Correia, sócio n.º 4795; Vogais 

– Joaquim Manuel Ramos Félix, sócio n.º 278, e Rui Gonçalo Pontes Correia Balão 

Espadeiro, sócio n.º 4211.  

Da documentação constam o termo de aceitação dos candidatos e uma lista de vinte e três 

subscritores. A lista de subscritores foi verificada tende-se apurado que todos os 

subscritores são sócios da APM com as quotas regularizadas. A candidatura cumpre os 

requisitos legais e foi aceite pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação 

de Professores de Matemática. 

Candidatura ao Conselho Fiscal da APM 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma lista candidata para o Conselho Fiscal da APM, com a seguinte 

composição: Presidente – Paulo Alberto Branco Teixeira de Sousa, sócio n.º 1366; Vogais 

– Alberto Martins Teixeira, sócio n.º 192, e Isabel Maria de Sousa Hortas, sócia n.º 64.  

Da documentação constam o termo de aceitação dos candidatos e uma lista de vinte 

subscritores. A lista de subscritores foi verificada tende-se apurado que todos os 

subscritores são sócios da APM com as quotas regularizadas. A candidatura cumpre os 

requisitos legais e foi aceite pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação 

de Professores de Matemática. 

Candidatura ao cargo de Vice-Presidente da Direção da APM (conclusão de 

mandato) 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma candidatura para o cargo de Vice-Presidente da Direção da APM, 

para conclusão do mandato, ao abrigo do ponto 2. do artigo 45.º dos estatutos da APM, 

em nome da sócia n.º 7750, Lucília Rita Rocha Teles Rodrigues. 

Da documentação constam os princípios orientadores da candidatura, o termo de 

aceitação da candidata e uma lista de vinte e quatro subscritores. A lista de subscritores 

foi verificada tende-se apurado que todos os subscritores são sócios da APM com as 

quotas regularizadas. A candidatura cumpre os requisitos legais e foi aceite pelo 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Professores de Matemática. 

 



 

 

Candidatura ao cargo de Vogal da Direção da APM 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma candidatura para o cargo de Vogal da Direção da APM, em nome da 

sócia n.º 4237, Maria de Fátima de Freitas Rodrigues. 

Da documentação constam os princípios orientadores da candidatura, o termo de 

aceitação da candidata e uma lista de dezassete subscritores. A lista de subscritores foi 

verificada tende-se apurado que todos os subscritores são sócios da APM com as quotas 

regularizadas. A candidatura cumpre os requisitos legais e foi aceite pelo presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Associação de Professores de Matemática. 

 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma candidatura para o cargo de Vogal da Direção da APM, em nome da 

sócia n.º 4326, Margarida Maria Amaro Teixeira Rodrigues. 

Da documentação constam os princípios orientadores da candidatura, o termo de 

aceitação da candidata e uma lista de vinte e quatro subscritores. A lista de subscritores 

foi verificada tende-se apurado que todos os subscritores são sócios da APM com as 

quotas regularizadas. A candidatura cumpre os requisitos legais e foi aceite pelo 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Professores de Matemática. 

 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma candidatura para o cargo de Vogal da Direção da APM, em nome do 

sócio n.º 10610, João Carlos Nunes Terroso. 

Da documentação constam os princípios orientadores da candidatura, o termo de 

aceitação do candidato e uma lista de vinte e quatro subscritores. A lista de subscritores 

foi verificada tende-se apurado que todos os subscritores são sócios da APM com as 

quotas regularizadas. A candidatura cumpre os requisitos legais e foi aceite pelo 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Professores de Matemática. 

 

Aos onze dias do mês de junho de 2019 deu entrada na sede da Associação de Professores 

de Matemática uma candidatura para o cargo de Vogal da Direção da APM, em nome da 

sócia n.º 10748, Letícia Gabriela Baptista Martins. 

Da documentação constam os princípios orientadores da candidatura, o termo de 

aceitação da candidata e uma lista de vinte e quatro subscritores. A lista de subscritores 

foi verificada tende-se apurado que todos os subscritores são sócios da APM com as 

quotas regularizadas. A candidatura cumpre os requisitos legais e foi aceite pelo 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Professores de Matemática. 

 



 

Em acordo com o artigo 6.º do Regulamento Eleitoral para a Eleição dos Órgãos Sociais 

da Associação de Professores de Matemática a Mesa da Assembleia Geral verificou a 

regularidade das candidaturas decidindo a aceitação das candidaturas de: 

Lista Candidata à Mesa da Assembleia Geral da APM: Presidente – Paulo Manuel Inácio 

Correia, sócio n.º 4795; Vogais – Joaquim Manuel Ramos Félix, sócio n.º 278, e Rui 

Gonçalo Pontes Correia Balão Espadeiro, sócio n.º 4211; 

Lista Candidata ao Conselho Fiscal da APM: Presidente – Paulo Alberto Branco Teixeira 

de Sousa, sócio n.º 1366; Vogais – Alberto Martins Teixeira, sócio n.º 192, e Isabel Maria 

de Sousa Hortas, sócia n.º 64; 

Lucília Rita Rocha Teles Rodrigues, sócia n.º 7750, ao cargo de Vice-Presidente da 

Direção da APM (conclusão de mandato); 

Maria de Fátima de Freitas Rodrigues, sócia n.º 4237, ao cargo de Vogal da Direção da 

APM; 

Margarida Maria Amaro Teixeira Rodrigues, sócia n.º 4326, ao cargo de Vogal da 

Direção da APM. 

João Carlos Nunes Terroso, sócio n.º 10610, ao cargo de Vogal da Direção da APM. 

Letícia Gabriela Baptista Martins, sócia n.º 10748, ao cargo de Vogal da Direção da APM. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

António Guerreiro 


