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Exmos. Senhores  
Geral  

N/Ref.ª: 001-AG-FPO/2021 

 Data: 2021-12-30 

 Assunto: Ciclo eleitoral intercalar para o mandato 2020/24 – Esclarecimentos  

Com vista a esclarecer algumas dúvidas e pedidos de informação, que têm sido colocados ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, solicita-se a máxima divulgação junto de todos os agentes 

da modalidade:  

1. A apresentação de candidaturas pelos clubes, no máximo de 5 candidatos, deve ser feita sob a 

forma de uma “lista de candidatos a Delegados representantes dos clubes”, podendo os candidatos 

assinar na própria lista a sua aceitação de candidatura. 

2. A capacidade eleitoral ativa e passiva dos representantes dos clubes e dos agentes desportivos, com 

exceção dos praticantes, decorre de ser sócio da FPO, que cessa após 5 anos sem renovar a filiação. 

No caso dos praticantes, o Regulamento Geral remete para o Regulamento de Competições. Assim, 

consideramos para esta eleição que têm capacidade eleitoral ativa e passiva os praticantes com 

situação regularizada em 31 de dezembro de 2021. 

3. Em anexo, exemplo de minutas para apresentação de candidaturas e de declaração de aceitação de 

candidatos 

Minuta 1:  Lista de candidatos a Delegados representante dos Clube (nome 

completo) ............................................................., filiado na FPO nº........ (nome 

completo) ............................................................., filiado na FPO nº........ (propor até 10 candidatos) 

(Local e data da apresentação da candidatura) (assinatura do representante do clube) * Juntar 

declaração do clube, assinada e autenticada, a nomear o seu representante 

Minuta 2: Candidato a Delegado representante dos (indicar a categoria ..................) (nome 

completo) ............................................................., filiado na FPO nº........ declara que aceita 

candidatar-se ao cargo de Delegado à Assembleia Geral da FPO, como representante dos (indicar a 

categoria ..................), para a eleição intercalar para o mandato 2020/24 não estando abrangido por 

qualquer incompatibilidade que o impeça. (Local e data da apresentação da candidatura) (assinatura 

do candidato)  

Sede da FPO em Pedreanes, 30 de dezembro de 2021  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

- Assinatura no original – 

Jorge Martins da Silva                                                                                                                                    
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