COMUNICADO OFICIAL
DIREÇÃO
Nº: 134 de 13.fevereiro.2020

Para conhecimento dos sócios ordinários e demais interessados se comunica o seguinte:
ASSEMBLEIA GERAL DA FPF - MANDATO 2020-2024
ELEIÇÃO DE DELEGADO E SUPLENTE REPRESENTANTE DOS CLUBES
PARTICIPANTES EM COMPETIÇÕES DISTRITAIS E REGIONAIS
Para dar cumprimento ao estabelecido nos estatutos, regulamento eleitoral e C.O n.º 320 da F.P.F. De 14.01.2020 e na sequência
do regulamento eleitoral aprovado no plenário das associações distritais e regionais de 25/01/2020, a direção da A.F. Viseu, em
sua reunião de 29/01/2020, decidiu formar a comissão eleitoral da Associação de Futebol de Viseu, constituída pelos seguintes
elementos: José Luís Ferreira Santos, presidente do conselho técnico; Manuel Jorge Gomes, vogal conselho jurisdicional e Ilídio
Augusto Cunha Marota, vogal da direção, para assim dar início ao processo eleitoral do delegado e suplente representantes
dos clubes participantes em competições distritais e regionais, filiados na A.F. Viseu.
Para conhecimento dos clubes e demais interessados informa-se que a eleição de um delegado efetivo e de um suplente
representante dos clubes, realizar-se-á no dia 14.fevereiro.2020, entre as 17h30 e as 19h30, na sede da A.F. Viseu.
Será eleito delegado da FPF o candidato que obtiver o maior número de votos, para o respetivo lugar.
De igual modo, será eleito o suplente representante dos clubes, o candidato considerado o segundo candidato mais votado.
CANDIDATOS (por ordem de entrada)
- PEDRO MANUEL GOUVEIA BAPTISTA MARQUES DA SILVA
- ARTUR JORGE SANTOS FERREIRA

(A. FORM. DESP. “OS PINGUINZINHOS”)

(ABC NELAS)

Eleições
- Para o exercício do direito de voto o Diretor/Delegado do Clube deve apresentar B.I./C.C, no momento da votação,
acompanhado de credencial emitida pelos legais representantes do clube que confira os necessários poderes de votação, sendo
esta subscrita, no mínimo por dois dirigentes em exercício de funções, obrigatoriamente, um deles é o presidente da direcção ou
quem estatutariamente o substitua;
A comissão eleitoral
José Luís Ferreira dos Santos
Manuel Jorge Gomes
Ilídio Augusto Cunha Marota
Pel’ a direcção
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