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Convocatória  

Assembleia Eleitoral 

 

Em função da renúncia ao mandato de Presidente da Federação Portuguesa de Tiro com 

Arco, submetida pelo Prof. Doutor Jorge Pamies Teixeira à mesa da Assembleia-Geral e no 

cumprimento das disposições estatutárias constantes do artigos 32º e 54º dos estatutos da 

FPTA, sou pelo presente, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, a 

comunicar aos associados a dissolução da direção da FPTA e a convocar uma Assembleia-

Geral eleitoral, destinado a eleger novo Presidente e direção para a Federação Portuguesa 

de Tiro com Arco.  

Em conformidade com as disposições estatutárias, nomeadamente os números 4 e 5 do 

artigo 30º, informam-se os delegados que o ato eleitoral em questão elegerá Órgãos Sociais 

para o presente ciclo olímpico, a terminar no dia 31 de dezembro de 2020, convergindo o 

mandato da direção a eleger com o dos demais órgãos em funções.   

Ainda de acordo com o artigo 54º dos estatutos, até ao momento de Tomada de Posse 

dos Órgãos Sociais a eleger no presente ato eleitoral, a gestão da FPTA deverá ser 

assegurada pelos elementos da atual direção, competindo aos mesmos a definição da figura 

de Presidente.  

Em função do disposto, sou pelo presente a convocar a Assembleia Eleitoral da 

Federação Portuguesa de Tiro com Arco para o próximo dia 24 de junho de 2017, na sede 

da FPTA, sita no Anexo ao Lar Feminino do ISEF, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz 

Quebrada – Dafundo. 

Após articulação com os demais elementos integrantes da Comissão Eleitoral, 

designados no cumprimento das disposições constantes do artigo 75º do Regulamento 

Eleitoral da FPTA, anexa-se à presente convocatória o calendário eleitoral para o ato em 

questão.  

Lisboa, 27 de abril de 2017 

  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

André Santos Pereira 
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