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Convocatória para Assembleia Eleitoral 
 
 
 Por deliberação em Assembleia Geral da FPTA realizada no passado dia 16 de Março de 

2019, e de acordo com os Estatutos e Regulamento Eleitoral  da FPTA, venho por este meio 

anunciar a realização de eleições para Delegados à Assembleia Geral, para Mesa da Assembleia 

Geral e para Direção da FPTA, no próximo dia 4 de maio de 2019. O ato eleitoral terá lugar na 

sede da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, sita no Anexo ao Lar Feminino do ISEF, 

Estrada da Costa | 1495688 Cruz Quebrada – Dafundo e decorrerá entre as quinze horas (15h) 

e as dezoito horas (18h).   

 Em função da impossibilidade de completar o órgão federativo da Direção da FPTA em 

Assembleia Geral Extraordinária convocada expressamente para o efeito e verificando-se a 

incompletude do mesmo, da apresentação de renúncia do Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral e da necessidade de renovar o mandato de delegados eleitos para 2019/2020, e no 

cumprimento das disposições estatutárias constantes dos artigos 17º, 30º, 31º e 33º 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, destinada 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 e remanescente 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. 

 Anexa-se à presente convocatória o calendário eleitoral para o ato em questão.  

 O ato eleitoral decorrerá de acordo com o expresso no comunicado 6/2019, sendo as 

datas coincidentes para os três (3) atos eleitorais. 

 
 Lisboa, 18 de março de 2019  

    
O VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 

 

 

 
 

Rui Moura 


