
ATA Nº19 
 

ATA DO ATO ELEITORAL EXTRAORDINÁRIO DE ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 
REPRESENTANTES DOS TREINADORES À ASSEMBLEIA GERAL DA FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
   
Findo o ato eleitoral e de acordo com as disposições constantes do artigo 63º do Regulamento Eleitoral 
da Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA), publica-se o presente documento como ata do ato 
eleitoral para eleição de delegados à Assembleia Geral. 
 
Ao vigésimo segundo dia do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, entre as quinze e as dezoito 
horas, no âmbito da eleição de delegados à Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco (FPTA), teve lugar o Ato Eleitoral, tendo sido definida como secção de voto a sede da Federação 
Portuguesa de Tiro com Arco, sita no nexo ao lar Feminino do ISEF, Estrada da Costa, Cruz Quebrada - 
Dafundo. 
No cumprimento das disposições constantes do nº1 do artigo 9º do Regulamento Eleitoral da FPTA, a 
Comissão Eleitoral foi constituída pelos seguintes elementos: Carlos Manuel Bernardo de Almeida, 
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, João Pedro Gomes dos Santos, Presidente da FPTA e José 
António dos Reis Baleizão, em representação da Exma. Sra. Presidente do Conselho de Justiça. Ainda 
de acordo com o artigo referido, foram indicados para integrar a Comissão Eleitoral Susana Cristina 
Cordeiro Serra e Rui Manuel Gonçalves de Matos. Por consideração dos membros da Comissão 
Eleitoral, foi indicado para Presidente da Comissão Eleitoral Carlos Manuel Bernardo de Almeida que 
aceitou. 
De acordo com as disposições constantes do artigo 39º do Regulamento Eleitoral da FPTA, a Comissão 
Eleitoral designou como elementos integrantes da mesa de voto Carlos Manuel Bernardo de Almeida, 
João Pedro Gomes dos Santos e Rui Manuel Gonçalves de Matos.  
Previamente à abertura do período de votação presencial, a Comissão Eleitoral contabilizou e procedeu 
ao escrutínio dos votos por correspondência, de acordo com o enunciado no nº 2 do artigo 41º do 
Regulamento Eleitoral da FPTA. 
Após análise dos mesmos, foram contabilizados três votos por correspondência, considerados na 
totalidade válidos. 
 
Foram apresentados quatro protestos pelos delegados, sra. Ana Maria Costa Teles Gutierrez; sr. Diogo 
Gonçalo Caldeira Ramos; sr. Francisco José Ferreira de Lima Freire e sr. João Manuel Colaço Gutierrez. 
Os documentos com o teor dos protestos são anexados a esta ata. 
Analisados os motivos do protesto apresentados pelos srs. delegados, a Comissão Eleitoral decidiu que, 
face ao Regulamento Eleitoral da FPTA, os motivos, com base nos artigos do mesmo regulamento, 
apresentados não são válidos não invalidando, por isso, a eleição em curso. 
  
O Presidente da Comissão Eleitoral deu por terminado o período de votação pelas dezoito horas, 
procedendo-se de imediato à contagem dos boletins de voto, verificados e confirmados pelo 
Presidente da Comissão Eleitoral, estando os mesmos em conformidade com as descargas efetuadas 
no Caderno Eleitoral. 



Após contabilização dos votos, a Comissão Eleitoral selou os votos e submeteu os mesmos à Direção 
da FPTA, cumprindo deste modo as disposições constantes do nº1 do artigo 61º do Regulamento 
Eleitoral da FPTA. 
 
Do presente ato eleitoral apuraram-se os seguintes resultados: 
 
PONTO ÚNICO: candidatos a  delegados representantes dos treinadores: 
Número total de votos disponíveis: quarenta e cinco; 
Número de votos não utilizados: trinta e oito; 
Número de eleitores que votaram: dez; 
Número total de votos válidos: dez; 
Número total de votos brancos: zero; 
Número total de votos nulos: zero; 
Número total de votos expressos para cada candidato:  
3164 - Ana Paula da Cruz Lobato Martins – sete; 
3108 - João Manuel Colaço Gutierrez – três; 
 
É considerado eleito para delegado representante dos treinadores a candidata: 
3164 - Ana Paula da Cruz Lobato Martins 
 
A presente ata, depois de lida e aprovada, é assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral, 
acompanhada dos seguintes anexos: 
- Quatro protestos apresentados pelos delegados sra. Ana Maria Costa Teles Gutierrez; sr. Diogo 
Gonçalo Caldeira Ramos; sr. Francisco José Ferreira de Lima Freire e sr. João Manuel Colaço Gutierrez 
 
Cruz Quebrada, 22 de Outubro de 2022 
 
 A Comissão Eleitoral 
 

 
 

João Pedro Gomes dos Santos 

 
 

José António dos Reis Baleizão 
 
 
 

Susana Cristina Cordeiro Serra 

 
 
 

Rui Manuel Gonçalves de Matos 
 

 
 
 

Carlos Manuel Bernardo de Almeida 
(Presidente da Comissão Eleitoral) 


