N. Ref.ª: 1/2009

Convocatória
Assembleia Eleitoral

Nos termos da alínea a), do número 3, do artigo 23.º dos Estatutos desta
Federação, convoco a Assembleia Geral para uma reunião ordinária a realizar no
próximo dia 20 de Dezembro de 2009, pelas 14h30, nas instalações da Academia
de Xadrez da Gafanha da Encarnação (Aveiro), com a seguinte

Ordem de Trabalhos:
Ponto único – Eleição do Presidente, da Direcção e dos Conselhos Fiscal, de
Disciplina, de Justiça e de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez.

Para efeito do disposto no número 2 do artigo 17.º do Regulamento Eleitoral,
designo as 18h00 do dia 18 de Dezembro de 2009 como termo do prazo em que os
interessados podem apresentar a sua candidatura, marcando a reunião prevista no
artigo 18.º do mesmo Regulamento para o dia 20 do mesmo mês, às 11h00,
também na Gafanha da Encarnação, em local a indicar oportunamente pelo
Delegado Francisco Castro.
As listas candidatas devem instruir a sua candidatura com a identificação
ordenada dos elementos que as integram, a indicação do elemento que integrará a
mesa eleitoral, bem como os contactos deste e do cabeça de lista, além dos
elementos que atestem a elegibilidade de cada um dos candidatos.
A candidatura deve ser enviada para tiagobpinho@gmail.com, endereço que
também deve ser utilizado para solicitar qualquer esclarecimento, bem como para
combinar outra forma de entrega da candidatura. Respostas a partir de 30-11-09.
Antes do início da assembleia eleitoral será dada posse aos candidatos à
Assembleia Geral eleitos mas ainda não empossados, bem como aos designados
pelas Associações Distritais com inerência na mesma situação, que comparecerem
no local. Para se proceder à substituição de candidatos/designados/delegados é
necessária a apresentação de declaração de renúncia do substituído, ainda que não
empossado.

Lisboa, 27 de Novembro de 2009.
O Presidente da Assembleia Geral.
Tiago Filipe Pereira B. Pinho
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