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CONVOCATÓRIA 
 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE AJUIZAMENTO 
FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE PORTUGAL 

 
 
Nos termos conjugados dos artigos 3.º e 15.º do Regulamento Eleitoral da Federação de Ginástica de 
Portugal (FGP), aprovado em Reunião de Direção de 28 de fevereiro de 2017 e ratificado ela 
Assembleia Geral em 17 de março de 2017, na sequência da renúncia de dois membros do Conselho 
de Ajuizamento desta Federação e da perda do quórum constitutivo deste órgão, e tendo em conta 
que nas eleições oportunamente convocadas para o passado dia 3 de fevereiro não foram admitidas 
quaisquer listas para o referido Conselho de Ajuizamento, convoco novas eleições para este órgão 
para o próximo dia 17 de março de 2018, entre as 14h00 e as 18h00, na Sede da FGP, sita na Estrada 
da Luz, n.º 30-A, em Lisboa. 
 
Os novos membros do Conselho de Ajuizamento deverão ser eleitos em listas próprias, através de 
sufrágio direto e secreto e devem possuir um número ímpar de membros. Os titulares eleitos 
cumprirão um mandato limitado ao termo do ciclo olímpico em curso. As competências do Conselho 
de Ajuizamento constam do artigo 59.º dos Estatutos da FGP. 
 
As listas de candidatura têm que ser submetidas de acordo com o disposto nos Estatutos e no 
Regulamento Eleitoral da FGP, devendo ser subscritas por um mínimo de 10% (dez por cento) dos 
delegados à Assembleia Geral. 
 
Nos termos regulamentares, a direção e coordenação do processo eleitoral compete à Comissão 
Eleitoral, para a qual, ao abrigo do artigo 38.º, n. º 3, do Regulamento Eleitoral, ficam nomeados os 
seguintes elementos, para atuarem sob a minha Presidência, na qualidade de Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral: 

- Ivan Ivanov; 
- Paula Araújo; e 
- Maria João Jacques 

 
As candidaturas para os titulares do Conselho de Ajuizamento deverão dar entrada na FGP até às 
23h59 do dia 24 de fevereiro de 2018, instruídas de acordo com o disposto no Regulamento 
Eleitoral. 
 
O Caderno Eleitoral, do qual consta a identificação de todos os Delegados da Assembleia Geral, 
consta do site da FGP. 
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Nos termos do artigo 52.º do Regulamento Eleitoral, os Delegados que se encontrem fora do país 
em representação da FGP no dia da eleição poderão exercer o respetivo direito de voto 
antecipadamente, no período compreendido entre 12 e 16 de março de 2018, entregando o seu 
voto na sede da FGP antecipadamente, em envelope selado. 
 
Nos termos do mesmo preceito legal, os delegados poderão igualmente exercer o seu direito de 
voto por correspondência, desde que para o efeito informem antecipadamente tal intenção até às 
23h59 do dia 5 de março de 2018, para o endereço eletrónico secretaria@gympor.com. 
 
Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados à Comissão Eleitoral, ou através dos contactos 
telefónicos habituais da FGP — 218141145 — ou pelo atrás referido endereço eletrónico. 
 
 
Lisboa, 16 de fevereiro de 2018 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
 

Guilherme Dray 
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