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Exmo.(a) Senhor (a)  

       

       

 

 

 
  
 

Ponte de Lima, 26 de novembro de 2020 
 
 

 
Assunto: Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2021/2024 

 

Caro sócio, 

Na sequência da convocatória datada do passado dia quinze de Outubro de dois mil e vinte,  venho pela 
presente, dar conhecimento que foi recebida uma única Lista de Candidata para a eleição em assunto, a 
qual dou a conhecer e junto em anexo. Esta lista será designada LISTA A. 

Para os sócios que pretendam exercer o seu direito de voto por correspondência, e cumprindo com o 
previsto no ponto CINCO do artigo vigésimo quinto dos Estatutos do Boxer Club de Portugal, para o 
processo de Eleição dos Órgãos Diretivos do BCP’’ anexamos: 

• Boletim de voto. 
• Sobrescrito virgem. 
• Sobrescrito com nome e morada do Presidente da Mesa da Assembleia. 
• Declaração de voto para reconhecimento de assinatura. 

Para melhor entendimento do processo de votação por correspondência, transcrevemos a parte da 
regulamentação que se refere a este assunto: 

• ‘’ É admitido o voto por correspondência, que deverá chegar por correio ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral até á data marcada para as eleições. Este voto deve ser acompanhado de 
fotocópia de bilhete de identidade para que possa ser efetuado o reconhecimento, pela Mesa, da 
assinatura constante da carta de acompanhamento’’. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

    O Presidente da Mesa da Assembleia 

    __________________________________ 

     (José Eduardo Ramos) 



LISTA	CANDIDATA	AO	ACTO	ELEITORAL	PARA	O	TRIÉNIO	2021/2024	
BOXER	CLUB	DE	PORTUGAL	

 

LISTA A 

DIRECÇÃO 

Presidente:   Carlos Filipe Cruz (633) 

Vice-presidente:   José Campos (631) 

Tesoureiro:   José Manuel Gandra (908) 

Secretário-geral:   Diogo Barbosa (858) 

Secretário-Adjunto:  Sónia Cabeleira (893) 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente:   José Eduardo Ramos (210) 

1º Secretário:   Paulo Santos (793) 

2.º Secretário:   Filipe Martinho (447) 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente:   Victor Castro Ferreira (006) 

1.º Secretário:   Ana Rita Villas Boas (281) 

2.º Secretário:   Elias Soeiro (644) 


