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Ofício-Circular Refª 32/D/2009.10.23 
 
Assunto: Nomeação de seis personalidades para participação em Acção de Formação 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
Na sequência da aprovação dos novos estatutos federativos, efectuada no Congresso 
realizado no dia 25 de Julho de 2009, criou-se uma categoria identificada como 
“treinadores/formadores/classificadores”, os quais têm como principal escopo, 
conforme definição contida no artigo 17º, nº 11 dos Estatutos Federativos e nº 1 do 
artigo 11º do Regulamento Eleitoral, administrar conhecimentos sobre técnicas de 
treino, nas vertentes sport e standard, aos praticantes, designadamente aos novos 
praticantes. 
Ora, tal como foi explicitado a todas as Associações nas reuniões preparatórias 
realizadas no mês de Junho e no Congresso supra mencionado, a Federação iria lançar o 
repto a todas as Associações que nos indicassem seis personalidades/por distrito, nas 
quais vissem condições e perfil, para vir a constituir a primeira bolsa de 
“treinadores/formadores/classificadores” e assim pudessem local e regionalmente, 
desenvolver em estreita colaboração com as suas Associações a missão consagrada nos 
Estatutos. 
É, neste contexto, que me encarregou a Mesa do Congresso da FPC de solicitar que nos 
indiquem, até ao próximo dia 13 de Novembro de 2009, seis personalidades do 
vosso distrito, devendo, pelo menos, um elemento ser juiz classificador, 
preferencialmente com o grau nacional, para participarem na acção que irá ocorrer no 
dia 5 de Dezembro de 2009, em local e com o programa a indicar oportunamente. 
Chamamos a atenção que no final da referida reunião os participantes elegerão 6 
delegados ao Congresso da FPC, nos termos previstos no artigo 17º, nº 12, dos Estatutos 
Federativos e do artigo 11º do Regulamento Eleitoral. 
Para o efeito junta-se ficha de participantes. 
Em anexo, junta-se igualmente texto dos Estatutos e Regulamento Eleitoral relativo aos 
artigos citados no presente ofício. 
Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com elevada consideração 
 

A Mesa do Congresso 
 

  José A. M. Albuquerque Santos 
 

 


