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Procº 6.3

Refª 362/2013

Data: 19 de Setembro de 2013

Parceiros institucionais:

Assunto: Convocatória para a Taça do Mundo de Alicante
Exmo.(a) Senhor(a),
Em harmonia com os objetivos desportivos delineados para a temporada 2013 e de acordo com
os Critérios de Seleção em vigor, vimos por este meio convocar os atletas abaixo indicados para
participarem na Taça do Mundo de Triatlo de Alicante (Espanha), prova agendada para o
próximo dia 29 de Setembro.
Mais se informa que, de acordo com a legislação em vigor, os envolvidos em Seleções Nacionais
poderão votar antecipadamente nas eleições autárquicas agendadas para o mesmo dia 29 de
Setembro. Nesse sentido, junta‐se informação do IPDJ sobre o voto antecipado.

Patrocinadores oficiais:

Fornecedores oficiais

Taça do Mundo de Alicante ‐ Elite
29 de Setembro
Nome
Clube
Filipe Azevedo
Sporting C.P.
Hugo Ventura
S. L. Benfica
Miguel Arraiolos
S. L. Benfica
Pedro Mendes
S. L. Benfica
Pedro Palma
Clube dos Galitos
Rafael Ribeiro
C.D. “os Águias” de Alpiarça
Enquadramento Técnico: Bruno Salvador
INFORMAÇÕES:
• A concentração para a viagem terá lugar no Centro de Alto Rendimento do Jamor pelas
05:00 de sexta‐feira, dia 27 de Setembro. A viagem para Alicante será feita em viatura
da FTP;
• O regresso desta atividade está previsto para as 23:30 de domingo, dia 29 de Setembro;
• Todo o equipamento desportivo das Seleções Nacionais “Onda” para o treino,
competição, passeio e viagens deverá fazer parte da bagagem e ser utilizado durante
toda a estadia de acordo com as normas em vigor.

Membro de:

Com os melhores cumprimentos,
A Direcção da FTP
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Assunto: Voto antecipado - membros que representem oficialmente seleções
nacionais (Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais - 29 de setembro de 2013)
Reportando-me
divulgação,

pelos cidadãos interessados,

procedimentos
representem
dotadas

ao assunto em epígrafe,

associados
oficialmente

de estatuto

solicito e agradeço
do documento

a V. Exa. a mais ampla

em anexo relativo aos prazos e

ao exercício do voto de forma antecipada
seleções

de utilidade

nacionais,
pública

organizadas

desportiva,

de membros que

por federações

e se encontrem

desportivas

deslocados

no

estrangeiro, em competições desportivas, no dia da eleição.

Para informações adicionais, queira por favor consultar o sítio oficial da Comissão Nacional
de Eleições na Internet em www.cne.pt ou contactar os serviços desta Comissão entre as 9h
e as 18h através dos números de telefone 213923800 ou 800203064.

Com os melhores cumprimentos,

o Secretário

da Comissão

Anexo: o mencionado
IR
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cnt
Comissão Nacional de Eleições

Perguntas/Respostas

sobre o Exercício do Voto Antecipado

Os membros que representem oficialmente seleções nacionais, organizadas por
federações desportivas dotadas de estatuto de utilidade pública desportiva, e se
encontrem deslocados no estrangeiro, em competições desportivas, no dia da eleição

COMO FAÇO PARA VOTAR ANTECIPADAMENTE? E QUANDO?

Entre 19 e 24 de setembro dirija-se ao presidente da câmara municipal em cuja área se

encontra recenseado, indique o seu nome e n.O de eleitor, apresente um documento de
identificação e um comprovativo do impedimento de deslocação à assembleia de voto no dia
da eleição (documento assinado pela entidade patronal) e vote.

Saiba o seu número de eleitor:

Na Junta de Freguesia do seu local de residência.
Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem "RE (espaço) número de CC/SI
(espaço) data de nascimento=aaaammdd".

Ex: RE 72386718 19820803

Na Internet: www.recenseamento.mai.gov.pt

Av. D. Carlos I, n° 128-7° - 1249-065 LISBOA

Telefone:

213923800

e em www.portaldoeleitor.pt

Fax: 213953543

e-mail: cne@cne.pt

