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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
Venho, por este meio, comunicar-lhe, que sou candidato a Delegado, de acordo com os 
novos Estatutos, para a Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol. 
 
Processo eleitoral, este que decorrerá na Associação de Futebol de Lisboa, que, através 
de sorteio, lhe coube eleger 1 (um) Delegado, representante dos Clubes e Sociedades 
Desportivas Participantes em Competições Nacionais de Natureza não Profissional.  
 
Pela primeira vez, os Clubes Participantes em Competições Nacionais de Natureza não 
Profissional vão ter representatividade na Assembleia-geral da Federação Portuguesa de 
Futebol. 
 
Sempre defendi que os Clubes deviam ser ouvidos e chamados a participarem na 
elaboração de Regulamentos e outras Leis do Jogo, que foram sendo aprovadas ao 
longo de vários anos, sem que os Clubes tivessem oportunidade de participar. 
 
No caso de ser eleito, o meu compromisso para com todos os Clubes é que nenhum 
ponto da ordem de trabalhos de qualquer uma das Assembleias-Gerais será votado por 
mim, sem antes fazer uma reunião com todos estes Clubes, sabendo qual é o seu sentido 
de voto. 
 
Senhor Presidente, 
 
Se entender que reúno as condições e confiança de V. Exa., gostava de contar com o 
vosso voto, no dia 9 de Setembro, entre as 19 e as 21 horas, na sede da Associação de 
Futebol de Lisboa, sita na Rua Nova da Trindade, nº. 2, em Lisboa, chamando a atenção 
de V. Exa. que, de acordo com o Caderno Eleitoral, junto em anexo, quem votar tem 
que ser portador de uma credencial para o efeito, assinado pelo Senhor Presidente e 
outro colega da Direcção do respectivo Clube. 
 
Agradeço a atenção dispensada por V. Exa., para esta minha solicitação, desde já estou 
ao seu dispor através do telefone numero 917223678 ou pelo email 
adrianofilipe@netcabo.pt 
 
Em anexo, junto, ainda, o meu Currículo, Caderno Eleitoral e, também, 1 (uma) Grelha, 
feita por mim, contendo o número de Delegados que compõem a Assembleia-Geral e 
como serão eleitos. 
 
Com um abraço Amigo, 
 
Conto Consigo, 
 
Conte Comigo, 
      


