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ELEIÇÕES PARA OS ORGÃOS SOCIAIS DA ACDP 
ESCLARECIMENTO 

Nos termos do artº 49, do Estatuto da Associação Columbófila do Distrito do Porto e para 

cumprimento do mesmo, convoquei os Senhores Delegados das coletividades para se 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas 21:00 horas, do dia 30 de Julho de 2013, de 

acordo com a alteração estatutária efetuada em 28 Fevereiro passado, por força da lei de 

bases do desporto, alteraram-se algumas regras há muito instituídas.  

 

As eleições para os órgãos sociais da ACDP, que normalmente eram efetuadas em Março, 

com a campanha desportiva já em curso, com plano de atividades e orçamental, já em vigor, 

vinculavam aos mesmos, os novos órgãos eleitos, o que não fazia qualquer sentido. Assim e 

ao convocar as eleições em Julho, as mesmas permitirão que a partir de agora, quem vier a ser 

eleito fará o seu calendário desportivo, elaborará o seu plano de atividades e respetivo 

orçamento, para a época seguinte. Ou seja, quem vier a ser eleito, governará com as suas 

próprias regras e não com as efetuadas por quem os precedeu. 

 

Por outro lado há também no processo eleitoral novas regras, relativamente à independência, 

em termos eleitorais de alguns órgãos. Os columbófilos que se quiserem candidatar não terão 

que apresentar listas para todos os órgãos, mas podem fazê-lo apenas para órgãos 

específicos, pois a eleição é efetuada em listas separadas. 

 

Assim, quem quiser pode apresentar apenas lista para a Mesa da Assembleia Geral, ou 

apresentar apenas lista para a Direção e Conselho Desportivo, ou ainda apresentar apenas 

lista para o Conselho Fiscal ou Conselho Disciplinar. 

 

Para além de se poderem apresentar listas separadas, a forma de eleição, também foi 

alterada; ou seja, enquanto para a Mesa da Assembleia, para a Direção e Conselho 

Desportivo, é eleita a lista que apresentar, maior número de votos, para o Conselho Fiscal e 

Disciplinar, a eleição é efetuada pelo princípio da proporcionalidade, de acordo com o método 

de “Hondt”, ou seja, os votos são convertidos em mandatos, pelo que, estes órgãos se houver 

mais de uma lista, serão constituídos por elementos das diversas listas submetidas a sufrágio. 
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Entendi efetuar estes esclarecimentos, para que os mesmos suscitem nos columbófilos, a 

vontade de apresentarem listas a sufrágio, se não for para todos os órgãos, pelo menos para 

alguns deles. 

 

A entrega da(s) lista(s) deverá ser efetuada até dia 2013/07/19, no horário de expediente 
da ACDP, ou pelo correio com a mesma data, de acordo com o  artº 14, alínea 12ª. 

De nada adianta levar a vida a criticarem negativamente as decisões dos responsáveis 

democraticamente eleitos, é um dever de cidadania ser coerente com a crítica efetuada e 

apresentar propostas e pessoas alternativas para a governação da ACDP. O distrito do Porto 

não tem apenas bons pombos, tem também excelentes columbófilos e melhores dirigentes, 

que deveriam ponderar darem o seu contributo à gestão da Associação, que certamente ficaria 

mais rica com o contributo de pessoas diferentes.  

 

Enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, seria com enorme prazer que receberia 

várias listas aos diferentes órgãos da ACDP, para colocar a sufrágio, no dia das eleições, que 

apenas se repetirão daqui a 4 anos. 

 
Listas separadas, possíveis a apresentar a sufrágio: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

CONSELHO FISCAL  

CONSELHO DISCIPLINAR 

Lista única, possíveis a apresentar a sufrágio: 

DIREÇÃO E CONSELHO DESPORTIVO 

Se para o efeito for necessário algum esclarecimento adicional, relativamente ao processo 

eleitoral, pode contactar os serviços da ACDP, que farão o pedido chegar ao Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, ou então fazê-lo diretamente através do endereço eletrónico: 

manelmelo7@gmail.com, que com brevidade vos dará o esclarecimento adequado. 

 

As instituições só evoluem se ciclicamente renovarem os seus dirigentes, pelo que se torna 

imperioso o surgimento de listas alternativas, aos elementos que ao longo dos anos vêm 

governando a ACDP. Este é o desafio que deixo a todos e a cada um dos milhares de 

columbófilos do distrito do Porto. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

__________________________________________ 
Enfº Prof. Manuel Barnabé Moura Pinto de Melo 


