SOCIEDADE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COMUNICADO AOS SÓCIOS

1. - ACTO ELEITORAL DAS ACTIVIDADES DA SPEF
No próximo dia 2 de Junho, do corrente ano, realiza-se no Hotel Penta, em
Lisboa, pelas 10.00 horas, o acto inaugural da Sociedade Portuguesa de Educação Física, com a
seguinte ordem de trabalhos:
10.00 horas - Abertura da sessão
10.15 horas - Breve reflexão deontológica
10.30 horas - Análise do campo de trabalho
11.00 horas - Homenagem à Profª Ingrid de Figueiredo
11.30 horas - O primeiro Congresso da SPEF
2. - LISTAS PARA A DIREÇÃO DA SPEF
A Comissão Diretiva transitória da SPEF ao abrigo do Artº 6º e 2º dos Estatutos
da SPEF, apresentará uma lista de corpos gerentes à Assembleia Geral. No entanto, deve
observar-se que poderão aparecer, por vontade dos sócios outra(s) lista(s) para os cargos
diretivos. A verificar-se tal vontade, devem os sócios proponentes de outra(s) lista(s)
apresentarem as mesmas antes do início da Assembleia, isto é, durante a manhã do próximo
dia 2, entregando-as à Comissão Diretiva Transitória, presente nas instalações do Hotel Penta.
3. - ASSEMBLEIA GERAL DA SPEF
Para os devidos efeitos comunica-se aos sócios que nos termos do Artº 174º
do Código Civil, a Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Educação Física se realiza no
próximo dia 2 de Junho de 1983, pelas 14,30 hoas, no Hotel Penta, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. - Análise de assuntos de interesse para a SPEF
2. - Eleição dos Corpos Gerentes
3. - Aprovação do Regulamento Interno da SPEF

Se meia hora depois da hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrarem
presentes a maioria de sócios a Assembleia Geral efetuar-se-á com os sócios que estiverem
presentes.
Cruz Quebrada, Edifício da Quinta da Graça, em 11 de Maio de 1983
PELA COMISSÃO DIRECTIVA TRANSITÓRIA

(DR. NORONHA FEIO)

