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Exmº. Senhor (a) 

 

 

 

ASSUNTO: Associados 

 

  1. - Foi criada a SOCIEDADE PORTUGUESA DA EDUCAÇÃO FÍSICA (SPEF), sendo 

membros outorgantes da escritura de constituição - J. M. Noronha Feio, A. Paula Brito, H. Melo 

Barreiros, J. Crespo, F. Sobral Leal, Eduardo Nunes, Jenny Candeias, Hermínio Barreto, João 

Abrantes, Luísa Barreiros, F. Carreiro da Costa e Carlos Neto.  

  2. - Junto se anexa um exemplar dos Estatutos sancionados pela instância 

notarial. 

  3. - Enquanto a Direção provisória elabora o projeto de Regulamento Interno, 

terá lugar o processo de adesão dos primeiros associados. 

  4. - Para o efeito de associação referida no número anterior é necessário o 

envio da ficha anexa e da importância  correspondente ao pagamento da joia (500$00) e 12 

meses de quota (100$00 mensais), portanto 1.700$00 (a) (b). 

  5.  -  A SPEF, embora seja uma associação de vocação nacional, pretende-se 

que desenvolva a respetiva intervenção também a partir de realidades regionais, desejando-

se, para o efeito, a implementação das vias seguintes: 

   a) - adesão, como membros coletivos, das associações regionais já 

existentes; 

   b) - criação de delegações regionais. 

  6. - Pretende-se, ainda, que as atividades da SPEF integrem a dinâmica 

resultante da criação de colégios de especialistas que congreguem associados por áreas de 

interesse. Entende-se por áreas de interesse, não só os previstos no nº 1 do Artº 2º dos 

Estatutos, como também, outos domínios particulares, quer disciplinas de estudo (Sociologia, 

Psicologia, Metodologia de Treino, Psicomotricidade etc.,  etc.)quer, sectores de intervenção 

profissional específico (disciplinas desportivas, de educação especial, etc., etc.). 



 

   Com os melhores cumprimentos 

 

                                         Pela DIRECÇÃO PROVISÓRIA 

 

                                                     (A. Paula Brito) 

 

a) - Os interessados que anteriormente remeteram determinadas comparticipações poderão 

agora aderir definitivamente à SPEF, através do envio da importância que complete o 

montante indicado no nº 4. 

 

b) - Enviar para: 

 CARLOS NETO 

 SOCIEDADE PORTUGUESA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Edifício da Quinta da Graça - Estrada da Costa 

 1495 CRUZ QUEBRADA 

 


