lnstitui~ao

de Utilidade Publica Desportiva

FERDERA«;AO PORTUGUESA DE BRIDGE - CONSELHO DE JUSTl«;A
RECURSO N2 2015/02
RECORRENTE: Antonio Maria Caldeira Barradas de Campos Palma, filiado
n2 2156

1 - DO RECURSO

0 Recorrente veio apresentar o seu recurso da decisao tomada pela
CR no final da terceira sessao do festival memorial Viviane Gon~alves
Pereira que decorreu nos passados dias 9 a 11 de Outubro do
corrente anode 2015.

0 Recorrente reclama e invoca os factos ocorridos no dia 11 de
Outubro. Ou seja, o recorrente reclamou ao DT que, por sua vez,
submeteu o assunto

a CR.

0 Recorrente foi notificado no pr6prio dia da decisao da CR, isto

e,

no dia 11 de Outubro de 2015. 0 recorrente veio a apresentar
recurso na FP Bridge no dia 16 de Outubro de 2015.
Ora, determina o ponto 3.8.3 (Recurso para o Conselho de
do

R~TP que

"Os recursos

das decisoes dos

Justi~a)

CR devem ser

apresentados par escrito ao OT, num prazo de 30 minutos ap6s a
comunicap1o da decisao, acompanhados da correspondente cau~ao.
E ainda que
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"Os recursos dos decisoes dos CR "ad hoc" devem ser apresentados
par escrito aos Servi,os Administrativos do FPB, num prazo de 24
horas ap6s a comunica,ao do decisao, acompanhados da
correspondente cau~ao", sendo que "Os Servi~os Administrativos
solicitam ao DT todos OS elementos necessarios a instru~ao do
recurso e reencaminha-o para o G" (negrito nosso).

2 - CONCLUSAO:
Posto isto, este CJ nao pode apreciar o recurse em

apre~o

tendo em

conta que o mesmo deve ser considerado extemporaneo. lsto
porque, nao haja duvidas, o recurse deu entrada na FP Bridge
(Servi~os

Administrativos) no dia 16 de Outubro de 2015. Muito para

alem daquilo que o Regulamento aplicavel preve.

Lisboa, aos 28 de Outubro de 2015.
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