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Proposta  

 

Proposta de exclusão de categoria de associado de Fernando José Silva Jalles Coelho, com o nº 

50950953110 e de João Diogo Ribeiro Jalles Coelho, com o nº 509509531, ao abrigo do nº 2 e) 

do art. 6º dos Estatutos do Clube Millennium bcp - Associação Cultural e Desportiva dos 

Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português.  

 

 

Proposta 

 

A Direção do  Clube Millennium bcp - Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do 

Grupo Banco Comercial Português em reunião de dia 3 de junho de 2019 deliberou propôr à 

Assembleia Geral dos seus associados a exclusão de associado para Fernando José Silva Jalles 

Coelho, com o nº 50950953110 e de João Diogo Ribeiro Jalles Coelho, com o nº 509509531, ao 

abrigo do nº 2 e) do art. 6º dos seus Estatutos, em virtude de procedimentos de sua 

responsabilidade ocorridos em jogo de quartos de final do campeonato de futsal do Clube. 

 

Assim, na fase de apuramento das equipas para a final e semi-final do campeonato, os 

referidos elementos envolveram-se em troca de palavras ameaçadoras com outros jogadores  a 

que se seguiram confrontos físicos dentro e fora do terreno de jogo que obrigaram a 

intervenção policial, suportando o relatório do árbitro e acontecimentos menos próprios 

ocorridos assim como o relato de várias testemunhas oculares. 

 

Porque o bom nome do Clube e do Banco, marca inequivocamente a ele ligada, foi posto em 

causa, a modalidade que se quer promover menorizada, por ser a primeira vez que tal situação 

ocorre num evento desportivo associativo ligado ao Clube, a Direção e todo o corpo de 

responsáveis e seccionistas não pactuarem com situações desta natureza e o comportamento 

dos ditos associados serem recorrentes ao longo dos vários anos em que estiveram inscritos na 

modalidade (se bem que sem tanta violência), levou a que a Direção aprovasse a proposta 

agora posta à vossa consideração para aprovação. 


