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Acta da Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de
Bridge realizada em 25 de Novembro de 2018

Pelas 16h00 do dia 25 de Novembro de 2018, na sede, situada na Rua Amélia Rey
Golaço, nº 46 D, em Carnaxide, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da Federação
Portuguesa de Bridge (FPB), em segunda convocação, com a seguinte Ordem do Dia:
1.

Apreciação e aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento da FPB,
respeitantes ao exercício de 2019.

A Assembleia Geral foi dirigida por Jerónimo Joaquim Coelho dos Santos da Silva,
Presidente da Mesa, coadjuvado pela Secretária Maria Manuela de Almeida Araújo
Compareceram 9 delegados, conforme lista de presenças apensa à presente acta.
Para além dos mencionados delegados, também estiveram presentes na Assembleia
Geral, Inocêncio Araújo, Presidente da FPB, Nuno Baltazar, Pedro Matias e Rui Jorge
Duarte , vogais da Direcção, todos sem direito a voto.
O Presidente da Mesa declarou aberta a reunião e deu início aos trabalhos. Não tendo
sido solicitado, pelos delegados, a discussão de qualquer ponto prévio, o Presidente da
Mesa passou ao ponto primeiro da Ordem do Dia, dando a palavra ao Presidente da
Federação, Inocêncio Araújo, que fez a apresentação da proposta do Plano de
Actividades para o exercício de 2019.
Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu à discussão da Assembleia o Plano de
Actividades.
Tomou o delegado Luís Oliveira a palavra solicitando esclarecimentos relativos a quatro
questões. Em primeiro lugar, pediu esclarecimentos quanto à forma como irá ser
implementada a anunciada proibição de ingestão de álcool nas provas oficiais; em
segundo lugar, divergiu do possível alargamento da primeira fase do Campeonato
Nacional de Equipas Open para três dias; em terceiro, questionou da razão pela qual a
FPB continuava a delegar a terceiros a organização do Grande Prémio de Portugal; por
último, referiu a necessidade da FPB divulgar adequadamente a realização do
Campeonato Europeu de Equipas Mistas, que se irá realizar em Lisboa, em Fevereiro de
2019. Outros delegados intervieram sobre o primeiro assunto.
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Federação que, sobre o tema da
proibição de ingestão de álcool nas provas oficiais, esclareceu que as normas a adaptar
se iriam basear nas normas análogas internacionais e que, antes de aprovadas seriam
consultadas as Associações Regionais. Prestou ainda esclarecimentos relativos aos
demais assuntos abordados.
Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou à votação o Plano de
Actividades para 2019 apresentado pela Direcção, que mereceu aprovação por maioria,
com 6 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções.
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De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Federação para apresentar o Orçamento
para 2019, tendo este tomado a palavra e efetuado a apresentação da proposta da
Direção.
Finalizada a apresentação, o Presidente da Mesa leu à assembleia o Parecer do
Conselho Fiscal, favorável à aprovação do Orçamento para 2019.
Foram solicitados alguns esclarecimentos pelos delegados, em particular quanto .à
garantia de obtenção dos apoios, públicos e privados, inscritos no Orçamento
Dada a palavra ao Presidente da FPB, este esclareceu que os apoios inscritos no
orçamento eram conservadores face aos valores possíveis indicados pelas entidades
contactadas, havendo uma razoável certeza que os mesmos serão atribuídos.
Não tendo havido outros pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa submeteu a
proposta de Orçamento para 201 a à votação, tendo esta sido aprovada por maioria, com
8 votos a favor e 1 abstenção.
Finda a ordem do dia, o Presidente deu a conhecer o pedido de renúncia de membro do
Conselho de Disciplina do vogal Fernando Fonseca Santos, tendo resumido o teor da
carta recebida.
Antes de dar por encerrada a reunião, Presidente da Mesa interrompeu a assembleia por
alguns minutos, para efeitos de elaboração da minuta da acta da reunião.
Retomados os trabalhos o Presidente da Mesa leu a minuta da acta da reunião.
Instados a pronunciarem-se sobre a minuta, nenhum delegado manifestou vontade de
intervir, pelo que a minuta da presente acta foi submetida à aprovação dos delegados,
tendo sido aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 18H25,
encerrando-se a presente assembleia.

A Secretária da Mesa da Assembleia Geral
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