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Minuta da Acta da Assembleia Geral Ordinarla da Federa~ao Portuguesa de
Bridge realizada em 13 de Marc;o de 2016, elaborada nos termos do artigo 27° do
C6digo do Procedimento Administrativo, sem prejuizo da apreciac;ao da acta
integral na pr6xima Assembleia Geral
Pelas 16h00 do dia 13 de Marc;o de 2016, na sede sita na Rua Amelia Rey Colac;o, n° 46
D, em Carnaxide, realizou-se a Assembleia Geral Ordinaria da Federa9ao Portuguesa de
Bridge (FPB), com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciac;ao e aprovac;ao da Acta da Assembleia Geral Ordinaria realizada em 29 de
Novembre de 2015;
2. Apreciar e aprovar o Relat6rio, Balanc;o e Contas da FPB, respeitantes ao exercicio de
2015;
3. Aprovar, de acordo com o disposto no Artigo 55°, n°1, alfnea d) dos Estatutos da FPB,
o Regulamento Eleitoral da Federa9ao Portuguesa de Bridge, com base na proposta
apresentada pela Direc;ao da FPB.
A Assembleia Geral foi dirigida por Maria Eugenia Davim, Presidente da Mesa ,
coadjuvada pelo Secretario da Mesa Adolfo Steiger Gan~ao . Nao esteve presente a
segunda Secretaria da Mesa, Maria de Lurdes Centeno. No decurso da Assembleia Geral,
Adolfo Steiger Gar9ao abandonou os trabalhos e retirou-se dizendo que apresentaria
posteriormente a sua renuncia ao mandate de Secretario da Mesa. Nos termos
estatutarios, o mencionado Secretario foi substituido por Nuno Baltazar, Vogal da Direc;ao.

a

Compareceram 20 delegados, Conforme lista de presen9as apensa
presente acta: 1
representante das associa96es regionais, 8 representantes dos clubes, 5 representantes
dos praticantes, 3 representantes dos arbitros, 2 representantes dos professores e 1
delegado designado pela Associa9ao Regional de Bridge de Lisboa.
Para alem dos mencionados delegados, tambem estiveram presentes na Assembleia
Geral Inocencio Araujo , Presidente da FPB, Nuno Baltazar e Luis Correia, voga is da
Direc;ao, e o reviser oficial de contas Dr. Nuno Fonte, todos sem direito a voto.
Os delegados comec;aram por votar a acta integral da Assembleia Geral realizada em 29
de Novembre de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade.
Seguiu-se a apreciac;ao dos assuntos constantes do ponto 2. da Convocat6ria: o Relat6rio
de Atividades , Balan90 e Contas da FPB, respeitantes ao exercicio de 2015.
0 Relat6rio das atividades desenvolvidas em 2015 foi apresentado pelo Presidente da
FPB que esclareceu, depois, algumas questoes suscitadas pelos delegados. Por fim , o
Relat6rio foi aprovado pela maioria dos delegados presentes, com 3 votos contra dos
delegados Manuel Capucho , Paula Lima e Joao Paulo Rocha Pinto e com 2 absten96es
dos delegados Pedro Durao e Jose Julio Martins.
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0 Balan90 e as Contas do exercicio da FPB do ano 2015 foram tambem apresentadas
pelo Presidente da FPB que a seguir se disponibilizou para responder as duvidas dos
delegados.
A Presidente da Mesa leu o Parecer do Conselho Fiscal que, ap6s analisar o Relat6rio e
as Contas de 2015 concluiu que os referidos documentos se encontram em boa ordem
para poderem ser aprovados pela Assembleia Geral.
As Contas do exercicio de 2015 foram entao aprovadas com os votos fa voraveis de todos
os delegados presentes na Assembleia , exceto dos delegados Manuel Capucho, Paula
Lima, Pedro Durao e Joao Paulo Rocha Pinto que se abstiveram .
Por fim , a Assembleia debateu e votou a proposta que tinha sido apresentada pela
Dire<;ao da FPB sobre o novo Regulamento Eleitoral da Federa9ao Portuguesa de Bridge,
materia constante do ponto 3. da Convocat6ria.
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Mesa tiveram oportunidade de se
Todos os delegados presentes que o solicitaram
pronunciarem , apreciando a proposta apresentada pela Dire9ao e apresentando as suas
duvidas ou discordancias.
Foram debatidos exaustivamente varios artigos e aceites propostas de altera9ao que, por
sua vez, foram co locadas aprecia<;ao.
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Finalmente, o novo Regulamento Eleitoral foi aprovado por unanimidade, tendo sido
deliberado confiar a Mesa a revisao da sua reda9ao final de acordo com o que fo i votado.
Assim, o novo Regulamento Eleitoral da Federa9ao Portuguesa de Bridge aprovado hoje,
13 de Mar<;o de 2016, pela Assembleia Geral, fica anexo a presente acta e dela faz parte
integrante.
Antes de dar por finda a Assembleia , a Presidente da Mesa solicitou aos senhores
delegados autoriza9ao, que lhe foi concedida por todos, para a elabora9ao da presente
minuta de acta, sem prejuizo da elabora9ao do projeto de acta integral na qual serao
registadas as posi<;6es assumidas nesta Assembleia pelos delegados que participaram,
documento esse que sera apreciado e votado na pr6xima Assembleia Geral.
Os trabalhos terminaram pelas 18h30.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
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Maria Eugenia Davim

Secretario da Mesa da Assembleia Geral, cooptado,
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Nuno Baltazar

