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Pelas 16h00 do dia 17 de Novembro de 2019, 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 2020. 

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 5 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 e Ema Coelho, vogais da 
Direcção, todos sem direito a voto. 

O Presidente da Mesa declarou aberta a reunião e deu início aos trabalhos. Tendo sido 
solicitado, pelo delegado Luis Correia (nº 1895), a discussão de um ponto prévio, o 
Presidente da Mesa, para o efeito, concedeu a palavra a este delegado dos praticantes, 
que apresentou uma proposta de recomendação à Direcção que indigite o praticante 
Fernando Fonseca Santos, federado nº 3139, para o prémio "Mérito Desportivo da 
Confederação do Desporto de Portugal" - Personalidade do Ano", proposta subscrita por 
26 praticantes, incluindo 3 delegados destes. Foi dada a palavra à Assembleia, tendo o 
delegado Juliano Barbosa referido que o praticante João Ferreira, presidente do Clube de 
Bridge do Porto, também tinha tido uma acção meritória no desenvolvimento daquele 
Clube e da modalidade no Norte do País. A proposta, colocada à votação, foi aprovada 
por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções, fica arquivada anexa à presente acta, 
com cópia a ser enviada à Direcção. 

Nesta altura, o delegado Luís Correia solicitou a palavra para informar que se tinha de 
ausentar, declarando que delegava os seus poderes no delegado Juliano Barbosa (n2 

797) para o representar nesta AG, delegação que foi aceite pelo delegado Juliano 
Barbosa. 

Pelas 16H30, o delegado dos Clubes Luís Rodrigues entrou na Assembleia Geral, 
passando a partir desta hora, a participar na mesma. 

Terminado o 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 2020. 



Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu à discussão da Assembleia o Plano 
Actividades. 

O delegado Juliano Barbosa alertou para problemas existentes na arbitragem das provas 
regionais de Lisboa, nomeadamente no que respeita à recolha e cálculo dos resultados. 
No âmbito da actividade do Núcleo de Alta Competição (NAC), um projecto nascido em 
2013, com o qual concordou, e criticou a recente decisão da Direcção, relativa ao 
processo de escolha da Selecção Open para 2020. 

A delegada Maria Eugénia Davim solicitou a palavra e referiu que o projecto NAC, apesar 
do empenho de muitos e dos gastos envolvidos, não tinha tido os resultados esperados, 
pelo que a decisão da Direcção de alterar o método de escolha da Equipa Open para 
2020 foi tardia, mas adequada. Considera, no entanto, que se tratando de uma questão 
que diz respeito ao exercício de 2019, o assunto deveria ser discutido na Assembleia 
Geral destinada à aprovação do Relatório de Gestão de 2019. 

O delegado Pedro Durão concordou com a opinião da delegada Maria Eugénia Davim 
sobre o NAC, louvando, no entanto, o trabalho realizado pelo NAC, no âmbito da 
Selecção Feminina. Concluiu que o melhor método de escolha da Selecção Open será 
sempre discutível. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da FPB, Inocêncio 
Araújo. Relativamente ao problema da arbitragem, o Presidente da FPB referiu que, em 
2019 já tinha sido realizada uma acção de formação, com especial incidência no treino do 
software MAGIC e que, em breve, iriam ser realizadas mais duas acções de formação, 
uma em Lisboa e outra no Porto. Relativamente ao NAC, e em concreto às razões que 
levaram a Direcção a alterar o método de escolha da Equipa Open de 2020, lembrou que 
a Direcção tinha oportunamente emitido um Comunicado sobre o assunto, que agora 
reitera, para ele remetendo. 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou à votação o Plano de 
Actividades para 2020 apresentado pela Direcção, que mereceu aprovação por maioria 
dos delegados presentes, com 4 votos a favor e 1 abstenção, bem assim, o delegado 
Juliano Barbosa manifestou a aprovação do seu representado. 

De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Federação para apresentar o Orçamento 
para 2020, 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 2020. 

Não tendo havido qualquer pedido de intervenção, o Presidente da Mesa submeteu a 
proposta de Orçamento para 2020 à votação, tendo esta sido aprovada por maioria dos 
delegados presentes, com 4 votos a favor e 1 abstenção, bem assim, o delegado Juliano 
Barbosa manifestou a aprovação do seu representado. 

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. 

Não havendo outras intervenções, a minuta da presente acta foi lida e submetida à 
aprovação dos delegados, tendo sido aprovada por unanimidade dos delegados 
presentes. 
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Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 17H45, 
encerrando-se a presente assembleia. 

O residente da Mesa da Assembleia Geral, 

A Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

k . -c-ÁJL• . ~~\P> 
(Maria Manuela de Almeida Araújo) 


