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Pelas 16h00 do dia 21 de Junho de 2020, na sede da Federação Portuguesa de Bridge 
(FPB), situada na Rua Amélia Rey Golaço, nº 46 D, em Carnaxide, reuniu a Assembleia 
Geral Ordinária da FPB, em segunda convocação, com a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apreciar e aprovar o Relatório de Actividades e Contas da FPB, respeitante ao 
exercício de 2019. 

A Assembleia Geral foi dirigida por Jerónimo Joaquim Coelho dos Santos da Silva, 
Presidente da Mesa, coadjuvado pelo Secretário da Mesa Nuno Miguel de Almeida Teles 
Baltazar, cooptado por a secretária da mesa não se encontrar presente. 

Participaram 8 (oito) delegados, 1 (um) delegado presencialmente e os demais 7 (sete) 
delegados através de videoconferência, conforme listas apensas à presente acta, com as 
participações assinaladas e rubricadas pelos Presidente e Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral. 

Para além dos mencionados delegados, também estiveram presentes na Assembleia 
Geral, Inocêncio Araújo, Presidente da FPB e Ricardo Correia da empresa revisora das 
contas, todos sem direito a voto. 

Dando início aos trabalhos, antes de se entrar na Ordem do Dia, o Presidente da Mesa 
colocou à disposição dos presentes alguns minutos para informações e pedidos de 
esclarecimento. 

Não tendo havido quaisquer pedidos de informações ou esclarecimentos, o Presidente da 
Mesa passou ao ponto único da Ordem do Dia dando a palavra ao Presidente da FPB, 
Inocêncio Araújo, que fez a apresentação do Relatório de Gestão (actividades e contas) 
do exercício de 2019, cuja apresentação em Power Point se encontra publicada na página 
das Notícias do portal da FPB, facilitando aos delegados não presentes o 
acompanhamento da apresentação oral do Presidente da FPB. 

Terminada a apresentação, o Presidente da Mesa deu conta à Assembleia Geral do 
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Gestão de 2019. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa passou a palavra aos delegados para que 
colocassem à Direcção da FPB as questões que entendessem, apreciassem e 
discutissem a gestão e contas do exercício de 2019. 

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento, passou-se à votação do Relatório 
de Gestão. 
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O Relatório de Gestão do exercício de 2019, apresentado pela Direcção, foi aprovado por 
maioria, com 7 votos a favor e 1 abstenção. 

Após a votação, a Assembleia Geral suspendeu os trabalhos por 5 minutos, e no 
recomeço, o Presidente da Mesa leu a acta da presente assembleia, após o que a 
submeteu à aprovação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

O delegado Nuno Sousa pediu a palavra para congratular a FPB pela iniciativa de realizar 
a Assembleia Geral em regime misto presencial e por videoconferência, e sugeriu a 
prossecução desta iniciativa em futuras assembleias. Os restantes delegados 
participantes na Assembleia Geral secundaram o voto e a iniciativa. 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 17HOO, 
encerrando-se a presente assembleia. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

(Jerónimo Joaquim Coelho dos Santos da Silva) 

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

(Nuno Miguel de Almeida Teles Baltazar) 


