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Instituição de Utilidade Pública Desportiva 
 

 
Acta da Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de 

Bridge realizada em 11 de Outubro de 2020 

Pelas 16h00 do dia 11 de Outubro de 2020, na sede, situada na Rua Amélia Rey Colaço, 
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 2021. 

A Assembleia Geral foi dirigida por Jerónimo Joaquim Coelho dos Santos da Silva, 
Presidente da Mesa, coadjuvado por Manuel Pedro Gomes da Silva Salgueiro, cooptado 
por a secretária da mesa não se encontrar presente. 

Participaram 7 (sete) delegados, 1 (um) delegado presencialmente e os demais 6 (seis) 
delegados através de videoconferência, conforme listas de presenças 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, Nuno Baltazar e Rui Duarte, estes online, 
vogais da Direcção, 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 vogal da Direcção, Nuno Baltazar, 
que fez a apresentação do Plano de Actividades para o exercício de 2021, com partilha de uma 
apresentação em Power Point. 
 
Seguidamente, o Presidente da Mesa abriu à discussão da assembleia o Plano de 
Actividades. 

Intervieram os delegados António Eanes e José Curado, relativamente à necessidade de 
adaptar os regulamentos à prática do Bridge online. A Direcção da FPB referiu que está 
prevista a revisão dos regulamentos aplicáveis. O delegado José Curado referiu ainda que 
já existem elementos que implicam a alteração dos regulamentos. 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou à votação o Plano de 
Actividades para 2021 apresentado pela Direcção, que mereceu aprovação por maioria, 
com 6 votos a favor e 1 abstenção. 

De seguida foi dada a palavra ao vogal da Direcção Nuno Baltazar, para apresentar o 
Orçamento para 2021, tendo este tomado a palavra e efetuado a apresentação da proposta 
da Direção. 
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Finalizada a apresentação, o Presidente da Mesa leu à Assembleia o Parecer do Conselho 
Fiscal, favorável à aprovação do Orçamento para 2021. 

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 proposta de Orçamento para o exercício de 2021. 

Não tendo havido qualquer pedido de intervenção, o Presidente da Mesa submeteu a 
proposta de Orçamento para 2021 à votação, tendo esta sido aprovada por maioria, com 6 
votos a favor e 1 abstenção. 

Antes de dar por encerrada a reunião, pelas 17:00, o Presidente da Mesa interrompeu a 
assembleia por 10 minutos, para efeitos de elaboração da minuta da acta da reunião. 

Não havendo outras intervenções, a minuta da presente acta foi submetida à aprovação 
dos delegados presentes, tendo sido aprovada por unanimidade. Os delegados Luís 
Rodrigues e Marco Teixeira não participaram nesta votação por dificuldades de ligação. 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 17H22, 
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 

 
 

(Manuel Pedro Gomes da Silva Salgueiro) 


