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Acta da Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de 
Bridge realizada em 27 de Março de 2022 

Pelas 15h30 do dia 27 de Março de 2022, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da 
Federação Portuguesa de Bridge (FPB), por videoconferência, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 

1. Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão da FPB, respeitante ao exercício de 
2021. 

A Assembleia Geral foi dirigida por Inocêncio Pavese de Almeida Araújo, Presidente da 
Mesa, coadjuvado por Rui Jorge Garcia Duarte, Secretário da Mesa. 

Participaram 12 (doze) delegados, conforme lista de presenças apensa à presente acta, 
com as participações assinaladas e rubricadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 
 
Para além dos mencionados delegados, também estiveram presentes na Assembleia 
Geral, Pedro Salgueiro, Presidente da FPB, Nuno Baltazar e António Lopes, vogais da 
Direcção, todos sem direito a voto. 

Dando início aos trabalhos, antes de se entrar na Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 
colocou à disposição dos presentes alguns minutos para informações e pedidos de 
esclarecimento. 
 
Não tendo havido quaisquer intervenções, o Presidente da Mesa passou ao ponto único da 
Ordem de Trabalhos, dando a palavra ao Presidente da FPB, que, após uma breve 
introdução, em que explicou os motivos do atraso verificado na publicação do Relatório de 
Gestão, passou a expor a parte do Relatório de Actividades, com base numa apresentação 
em Power Point, com partilha da tela do apresentador. 

As Demonstrações Financeiras e o Mapa de Gastos e Rendimentos foram apresentados 
pelo vogal da Direcção Nuno Baltazar. 

Terminadas as apresentações, o Presidente da Mesa, colocou o Relatório de Gestão à 
discussão dos delegados. 

Intervieram os delegados Rocha Pinto, José Curado, Francisco Costa, Fernando Pombo, 
Vítor Carvalho e Casimiro Talhinhas. Nas várias intervenções, os delegados teceram 
considerações sobre o desempenho da Direcção ao longo do ano de 2021 e solicitaram 
alguns esclarecimentos. 

O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da FPB, que prestou esclarecimentos 
relativamente às questões colocadas pelos delegados. 
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Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa procedeu à leitura do parecer do 
Conselho Fiscal, favorável à aprovação do Relatório de Gestão da FPB de 2021. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa colocou à votação o Relatório de Gestão da FPB de 
2021, que mereceu aprovação por maioria, com 9 (nove) votos a favor, 3 (três) abstenções. 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 17H00, 
encerrando-se a presente assembleia. 

A minuta da presente acta foi enviada por email aos delegados que participaram na reunião, 
tendo a mesma merecido aprovação, por maioria dos delegados. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
(Inocêncio Pavese de Almeida Araújo) 

 
O Secretário da Mesa da Assembleia Geral

 
(Rui Jorge Garcia Duarte) 






