
Acta da Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de 
Bridge realizada em 28 de Novembro de 2022 
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Pelas 18h30 do dia 28 de Novembro de 2022, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da Federação 
Portuguesa de Bridge (FPB), por vídeo conferência, 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 2023. 

A Assembleia Geral foi dirigida por Inocêncio Araújo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
coadjuvado por Rui Duarte, secretário da Mesa. 

Participaram 11 (onze) delegados, 9 (nove) dos quais eleitos, e 2 (dois) representantes das 
Associações Regionais, conforme lista apensa à presente acta, com as participações assinaladas 
e rubricadas pelo Presidente da Mesa. 

Para além dos mencionados delegados, também estiveram presentes na Assembleia Geral, Pedro 
Salgueiro, Presidente da FPB, e Frederico Macedo Santos, vogal da Direcção, ambos 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. 

Neste âmbito, pediu a palavra o delegado Rocha Pinto para declarar que discordava da política da 
mesa da AG de não colocar em acta as intervenções realizadas antes de se entrar na Ordem do 
Dia, motivo pelo qual continuaria a não aprovar as actas das Assembleias Gerais. 

Seguidamente, o delegado Casimiro Talhinhas informou que não tinha recebido as varias 
comunicações dos servi_ços da FPB, relativas à convocatória da AG, aos documentos em discussão 
e à ligação para poder participar na AG por vídeo conferência, razão pela qual não se encontrava 
em condições de se pronunciar sobre os documentos em análise e, por consequência, o seu voto 
seria de abstenção. Informou ainda que iria tentar esclarecer os motivos de não ter recebido as 
referidas comunicações. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da FPB para que apresentasse 
um resumo do Plano de Actividades e do Orçamento para 2023. A exposição foi acompanhada por 
uma apresentação em Power Point. 

Terminada a apresentação, foi dada a palavra aos delegados que assim o solicitaram. 

Interveio o delegado Rocha Pinto, afirmando que está pessimista relativamente ao esperado 
aumento de participação dos praticantes nas diferentes provas previstas para 2023; afirmou ainda 
que o Plano de Actividades apresentado continuava a não apresentar soluções para os problemas 
estruturais da FPB. 

Interveio, seguidamente, o delegado Carlos Pessoa, que congratulou a Direção pelos Programas 
de Formação de Praticantes e Árbitros previstos para 2023. 
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Interveio igualmente o delegado António Eanes, afirmando a sua discordância com a contratação 
de uma agência destinada a divulgar a modalidade. 

Interveio, seguidamente, o delegado Miguel Lima, representante designado da ARBN, referindo que 
a Associação que representa não se revê na recente Comunicação da Direção, sobre o 
cancelamento do Campeonato Nacional de Pares Open e 2as Categorias; relativamente ao 
calendário de provas nacionais para 2023, sugeriu que a Direção realizasse uma reunião com a 
participação de todas as Associações Regionais, no sentido de se chegar a uma solução robusta e 
que contemple os interesses de todos os envolvidos; acrescentou que a ARBN se mantém 
disponível para continuar a organizar as provas nacionais que lhe têm vindo a ser delegadas pela 
FPB; afirmou ainda que não vê motivos para a existência de um programa de apoio à formação de 
praticantes seniores; por último, afirmou que discorda da decisão da Direção de que a equipa que 
representará Portugal na Champion's Cup de 2023 seja a vencedora do Campeonato Nacional de 
Equipas Open de 2023, defendendo que a FPB deveria organizar uma prova específica para 
selecionar a equipa representante de Portugal na referida prova da EBL. 

Seguidamente, o delegado Francisco Costa referiu que concorda com a intervenção anterior, 
partilhando as preocupações manifestadas pelo representante da ARBN, e acrescentou que a 
Associação de Bridge do Centro está disponível para organizar, em 2023, uma prova nacional, por 
delegação da FPB. 

Terminadas as intervenções dos delegados, o Presidente da Mesa informou a Assembleia do 
Parecer do Conselho Fiscal, o qual era favorável à aprovação do Orçamento para 2023. 

Não tendo havido qualquer outro pedido de intervenção, o Presidente da Mesa submeteu a proposta 
de Plano de Actividades e Orçamento para 2023 à votação, tendo este sido aprovado por maioria, 
com 6 votos a favor e 5 abstenções. 

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram dados como terminados pelas 19H00, encerrando
se a presente assembleia. 

A presente acta foi posteriormente aprovada por maioria dos delegados presentes na Assembleia 
Geral. 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

f ~ 1Ji~ &tA 41~ 
{Inocêncio Pavese de Almeida Araújo) 

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

(Rui Jorge Garcia Duarte) 
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