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ACTA n.o 99

-lAos 
ü'inte e um dias do mês de Julho de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas e

trinta minutos, reuniu-sê êm pÍimeiÍa convocaÉo e em sessão Ordinária a Assembleia-

geral da Federaçâo Portuguesa de Aikido (FPA), no Hotel Praia tar, sito na Rua do Gurué,

no 16 em Carcavelos, conforme convocatóÍia tempestivamênte enviada aos delegados da

A§sembleiageral (AG), da qual cônstava o seguinte ponto da Ordem de Trabalhos: Ponto

Único: Discuür e votar o Relatório de geetão e Contas do exercício de 20í5.

--A Mesa da Assembleiageral (MAG) íoi constituída pelo respectivo Presidente e, por

cooptação, aprovada pelos representanbs no plenário, para secretariar devido a ausência

justiÍicada dos secretários, pelo delegado Francisco Coutinho Leotte Tavares.

--Verificou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral pela Lista de Presenças mandada

organizar antes do início dos trabalhos, não sê encontrarem presêntes, à hora marcada, a

maioria do número de delegados à Assembleia, pelo que a mesma não podia validamente

reunir e deliberar em primeira convocação.

---Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG deu por encerrada a sessâo, nâo

sem antes comunicar aos pÍesentes que a Assembleia Geral reuniria, de acordo com o

Aviso Convocatório expedido e o disposto no no 2 do aÍt'o 260 dos Estatutos, trinta minutos

depois qualquer número de presente§, sendo de seguida elaborada a presente acta a

qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da MAG e por mim,

Primeiro Secretário da MAG, que a elaborei.

Presidente da Mesa da Assembleia geral

<. bl ô

. José Manuel Guimarães Magalhães)

IUFIL _ PORTO

(Dr.Francisco Coutinho Leotb Tavares)

?R(rcESSÂDO POR COüPUTADOn



ACTA n.o í00

Aos tinte e um dias do mês de Julho de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas,

reuniu-se em segunda convocação e em sessão Ordinária a Assembleiageral da

Federaçáo Portuguesa de Aikido (FPA), Praia tar, sito na Rua do Gurué, no '16

em Carcavelos, conforme convocatória tempestivamente enviada aos delegados da

Assembleiageral (AG), da qual constava o seguinte ponto da Ordem de Trabalhos: Ponto

Único: Discuür e votar o Relatório de geotão e Contas do exercíclo de 20í5.---

- 
tr tllse da Assembleia-geral (MAG) foi constituída pelo respectivo Presidente e, por

cooptrçâo para secretariar devido a ausência justiÍicada do secrêtário, pelo delegado

Francisco Coutinho Leotte Tavares.

--- Verificando o Presidenp da MAG, pela Lista de Presenças mandada organizar antes

do início dos trabalhos, encontrar-se presente o necessário número de delegados

Assembleia paÍa que esta pudesse validamente reunir e deliberar'

sessáo.

Abertos os trabalhos, foi dada palavra ao Presidente da Federaçáo para explicitar o

relatório e @ntas em análise.

-- Na sua intervenção, o PÍesidente começou por lembrar a figuÍa do Mestre Artur

Lopes, falecido em Dezêmbro, ressaltando ter sido um insigne praticante de Aikido e um

dos mais dedicados apoiantês da Federação, desde a primeira hora, tendo, ainda, feito

parte dos seus órgãos dirigentes. Pediu que se respeitasse um minuto de silêncio em sua

memória, o que foi cumprido em profundo recolhimento pela assembleia'

--- seguidamente, apresentou desculpas à assembleia pela sua tardia convocação e

apÍesentação de documentagão, elçlicando que tal se tinha ficado a dever à ocorrência

de um conjunto de circunstância absolutramente anómalas, que se prendiam com licença

de parto da única funcionária dos serviços administrativos, durante o primeiro trime§tre' a

que se iuntaram gÍaves problemas de ordem pessoal e profissional com todos qs

membros da direcção, o que impediu a atempada conclusão dos procedimentos rêletivos

à

e

à convocação da assembleia

Apresentou, entalo, o relatório de gestÉio, havendo explicado, rubrica por rubÍica, o

plano de actuaÉo da FPA durante o ano de 2015, nomeadamente no tocante à execução

do Plano de Actividade aprovado para o ano transaste.--
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seguida foi dada a palavr€r aos dêlegados que sê quisêssem pronunciar sobre o

ponto da ordem de trabalho em discussão.

- 
Foi dada a palavÍa ao Delegado Francisco Leotte, o qual no seu uso, salientou a

apresentaçáo tardia da documentação paÍe aprovaçáo das contas, e solicitou explicaçôes

sobrê o facto de ter oconido um aumenb @m as despesas com pessoal.

--- O Presidente Íêspondeu que, efectivamente ünha havido um aumento nominal de

despesa com pessoal, deconente da contratação da funcionária administrativa, porém,

e§se valor eÍa @mpensado com o subsídio auferido pela Federaçâo do IEFP, pelo que

não se traduziria num aumento efuc'tivo da despesa.

* O delegado Nelson CapoG, pediu a palavÍa, para salientar nâo ter havido

comunicaçáo eficaz sobre as razões do atraso na convocação da assembleia e colocar as

como questÕês, se haveria consequência pelo atraso; se a FPA tem fundos §uficientes

para a sua activirlade e paÍa Íeprovar o Íacto de as difercntes associaçÕes da FPA não

haverem participado condignamente no estágio promovido pela FPA juntamente com a

Federaçâo Europeia realizada em Abril passado.

-- Pelo presidentê foi-lhe respondido que sempre se havia tentado recuperar o atnso na

convocação da AG, pelO que a sua convocação SêmpÍe esteve iminente; refuriu, ainda,

que nâo se previam Consequências de maior, dado que a tupla estava ao conente da

situação; que os fundos existente§ eÍam suficientes pam o normal funcionamento da FPA'

como se podia veriÍicar da documentaçáo apÍesentada e, ainda, da quantia que, ao dia de

hoje existe nos coftes da êderação; Íinalmente, que, também, verberava o

compoúamento das es§ociaçôes pela deficiente prêsençA no estágio internacional' mas

que tudo teria que ver ggm uma mudança de mentalidade que ainda tem caminho para

perconer, embora muito já se houvesse feito no sentido da comunhão de esforços. ---

- A Delegada Joana Duclos quesüonou sobre atribuiçâo de tepetes e apoio financeiro,

havendo o Presidente respondido que se encontram sob consulta várias entidades no

sentido de fomecer tapetes e que brevemenb tal será possivel. Elplicou' também'

se pro@ss€l a aúibuiçáo e envio das verbas às associagôes omo apc»io da FPA.

- O Delegado Frededco Nascimento perguntou pelos documentos que deveriam ter sido

emitidos pelo Conselho Fiscal e Revisor OÍicial de Contas, tendo o Presidente refurido

que se encontravam na Mesa para consulta.

IU'IL _ PORTO PROCES§ADO FON COüruIÂDOB



- Finalmente, o Delegado Pedro Santos questionou sobre a azáo de ser das

imparidades referidas no Relatório, tendo o Presidente explicado que ünha que ver oom

uma veÍba que a ex-associação TAP tinha ficado a dever à FPA' porém, como esta

associação tinha sido extinta, tal verba, seguramente, não iria mais ser recebida.

--- Como não houvesse quem mais se quisesse pronunciar sobre o Relatório de gestão

e contias apíesentados, o Presidente da MAG pôs à votaçâo a proposta apresentada pela

DiÍe@o da FPA de aprovaçáo do Relatório de gestão e Contas do exercício de 2015,

havendo sido aprovados por unanimidade.

--- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG deu por encenada a sessão,

sendo de seguida elaborada a prc§ênte acta a qual, depois de lida e aprovada, vai ser

a$inada pelo Presidente da MAG e por mim, Secretário da MAG' que 3 slalerei. ------

O Presidente da Mesa da Assembleia geral

1- (- .1r,s
(DÍ. Jo8é Manu€l GulnaÉ3s Megâlhá$)

Secretário

(DÍ. FrancÉco Coutinho Lêotb Tavarss)


