
 

 

 

 

 

ACTA nº 111 

 

- Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezasseis horas e trinta 

minutos, reuniu-se em primeira convocatória a sessão Ordinária da Assembleia-geral da 

Federação Portuguesa de Aikido (FPA), no Centro Desportivo Nacional do Jamor, sito no 

Complexo do Jamor em Lisboa, conforme convocatória enviada aos delegados da 

Assembleia Geral (AG), na qual constava o seguinte ponto da Ordem de Trabalhos:  

- Ponto único: Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para 2019 

- A mesa da Assembleia-geral (MAG) foi constituída pelo respectivo Presidente e 

Secretário.  

- Verificou o Presidente da MAG a lista de presenças organizada antes do início dos 

trabalhos, e concluiu não se encontrarem presentes, à hora marcada, a maioria do 

número de delegados à Assembleia, pelo que a mesma não podia, validamente, reunir e 

deliberar em primeira convocatória. 

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG encerrou a sessão, não sem antes 

comunicar aos presentes que a AG reuniria, de acordo com o Aviso Convocatório 

expedido e o disposto no n.º 2 do artigo 26º dos Estatutos, trinta minutos depois com 

qualquer número de presenças. 

- À hora marcada para a segunda convocatória, neste mesmo dia, verificou o Presidente 

da MAG a Lista de Presenças mandada organizar antes do início dos trabalhos e, 

encontrando-se presente o número de delegados à Assembleia necessário para que esta 

pudesse validamente reunir e deliberar, declarou aberta a sessão. 

- O Presidente da FPA, Miguel Sendim (MS), após ter informado que o dia das AG 

passaria a incluir acções de formação para Dirigentes durante a manhã, apresentou o 

PAO 2019. Após breve descrição da situação actual da FPA, enquadrou o documento em 

análise com os objectivos da FPA que o sustentam, analisando de seguida os vários 

pontos que dele constam. Adiantou que na AG de Abril de 2019, surgirá uma proposta 

para revisão dos Estatutos e Regulamentos federativos. O Presidente referiu-se também 

aos objectivos da Comissão Técnica. 

- Foram sucintamente apresentados os Programas Autónomos (PA) e os seus Directores, 

que usufruíram de alguns minutos para apresentar o trabalho das suas equipas, tal como 

os departamentos de Formação Inicial e de Formação Contínua de Treinadores. 

- Antes de se proceder à votação, foi proposto à AG, e aprovado por unanimidade, um 

voto de pesar pelo falecimento dos professores Artur Lopes e Azevedo e Silva, e do 

Director da FPA Carlos Azevedo. 

- O Presidente da MAG pôs à votação a proposta da Direcção da FPA para o PAO 2019. 

Após votação e escrutínio nos termos regulamentares, não se registaram votos contra 



nem abstenções, tendo-se contado 28 votos a favor, sendo o PAO 2019 aprovado por 

unanimidade. 

- Não havendo mais nenhum assunto a abordar, o Presidente da MAG encerrou a sessão, 

sendo de seguida lavrada a presente acta, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelo Presidente da MAG e por mim, Secretário da MAG, que a elaborei. 

 

 

 

 


