
 

 

 

 

 

 

ACTA nº 112 

 
 
- Aos catorze de Abril de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu-se 
em segunda convocatória a sessão Ordinária da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de 
Aikido (FPA), na sala multimédia do Centro de Alto Rendimento 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:  
- Discussão e votação do relatório de gestão e contas de 2018 

- A mesa da Assembleia-geral (MAG) foi constituída pelo respectivo Presidente.  
- 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 deu por encerrada a sessão, não sem antes 
comunicar aos presentes que a Assembleia Geral 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 Mesa 
da Assembleia Geral 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. 
- No ponto antes da ordem do dia, interveio o advogado da FPA o dr Luis Miguel Moreira que 
esclareceu o ponto da situação relativa ao processo em tribunal contra a ex-funcionária Conceição 
Maciel. Em seguida, resumiu os trabalhos em curso, relativos à revisão de estatutos e do 
regulamento eleitoral. Foram analisados os processos e custos de convocatórias, percentagens e 
número de delegados constantes na Lei e respectivos impedimentos ou incompatibilidades. 
- Seguidamente, o presidente da FPA falou sobre as alterações previstas na Lei que regula a 
carreira dos Treinadores.    
- De seguida, foi passada a palavra ao presidente da Federação Portuguesa de Aikido – Miguel 
Sendim, que apresentou o relatório acima mencionado. Seguiu-se o habitual período de perguntas 
e respostas.  
- Após contagem de votos registaram-se 24 a favor e uma abstenção. 
- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG encerrou a sessão, sendo de seguida lavrada 
a presente Acta, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, que a redigi. 
 

 

 
 
 



 
 
 


