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ATA NÚMERO CENTO E DOIS 

 ----- Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezoito horas, no Auditório do Centro Formação da Guarda Nacional 

Republicana, na Figueira da Foz, reuniu, em segunda convocatória, em modo 

presencial e por via eletrónica na plataforma Teams, a Assembleia Geral 

(AG) da FPO em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ----- 

------ Ponto 1, Aprovação das atas nºs 97, 98, 99 e 100. ------------------------ 

------ Ponto 2, Apreciar e votar o Relatório de Atividades e Contas do ano 

de 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Ponto 3, Conferir posse aos titulares dos órgãos federativos. ----------- 

 ----- Estiveram presentes: os membros da Mesa da Assembleia-Geral 

(MAG), o Presidente da FPO, Hélder Faísca Guerreiro, os membros da 

Direção da FPO, José João Bravo Lavado, Diretor Executivo, Anabela Silva 

Marques Vieito, Diretora Financeira, Teresa Cristina Mendes Alves, 

Secretária e os Vogais Carlos Manuel Pereira Garcia, Lídia Maria Gonçalves 

Santana e Aniceto Batista Soares; por parte do Conselho Fiscal, o Presidente, 

Rui Jorge Pereira Morais e o Vice-Presidente, Carlos Monteiro.  

------ O número de Delegados presentes no início da AG foi de cinquenta e 

quatro (54). ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Dando início aos trabalhos o Presidente da MAG leu a ordem de 

trabalhos e saudou os delegados nesta Assembleia-Geral. ---------------------- 

------ Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da MAG 

informou que, conforme comunicação prévia aos delegados, as atas 97, 98, 

99 e 100, foram disponibilizadas na plataforma criada para o efeito na página 

de internet da FPO, dispensando-se, por isso, a sua leitura. Referiu ainda não 

ter havido propostas de alteração. Propôs ainda que, apesar de não ser hábito 

submeter as atas das assembleias eleitorais a votação, fosse apreciada 

também a ata nº 101, relativa à assembleia eleitoral realizada em 27 de 

março, em Leiria. Durante este período, o número de delegados presentes 

subiu para cinquenta e seis (56). ---------------------------------------------------- 

------ Procedendo-se à votação, todas as atas foram aprovadas por maioria, 

sem votos contra e com as seguintes abstenções: a ata nº 97, onze abstenções; 

a ata nº 98, dez abstenções; a ata nº 99, quatro abstenções; a ata nº 100, sete 

abstenções e a ata nº 101, quatro abstenções. ------------------------------------- 

------ Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, apreciar e votar o 

Relatório de Atividades e Contas do ano de 2021 (RAC21), o Presidente da 

MAG deu a palavra ao Presidente da FPO que efetuou uma apresentação 

genérica do documento, dando enfase ao sucesso organizativo do 

MTBO2021 – Médio Tejo e realçando o resultado positivo do exercício. 

Feita a apresentação, deu-se início à sua discussão, com a intervenção de 

José Oliveira, filiado n.º 3131, representante dos clubes, a questionar se os 



resultados do MTBO2021 estavam refletidos no RAC21 e quando seriam 

distribuídos aos clubes parceiros na organização. Em resposta, a Diretora 

Financeira confirmou a inclusão das contas do evento no RAC21, elencando 

as diversas rúbricas orçamentais onde esse impacto foi refletido e esclareceu 

que a distribuição dos resultados está pendente da cobrança do apoio 

contratado com a Câmara Municipal da Chamusca, esperando-se que ocorra 

em breve. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal que se referiu aos 

desvios espectáveis face ao período pré-pandemia e confirmou a inscrição 

do MTBO21 no RAC21, reforçando que esse registo foi considerando 

relevante nas contas da FPO, como consta do Parecer do Conselho Fiscal 

previamente disponibilizado aos delegados. --------------------------------------  

------ Durante o debate verificou-se a entrada de mais quatro (4) delegados, 

elevando para sessenta (60) o número de presentes.------------------------------ 

------ Colocado a votação o RAC21, foi aprovado por maioria, com um voto 

contra e treze abstenções. ------------------------------------------------------------ 

------ Após a votação verificou-se ainda a entrada online de mais três 

delegados, aos quais não é validade a presença, em virtude de não terem 

participado em nenhuma deliberação. --------------------------------------------- 

------ De modo a permitir finalizar a ata e preparar a tomada de posse, pelas 

dezoito horas e quarenta minutos, o Presidente da MAG declarou encerrada 

a assembleia geral ordinária, dela se lavrando a presente ata, que vai ser 

assinada pelos membros da mesa. -------------------------------------------------- 

------ O Presidente:  

------ O Vice-Presidente:  

------ O Secretário:  
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