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Acta N° 177

Aos vinte e sete dias do mes de Outubro de dois mil e dezanove pelas quinze horas
e trinta minutes, reuniu em segunda convocat6ria no audit6rio das Piscinas do
Jamar, sito na avenida Pierre de Coubertin na Cruz Quebrada, a Assembleia Geral
Extraordinaria da Federagao Portuguesa de Tiro (FPT), convocada pelo Presidente
da Diregao com o seguinte ponte unico, Eleit;ao, nos termos do no 6 do artigo 15° dos
Estatutos da FPT, para vogais da Diret;ao.--------------------------------------------------------:--

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Coman dante Semedo de Matos,
iniciou os trabalhos dando a palavra ao Sr. Presidente da Direcgao, Dr. Jose Sevivas
Marracho. Usando da palavra, o Sr. Presidente cumprimentou e agradeceu a
presenga de todos, e, em resume, referiu que toda a gestae da federagao decorre
com normalidade. A proposta agora apresentada surge com o objective de manter a
estabilidade do tiro desportivo nacional e, concomitantemente, o born nome da FPT,
estando devidamente fundamentada e sustentada juridicamente. Per fim disse que
convidou a jurista da FPT para estar presente nesta Assembleia Geral, dispondo-se
a apresentar os fundamentos jurfdicos da proposta da Direcgao e estando disponfvel
para dar esclarecimentos sabre qualquer questao suscitada, dentro do ambito desta
Assembleia Ge ral (A G).---------------------------------------------------------------------------------0 Sr. Presidente da Mesa da AG concedeu a palavra a jurista D~ Margarida Dias
Ferreira que comegou a explanar os fundamentos referidos, referentes a proposta e
a convocagao desta Assembleia.---------------------------------------------------------------------Foi interrompida pelo Sr. Joao Monteiro, representante do Ginasio Clube
Fiqueirense, com urn Ponto de Ordem, contestando a legitimidade para que a D~
Margarida usasse da palavra. 0 Sr. Presidente da Mesa, recebeu o Ponto de Ordem,
mas nao lhe deu provimento, explicando tratar-se da Jurista da Federagao, capaz de
esclarecer quaisquer duvidas legais e estatutarias, quanta legitimidade e legalidade
da proposta da Direcgao. Encerrou assim o Ponto de Ordem, pedindo a D~
Margarida Ferreira que continuasse a sua explicagao.------------------------------------------

a

De seguida o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu autorizagao para que
os senhores delegados da AG colocassem as questoes que entendessem dentro do
assunto unico e foram colocados varies pontes de ordem antes de se passar
votagao da proposta da diregao. -----------------------------------------------------------------------

a

0 Sr. Paulo Barbosa, representante do Clube TAP, colocou variadfssimas questoes,
das quais se destacam as seguintes:---------------------------------------------------------------Disse que a ata da ultima AG nao foi publicada na data obrigat6ria, ao qual o Sr.
Presidente da FPT respondeu que foi colocada no Site da FPT em 15 dias, e que era
perfeitamente normal.------------------------------------------------------------------------------------
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Afirmou que urn dos vogais propostos tinha pedido a demissao num mandata anterior
e que nao poderia ser proposto, ao qual o Sr. Presidents da FPT respondeu que era
falso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou porque e que s6 foi mudado urn dos names e nao tres, foi respondido que
importante seria o conjunto ser diferente, o qual se confirma.--------------------------------Perguntou ainda, porque e que o Sr. Presidents da FPT assumiu o cargo de Diretor
Regional de Portugal de tiro pratico sem ter competencia para tal. Ao que o Sr.
Presidents respondeu que as competencias estao bern claras no Regime Jurfdico
das Federa<foes Desportivas e vertidas nos nossos Estatutos, e que esta
designa9ao, Regional Director, e a que se usa nos Estados Unidos da America,
querendo dizer Presidents da FPT. Explicou ainda que a competencia de representar
a FPT nas congeneres confederag5es/federag5es intemacionais e cometida ao
Presidents da FPT.---------------------------------------------------------------------------------------Perguntou ainda o Delegado do Clube TAP como e que depois da Assembleia Geral
de 8 de setembro se celebraram contratos-programa com Clubes sem a Dire<fao ter
quorum. Ao que o Sr. Presidents da FPT respondeu que ele e o garante da
manutengao da gestao eo born funcionamento da FPT, e que e com este desiderata
que foram tomadas essas medidas.-----------------------------------------------------------------Continuou perguntando porque e que o Plano de Actividades e o Relat6rio Contas
ultimos nao estavam assinados por todos OS Vogais. 0 Sr. Presidents da FPT
respondeu que assinaram 4 dos 5 elementos da Diregao, e que o unico que nao
assinou concordou com tudo em reuniao de Diregao e que s6 nao assinou, porque
nao teve disponibilidade de tempo.------------------------------------------------------------------Continuou a sua intervengao, o mesmo Sr. Paulo Barbosa, referindo que a carrinha
recentemente adquirida estava descaracterizada nesta altura, o Sr. Presidents da
mesa da AG interrompeu o Sr. Delegado, referindo-lhe que o tern deixado intervir e
falar sabre assuntos que dificilmente teriam a ver com a Ordem de Trabalhos, porque
nao queria limitar a sua argumenta9ao, mas considerava que a "caracterizagao da
carrinha da Federagao" estava claramente fora do tema, pelo que nao deveria ser
ap resentada ali.-------------------------------------------------------------------------------------------De referir que o Sr. Presidents da FPT antes de responder as questoes acima
colocadas pelo Sr. Delegado Paulo Barbosa, e como enquadramento a resposta das
variadfssimas questoes colocadas, disse que este delegado durante o mandata todo
(3 anos) nas assembleias gerais realizadas sempre esteve contra, acontecendo
mesmo ser o unico a fazer uma abstengao numa aprovagao de prestagao do plano
de atividades ou relat6rio e contas.------------------------------------------------------------------0 Sr. Joao Monteiro, representante do Ginasio Clube Figueirense, questionou o
porque de nao constar na Acta da AG de 8 de setembro que haveria elei<foes no
prazo de trinta dias, ao que o Sr. Presidents da Mesa da AG respondeu que a
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Assembleia Geral foi terminada logo ap6s a eleigao e essa questao, se foi colocada,
nao foi dentro dos trabalhos da AG. -----------------------------------------------------------------0 Sr. Paulo Correia, representante dos Atletas de Tiro Desportivo, questionou se era
verdade que o Conselho Fiscal se demitiu em Bloco, ao que o Sr. Presidente da
Mesa da AG respondeu nao ter conhecimento desse assunto. Mementos antes do
comec;o desta Assembleia Geral, recebeu tres cartas podendo ser esse o seu
conteudo, mas nao iria abri-las naquela altura. Se fossa esse o seu conteudo, daria a
resposta nos prazos legais.----------------------------------------------------------------------------0 Sr. Joao Monteiro, representante do Ginasio Clube Figueirense, questionou a
jurista presente, sobre se os names a apresentar eram os mesmos, pois s6 tinha
conhecimento da alterac;ao de urn dales. A Dr Margarida referiu que bastava mudar
um nome para que o grupo tivesse que ser considerado outre. A Dr Margarida
finalizou dizendo que qualquer questao numa Assembleia Geral podia ser
impugnavel caso algum delegado nao concorde e assim o entenda.------------------------

a

Nao havendo mais ninguem que quisesse usar da palavra, passou-se votac;ao da
proposta de novas membros, por voto secrete, para preencherem os lugares vagos
na Direcc;ao, nos termos do no 6 do artigo 15° dos Estatutos da FPT.---------------------Ap6s a contagem dos boletins de voto, conclui-se que houve vinte e nove a favor e
quinze contra. A proposta foi assim aceite de uma forma expressiva.----------------------Nao havendo mais nada a tratar, pelas dezasseis horas e trinta e cinco minutes, deuse por conclufda a Assembleia geral da FPT, da qual foi lavrada a presente acta, que
vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretaria da Mesa da Assembleia Geral.-----

Luis Jorge Rodrigues Semedo Matos

A 2a Secretaria da Mesa da AG da FPT,
Fernanda Maria de Oliveira Rocha Pimenta

