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Aos onze dias do mês de Abrilde dois mil e vinte e urn, pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu em
segunda convocatória, na plataforma Zoom, a Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Tiro,
com a seguinte ordem de trabaihos:-----------PONTO UM: Apresentação, discussão e votação do Reiatório e Contas da Direcção da FPT, bem assim como
eventuais documentos de suporte, relativos ao ano de 2ü2ü (alínea c) do artigo 31' dos Estatutos da FPT); ---PONTO DOIS: Deliberação sobre a admissão de novos Clubes/Associaçoes como Mernbros Ordinários à FPT
(alínea g) do artigo 31.o dos Estatutôs da FPT).

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Comandante Semedo de Matos, deu início à Assembleia
Geral dando, como e hábito, a palavra ao Senhor Fresidente da Direcçáo, Dn. José Marracho, para a
apresentação do Relatório e Contas da Direcção da FFT.
Após cumprimentar o Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradecer a presença de todos os senhores
Delegados presentes, Vice presidente da FPT e elementos da Direcção, Presidente do Conselho Fiscal,
Presidente da Associação de Atletas, Presidentes de Clubes bem corno dos elementos da Mesa da Assembleia,
o Presidente da Federação usou da palavra, apresentando o Relatório & Contas de2020.
Terminada a apresentação, tomou a palavra e senhor Fresiclente da Mlesa da Assembleia questionando se algum
dos presentes pretendia alEum esclarecimento ou colocar alguma questão.

Não tendo sido colocada qualquer questão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu início à
votação do Relatorio & Contas de 2020, tendo sido aprovado com uma abstençáo e os restantes votos a favor.-

De seguida procedeu-se à apresentação do PONTO DOIS da Ordem de Trabalhos, designadamente para a
admissão à FPT de dois novos membros ordinários, respectivamente Clube de Tiro ao Alvo de Desporto e
Convívio e Qiangshenclub representado pelo seu Presidente Sr. YeFei Zhang, que prestou esclarecimentos
sobre as modalidades praticadas no Clube, respondendo à questão colocada pelo Senhor Delegado Júlio
Lourenço.

Uma vez concluída a apresentaçâo prccedeu-se às votações de cada uma das propostas, que obtiveram a
unanimidade a favor de 18 (dezoito) Delegados formalmente registados para s efeito.--

Não havendo mais nada a tratar, pelas dezasseie horas e dezoito minutos, deu-se por concluída a Assembleia
Geral da FPT, da qual foi lavrada a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral.
O Presidente da Mesa da AG da FPT,

: Luís Jorge Rodrigues Semedo de
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