
  

 

ASSEMBLEIA GERAL DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 

(MANDATO 2017-2020) 

ATA Nº 189 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, reuniu a assembleia geral 

ordinária da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) sob a presidência do vice-presidente da mesa 

da Assembleia Geral Dr. Carlos Andrade, pelas dez horas e trinta minutos (em segunda 

convocatória) no auditório do Inatel em Viana do Castelo. ------------------------------------------- 

Estiveram presentes os Srs. delegados que assinaram a folha de presenças  que fica anexa à ata, 

os Srs. delegados Paulo Freitas, André Alves,  Ricardo Luís, Eric Domingues e Márcio  

Carinhas em videoconferência,   o Sr. Presidente da FPJ Jorge Fernandes, os elementos da 

direção Sr. Joaquim Pina, Sr. Manuel Pinto D. Vanda Pêgo, Sr. Raúl Valente  o Técnico Oficial 

de Contas da FPJ Sr. Luís Almeida e o representante do Conselho Fiscal Sr. José Vieira ------- 

A ordem de trabalhos da convocatória enviada em oito de fevereiro foi a seguinte: -------------- 

Ponto um - Discussão e Votação do Relatório e Contas do Exercício de 2018 -------------------- 

Ponto dois –Informações ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente em exercício da MAG deu a palavra ao Presidente da Associação de Judo de Viana 

do Castelo Sr José Oliveira ao qual se seguiu a intervenção do Delegado Regional da Zona 

Norte do IPDJ Dr. Vítor Dias e por fim proferiu algumas palavras o Presidente da Camara 

Municipal de Viana do Castelo Eng. José Maria. ------------------------------------------------------ 

Antes de dar inicio à ordem de trabalhos, o Presidente da MAG agradeceu as palavras de boas 

vindas dos oradores, cumprimentou os delegados e informou a plateia que por motivos pessoais 

não estará presente o Secretário e a Presidente da MAG, sendo a Assembleia dirigida pelo Vice-

Presidente, convidou o Presidente da Associação de Judo de Viana do Castelo para completar 

a Mesa da Assembleia Geral, o qual aceitou. ---------------------------------------------------------- 

Deu-se início aos trabalhos informando o número de delegados presentes, dezoito delegados na 

sala e cinco em vídeo conferência e lendo a convocatória para a assembleia. --------------------- 

O Sr. Presidente da FPJ apresentou o relatório de atividades e contas com o auxílio de 

diapositivos com discriminação de algumas verbas e gráficos comparativos com anos 

anteriores, enaltecendo o facto de haver mais medalhas conquistadas, mais atletas em 

competições internacionais e um resultado do exercício positivo. ----------------------------------- 

Foi apresentado à assembleia pelo TOC da Federação Sr. Luís Almeida o balancete referente 

ao exercício de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi lido pelo seu representante o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal. ------------------------- 

O Sr. Presidente em exercício da MAG pôs à discussão pela Assembleia o relatório e contas, 

não havendo qualquer intervenção por parte da plateia foi de imediato posto à votação o Ponto 

um da ordem de trabalhos Discussão e Votação do Relatório e Contas do exercício de 2018, o 

qual foi aprovado com vinte e dois votos a favor e um voto contra do delegado André Alves o 

qual apresentou uma declaração de voto que será anexa a esta ata. ---------------------------------- 



  

 

No ponto dois da ordem de trabalhos foi dada a palavra ao Presidente da FPJ que prestou 

algumas informações. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por informar a plateia de que todos os delegados tinham sido convocados para esta 

Assembleia e no seguimento desta declaração prestou alguns esclarecimentos sobre as 

Associações da Ilha Terceira, Guarda e Évora: --------------------------------------------------------- 

A Associação da Ilha Terceira apresentou uma providência cautelar não havendo ainda mais 

nenhuma informação sobre o caso. Guarda e Évora são situações diferentes, Guarda e Évora 

auto suspenderam-se, Guarda é um pouco mais grave e Évora tem tido um comportamento 

exemplar, a Associação da Guarda estava numa situação muito complicada sabíamos de 

algumas irregularidades e tínhamos que tomar uma decisão. ----------------------------------------- 

Os clubes da Associação da Guarda optaram por se inscreverem nas Associações de Viseu e de 

Castelo Branco, os de Évora estão inscritos por Beja, tal como os de Braga optaram por Viana 

do Castelo e os da Ilha Terceira na Associação dos Açores, nenhum clube ou atleta foi 

prejudicado com as alterações. ---------------------------------------------------------------------------- 

Para acabar a sua intervenção o senhor Presidente da FPJ informou a plateia que a próxima 

Assembleia Ordinária será em Ponta Delgada nos Açores no dia dezanove de outubro. --------- 

O delegado Carlos Ramos perguntou ao Presidente da MAG se todos os delegados tinham sido 

convocados para esta Assembleia o qual respondeu que não tinha qualquer razão para duvidar 

da palavra do Sr. presidente da FPJ. ---------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Associação dos Açores manifestou o seu agradecimento e prazer pelo facto de 

aceitarem o seu convite para realização da próxima Assembleia na sua Associação -------------- 

O delegado Paulo Canto e Castro pediu para que a direção informasse os presentes das 

condições em que a sede da FPJ mudou para o Concelho de Odivelas. ----------------------------- 

O Presidente da FPJ informou que quer toda a clareza neste processo, tudo está publicado no 

site oficial da FPJ, de fato mudamos para melhor, e é reconhecido por toda a gente. Na rua do 

Quelhas não pagávamos e agora temos de pagar uma renda. ----------------------------------------- 

O estacionamento no Quelhas era impossível e trabalhar era muito complicado por causa do 

barulho no pavilhão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Há um acordo com a Camara Municipal de Odivelas, na cedência do pavilhão apoios a nível de 

transporte e nas diversas provas internacionais --------------------------------------------------------- 

O valor da renda são dois mil e duzentos euros. -------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a acrescentar o Presidente da MAG pediu para elaborar uma minuta da 

ata da Assembleia o qual foi aprovado por unanimidade, e deu por concluídos os trabalhos às 

onze horas e quarenta e cinco minutos.  ----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todas as intervenções foram gravadas ficando os respetivos registos arquivados. ---------------- 

Não tendo havido nada mais a tratar o Presidente da MAG deu por encerrada a reunião às 

catorze horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

 

Todas as intervenções foram gravadas ficando os respetivos registos arquivados. ---------------- 

 

 


