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CIRCULAR Nº 068/20  

ASSUNTO:  Adiamento da Assembleia Geral de 21/03/2020 

 

Lisboa, 16 de março de 2020   

Ex.mos Senhores 

A Mesa da Assembleia Geral decidiu, com o acordo  da  Direção da Federação Portuguesa 

de Judo, proceder ao adiamento sine die da Assembleia Geral Ordinária da Federação 

Portuguesa de Judo, que se encontrava agendada para o próximo dia 21 de março de 2020 

às 10:30. 

A nossa decisão encontra fundamento nos desenvolvimentos recentes da pandemia do 

“Covid 19” no nosso País, cuja contenção depende de todos e cada um de nós, assim 

como o risco acrescido que a mesma representaria para a saúde de todos os que nela 

comparecessem fisicamente. 

Não obstante a Ordem de Trabalhos da referida Assembleia Geral incluir, 

designadamente, a discussão e votação do Relatório e Contas do Exercício de 2019, 

cumpre enfatizar que, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de 

março, que entrou em vigor no dia seguinte, as «assembleias gerais das sociedades 

comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter lugar por imposição legal 

ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020», disposição legal que 

abrange o nosso caso concreto. 

 

Oportunamente serão comunicadas as novas data/hora, assim como o local em que se 

realizará a referida Assembleia Geral. 
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Pedimos desculpa a todos os agentes desportivos pelos incómodos eventualmente 

causados, mas crentes de que todos compreenderão e aderirão as razões que nos levaram 

a tomar esta decisão. 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos e cordiais 

Saudações Desportivas 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

Dr.ª Sandra Maria André Godinho 
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