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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO-FPO 
 

Fundada em 19 de Dezembro de 1990 

Utilidade Pública Desportiva. Despacho 62/95. Diário da República n.º 244, de 21.10.1995 

Utilidade Pública. Despacho 4861/2012. Diário da República n.º 70, de 09.04.2012 

CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA GERAL 

Nos termos dos artigos 38.º e 41.º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Federação 
Portuguesa de Orientação-FPO para reunir em sessão ordinária, no dia 21 de novembro de 2020, 
pelas 16h30, no Centro Cultural Cumeadense,  sito em Cumeadas, em Reguengos de Monsaraz, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Leitura e votação da ata da sessão anterior;  

2. Apreciar e votar o Plano de Atividades e o Orçamento da FPO para 2021;  

3. Assuntos gerais.  

 
Não havendo número legal de delegados para deliberar em primeira convocatória, convoco a 
mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda convocatória, no mesmo local e dia, pelas 17h00, 
com a mesma ordem de trabalhos, deliberando então com qualquer número de delegados 
presentes. 
 
Porque se vivem tempos de alguma incerteza e indefinição, e como salvaguarda para a hipótese da 

competição da TP pedestre calendarizada para esta data em Reguengos de Monsaraz poder ser 

cancelada ou adiada, esta Assembleia Geral será transferida de local e acontecerá, no mesmo dia e 

hora, em espaço a divulgar, na Marinha Grande. Ainda, na eventualidade de existirem restrições ao 

movimento de pessoas ou à sua reunião, a Assembleia Geral decorrerá em formato online em 

termos a divulgar. 

 

Os serviços da FPO devem remeter aos delegados os documentos relativos ao ponto 2. da 
convocatória e os mesmos devem ficar disponíveis no sítio internet da FPO. 
 
Sede da FPO em Pedreanes, 4 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

- assinatura no original – 

Augusto da Silva de Almeida 
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