
 
 

 

Estrada da Vieira, 4 - Bairro Florestal - Pedreanes - 2430-401 MARINHA GRANDE  *  NIF 503083801 
IBAN PT50 0035 0441 0004 2596 9302 7 *  Tel: (+351) 244575074  *  Tlm.: (+351) 919919801 / 912162662  *  geral@fpo.pt  *  www.fpo.pt 

 

 

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 - Alteração 

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 20 de junho de 2020, pelas 
14h, na sede da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, sita no Bairro Florestal de Pedreanes, 
Estrada da Vieira, na Marinha Grande, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Leitura e votação da ata da sessão anterior; 
2. Apreciar e votar o Relatório de Atividades e as Demonstrações Financeiras de 2019 da FPO; 
3. Apreciar e votar propostas de sócio de mérito apresentadas pela direção da FPO; 
4. Assuntos gerais. 

 
Não havendo número legal de delegados para deliberar em primeira convocatória, convoco a 
mesma Assembleia Geral para reunir, em segunda convocação, no mesmo local e dia, pelas 14h30, 
com a mesma ordem de trabalhos, deliberando então com qualquer número de delegados 
presentes. 
 
Porque se vivem tempos de incerteza e indefinição, e após a consulta informal aos delegados à 

Assembleia Geral da FPO: 

- considerando que os documentos relativos às Atividades e Contas são públicos desde o dia 6 de 

maio e não apresentam questões fundamentais; 

- para normalização da vida administrativa da FPO, no caso de não ser possível realizar esta AG/FPO 

e portanto ter de ser adiada de novo, será realizada uma AG/FPO extraordinária, por email, para 

votação do ponto 2. supra, a realizar entre as 14h e as 17h do mesmo dia;  

- eventuais necessidades de informação e/ou procedimentos serão publicitados na página da 

internet da FPO e remetidas por email a todos os delegados à AG/FPO.  

 
Os serviços da FPO já remeteram aos delegados os documentos relativos ao ponto 2. da 
convocatória e os mesmos estão disponíveis no sítio internet da FPO. 
 
Sede da FPO em Pedreanes, 27 de maio de 2020 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

- assinatura no original – 

Augusto da Silva de Almeida 
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