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ATA NÚMERO OITENTA E QUATRO 

 -----  Aos 27 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas 

dezassete horas, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Luís, em 

São Luís – Odemira, reuniu, em segunda convocatória, a Assembleia-Geral 

da FPO, em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------  

 -----  Ponto um - Leitura e votação da ata da sessão anterior; -----------------  
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 -----  Ponto dois - Apreciar e votar o Plano de Atividades e Orçamento da 

FPO para 2019;  -----------------------------------------------------------------------  

 -----  Ponto três - Assuntos Gerais. ------------------------------------------------  

 -----  Estiveram presentes: por parte da Mesa da Assembleia-Geral, o 

Presidente, Augusto da Silva de Almeida; por parte da Direção da FPO, o 

Presidente da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, António Manuel 

Alves Amador, a Secretário, Sandra Sofia Ferreira Rodrigues, e os vogais 

José Maria Aguiar Fernandes e José João Bravo Lavado; por parte do 

Conselho Fiscal o Presidente Leandro Rodrigues da Graça Silva.  ------------  

 -----  Verificando-se a ausência da Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral, foi convidado Jacinto Farias Eleutério, filiado n.º 1410 e 

delegado representante dos Clubes, a desempenhar as funções de Vice-

Presidente. Verificando-se a ausência da Secretário da Mesa da 

Assembleia-Geral, foi convidada Maria Isabel Pereira António Monteiro, 

filiado n.º 1952 e delegado representante dos Clubes, a desempenhar as 

funções de Secretário. Submetidas as nomeações à apreciação da 

assembleia, foram aceites por unanimidade. --------------------------------------  

 -----  O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é de 28 (vinte 

e oito), correspondentes a 28% (vinte e oito) do total de delegados. ----------  

 -----  Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral leu a ordem de trabalhos e saudou os delegados nesta Assembleia-

Geral.  ----------------------------------------------------------------------------------   

 -----  Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, a Secretário da Mesa 

da Assembleia-Geral procedeu à leitura da ata n.º 82. Finda a leitura, foi 

submetida a votação e aprovada por unanimidade.  ------------------------------  

 -----  Nesta altura, verificou-se a entrada de mais 2 (dois) delegados, 

elevando o número de delegados presentes para 30 (trinta), correspondentes 

a 30% (trinta por cento) do total de delegados. -----------------------------------  

 -----  Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos - Apreciar e votar o 

Plano de Atividades e Orçamento para 2019, o Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal que lesse o 

Parecer do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal de 26 de outubro de 

2018. Após algumas considerações iniciais de enquadramento o Presidente 

do Conselho Fiscal leu o parecer: “Face ao acima exposto, considera este 

Conselho Fiscal, que a Proposta de Plano de Atividades e Orçamento 

apresentada para 2019, com as nossas recomendações, é adequada e reúne 

as condições necessárias para que este Conselho Fiscal recomende a sua 

aprovação à Assembleia-Geral da FPO”.  -----------------------------------------  
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 -----  O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu seguidamente a 

palavra ao Presidente da FPO para apresentar sinteticamente o documento, 

considerando a sua ampla difusão. -------------------------------------------------  

 -----  O Presidente da FPO apresentou sinteticamente o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2019 que divulgados com antecedência são 

do conhecimento dos delegados. Explicou as linhas gerais do Plano, 

destacando a forte aposta na comunicação e divulgação, também a prática 

juvenil e ainda um grupo de desenvolvimento capaz de em 2021 

representar condignamente Portugal no Mundial de Juniores que se 

disputará no país. Explicou o orçamento referindo ser um orçamento de 

continuidade.  -------------------------------------------------------------------------  

 -----  Finda a apresentação do Presidente da FPO e não havendo perguntas 

da parte dos delegados, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 

submeteu o Plano de Atividades e o Orçamento para 2019 à votação, sendo 

aprovados por unanimidade dos delegados presentes. ---------------------------  

 -----  Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra 

ao Presidente da FPO que referiu o sucesso organizativo do MTBO’18 

disputado em Setembro último em Odemira, que relativamente ao 

WTOC’19 a realizar em Idanha-a-Nova os trabalhos decorrem dentro do 

planeado e com normalidade, explicou a atribuição do Campeonato do 

Mundo de Juniores de 2021 ao Ori-Estarreja, que no próximo ano avançará 

a Taça de Portugal de Sprint, e que na disciplina de O-BTT o Campeonato 

Nacional Absoluto deixará de ser disputado sendo substituído pelo 

Campeonato Nacional de Mass Start.  ---------------------------------------------  

 -----  Pediu a palavra o delegado dos clubes Arménio Manuel Gonçalves 

Carreira Mendes, filiado nº 2533, que pretendia mais informações sobre a 

Taça de Portugal de Sprint. O representante dos clubes Jorge Magalhães 

Marques, filiado nº 4101, destacou o apoio anunciado para o trabalho com 

os jovens. O presidente da FPO respondeu cabalmente às interpelações.  ----  

 -----  Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral deu por encerrados os trabalhos pelas dezoito horas, deles se 

lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. -------  

 -----  O Presidente: 

 -----  O Vice-Presidente indigitado: 

 -----  O Secretário indigitado: 
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