
 

 

Assembleia-geral ordinária da Federação Portuguesa da Paintball 

ACTA N.º 2 

 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de dois mil e dezasseis, pelas catorze 

horas e trinta minutos, realizou-se, na Associação Cultural e Desportiva Quinta 

do Bau Baú, sita na Rua Francisco Martins, Lote B/C, 2815-676 Sobreda- 

Almada, a Assembleia Geral da Federação Portuguesa da Paintball, em sessão 

ordinária, presidida por Francisco José Moreira Covelinhas (Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral), com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 - Apresentação e Aprovação do Relatório e Contas do ano de 2015 

2 - Plano de Actividades para o ano de 2016 

3 – Estatuto de utilidade pública da F.P.P. 

4 - Outros Assuntos. 

O Presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, após meia hora da 

primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos, estando dezanove pessoas 

presentes, como consta da folha de presenças, deu a palavra ao Presidente da 

Direcção. Foram prestadas algumas informações pelo presidente da Direcção. 

Colocado a votação o Relatório e Contas do ano de 2015 foi aprovado com 14 

votos favoráveis, zero votos contra e 5 abstenções, nomeadamente dos sócios: 

Marco António Meneses Fernandes Cordeiro, Maria Isabel Amorim Sousa, 

Nuno Miguel Rocha Mateus da SilvaJoão e Pedro Marques Salavessa; os 

quais declararam abster-se em virtude de não terem acompanhado a 
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actividade da F.P.P. durante o ano de 2015; também se absteve o sócio 

Francisco José Moreira Covelinhas, o qual declarou se abster em virtude da 

sua qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o seu voto não 

ser decisivo para a aprovação do Relatório e Contas. 

De seguida passou-se ao 2 ponto da ordem de trabalhos:" Plano de 

Actividades para o ano de 2016", o presidente da Direcção fez uma 

apresentação do Plano de Actividades, tendo sido discutidas as Vantagens da 

FPP estar associada à WPBO. Posto à votação, o Plano de Actividades foi 

aprovado por unanimidade. 

Aprovado o Plano de Actividades para o ano de 2015, entrou-se no terceiro 

ponto:” Estatuto de utilidade pública da F.P.P.”, tendo o Presidente da Direcção 

informado os sócios que não é possível submeter a candidatura da F.P.P. ao 

estatuto de utilidade pública, em virtude das contas dos últimos anos não terem 

tido o parecer favorável do Conselho Fiscal da F.P.P. e, nos termos da lei, ser 

um dos requisitos para a concessão do referido estatuto, os relatórios e conta 

dos últimos 3 anos estarem aprovados e com parecer favorável do Conselho 

Fiscal. 

 

Prestado este esclarecimento entrou-se no último ponto: - " Outros Assuntos ". 

Seguiu-se um período de discussão alargada sobre diversas preocupações 

referentes à Federação, nomeadamente: 

 - Pedido de filiação das Associações desportivas da Modalidade na FPP; 
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- Criação de eventos para promoção da modalidade, no decorrer do 

Campeonato Nacional e em momentos diversos deste, a promover pela FPP 

com o apoio das diversas Associações; 

- Efectuar cursos de árbitros e treinadores, através de Parcerias com as 

Associações; 

- Publicitar e criar contactos com diversas entidades de forma a promover a 

modalidade e atrair mais adeptos à modalidade; 

- A Associação Relâmpagos informou que cede os marcadores SplastMaster 

para a promoção da modalidade em eventos que se possam organizar. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu 

por finalizada a Assembleia Geral pelas dezoito horas e trinta minutos, da qual 

se lavrou esta acta, que vai ser assinada, nos termos da lei. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

________________________________________ 
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Lista de Presenças na Assembleia-geral ordinária da Federação Portuguesa da 

Paintball realizada em 31-01-2016 

 

Sócio FPP n.º Nome 

54 Marco António Meneses Fernandes Cordeiro 

55 Maria Isabel Amorim de Sousa 

56 Nuno Miguel Rocha Mateus da Silva 

161 Gonçalo Bruno Pagani Nunes 

226 Rui Manuel da Silva Oliveira 

245 Miguel Alexandre da Costa Ferreira 

273 António Pedro Ribeiro Santos 

303 Rui Alfredo Lobo Ribeiro 

634 João Pedro Marques Salavessa 

982 Nuno Miguel Goes Moniz Pinto de Cruz 

1051 Samuel Pereira de Jesus 

1166 Vítor Sérgio Ribeiro Pinheiro 

1288 Carlos Fernandes 

1291 Ricardo Bergano 

1293 Nuno Fonseca 

1395 Ângelo Miguel N. M. O. Canelas 
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1451 João David Gonçalves Monteiro Jesus 

1452 Tiago Guilherme Santos Fonseca 

1565 Francisco J. Moreira Covelinhas 
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