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Exmas. Associações 
Exmos. Delegados  

C/C: IPDJ, COP, CDP 
  
Lisboa, 27 Dezembro de 2019 
 
Caros Associados, 
 
Perante a enormidade de pseudo notícias, sem fundamento nem escrúpulo, veiculadas pelo jornal Record, 
transcrevemos o comunicado enviado àquele jornal: 
 

1. Não existe nesta Federação qualquer polémica, senão a que os sequiosos de poder e protagonismo 

tentam fabricar servindo-se do artifício tão em moda das fake news. 

2. Está efectivamente convocada para o próximo dia 29 uma assembleia geral que apreciará o 

relatório e as contas. 

3. Como é de lei e estatutário, as contas, o relatório, o parecer do Conselho Fiscal e a certificação legal 

de contas estão publicadas, designadamente no site oficial da Federação e acessíveis aos 

associados e a qualquer interessado. 

4. Reitera-se que as contas estão auditadas e certificadas, sendo puro delírio populista qualquer 

‘buraco ‘ financeiro ou quaisquer documentos forjados. 

5. Não faz qualquer sentido, perante instrumentos de prestação de contas que estão disponibilizados 

e patentes com a própria convocatória, dizer que as contas só foram disponibilizadas por duas 

horas. 

6. Desconhece-se qualquer denúncia, a coberto de anonimato cobarde ou não, mas cá estaremos, 

com a verdade, com os factos e com os documentos para enfrentar todas as acusações, mas 

também para exigir responsabilidades aos que escolham a via tortuosa da mentira e da difamação.  

7. A presente atitude dos que, desde há meses, se proclamam candidatos a eleições que terão o seu 

devido lugar no próximo ano, só revela a total ausência de escrúpulos e os artifícios que estão 

dispostos a utilizar e que, a bem do karate, temos tentado ignorar, mas que, como está bem de ver, 

querem fazer a assembleia geral nas páginas dos jornais e no meio do tumulto para prejudicar a 

apreciação das contas e o normal decurso da vida federativa.  

8. Estes subterfúgios e falsidades não atingem o actual Presidente, a Direcção ou qualquer outro 

órgão, lesam irresponsavelmente a Federação, a modalidade e o desporto – veja-se a torpe alusão 

à utilidade pública desportiva, a qual sempre honrámos e muito prezamos. 

9. Por último, uma reposição final da verdade : é absolutamente falso que esse jornal, o jornal Record, 

tenha contactado sequer a Direcção, quanto mais que esta se tenha negado a prestar 

esclarecimentos. Também aqui serão exigidas responsabilidades a quem, não cumprindo a lei de 

imprensa, ainda se atreve a mentir tão completamente. 

10. O presente comunicado, cuja publicação se exige ao abrigo do direito de resposta, será enviado ao 

IPDJ e a toda a comunidade federativa, fazendo-se desde já apelo ao IPDJ que exerça o poder tutelar 

que a lei lhe impõe. 
 

O Presidente da FNK-P, 

 
(Carlos Alexandre Silva) 
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