
Acta da  Assembleia Geral da Federação Nacional de Karate – Portugal,  

realizada no dia 22/09/2018 

 

Aos 22 dias do mês de Setembro de 2018, pelas 09h30, reuniu, sob a forma Ordinária, a 

Assembleia Geral da Federação Nacional de Karate – Portugal, devidamente convocada, nas 

instalações do Hotel Baía, sito na Av. Marginal, 2754, em Cascais, com a seguinte 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Aprovação de Acta da Assembleia Geral Anterior 

2. Discussão e aprovação de contas de gerência do ano de 2017.  

3. Homologação de Graduações 

4. Admissão de novas Associações 

5. Informações 

 

Estiveram presentes 26 delegados de acordo com a correspondente lista de presenças. 

Constituída a mesa da Assembleia Geral, dirigida pelo seu presidente Snr. Elísio Sousa e 

coadjuvado pela Sra. Raquel Seixas e Manuel Castro, foi dado início aos trabalhos.  

Aberta a sessão da Assembleia Geral iniciaram-se os trabalhos com a aprovação da acta 

da assembleia geral anterior. 

A acta foi lida pelo Presidente da mesa. 

Não houveram intervenções nem foi sugerida qualquer alteração. 

Colocada à votação,  dos 24 delegados presentes naquele momento,  a mesma foi aprovada 

por maioria dos delegados, com 22 votos a favor e 2 abstenções. 

De imediato a mesa colocou em discussão o segundo ponto da ordem de trabalhos. 

O Snr. Presidente da Direcção fez uma intervenção esclarecendo os presentes da razão da 

alteração do local da realização da AG, conseguindo-se, agora, com a colaboração do delegado 

Vítor Barreiro, um custo mais reduzido do que as instalações do hotel Estoril Sete. 



Na apresentação do relatório e contas da gerência de 2017 o Presidente chamou a atenção 

dos delegados para a pág. 24 do relatório corrigindo que a dívida da FNKP que ali deveria constar 

é de 11000€ e não de 29000€, resultado de manifesto lapso. 

O delegado António Caeiros fez uma intervenção alertando que o valor que deveria constar 

na pág. 23 do relatório é de 105421,35€ e não o valor ali indicado de 105431,25€. 

Perguntou se o projecto ERASMUS+ já contribuiu com alguma participação financeira, 

porquanto não se verifica naquele relatório qualquer alusão ao projecto Erasmus. 

O delegado Garcês questionou a Direcção se a FNKP devia algum dinheiro à METALOARTE, 

porquanto aquela firma diz que a FNKP lhe deve 10264€. 

O delegado Elias perguntou se o Mário Bernardino ainda era tesoureiro. E se o era porque 

não estava presente na AG. 

Afirmou, ainda, que os delegados da AG têm poucos poderes e competências e que todos 

os regulamentos e aprovação de taxas ou suas alterações deveriam ser aprovadas em sede de AG 

da FNKP. 

O delegado Perestrelo perguntou se o Mário Bernardino ainda estava em funções como 

tesoureiro, ou não. 

O Presidente da Direcção respondeu as questões colocadas informando que o projecto 

ERASMUS+ ainda não liquidou ou dispôs de qualquer subsídio. Os valores correspondentes irão 

constar do relatório e contas referente ao ano de 2018. 

Relativamente à METALOARTE, desconhece o valor em questão, todavia informou que 

existia uma factura cujo montante não pode precisar, que não foi paga porquanto a entidade 

credora entrou em insolvência e não foram reclamados os créditos. No entanto se houver alguma 

dívida que se vier a confirmar, a FNKP está em condições de liquidar. 

Afirmou, ainda, que a FNKP não tem qualquer dívida relativa aos anos anteriores senão as 

que constam do relatório e contas. 

O Mário Bernardino neste momento está a colaborar com a Direcção da FNKP mas não é o 

responsável pela tesouraria da Federação, afirmou e apresentou o novo tesoureiro em funções, Snr. 

Miguel Figueiredo. 



Não havendo mais pedidos de intervenção, foi colocada à votação a aprovação do relatório 

e contas da gerência de 2017, tendo sido aprovado pela unanimidade dos 26 delegados presentes 

na sala. 

A mesa colocou à discussão o ponto seguinte, homologação das graduações, e foram 

votadas à aprovação as seguintes homologações de graduação: 

- Marco António Ribeiro Rocha Martins Cruz, nº 735, AKKP, 6º Dan (28/11/2015) – aprovado 

por maioria; 

- Pedro José da Silva Seguro, nº 121, APKS, 6º Dan (19/04/2018) – aprovado por maioria; 

- Rui Miguel Mendes Paiva, nº 126, APKS, 6º Dan (21/04/2018) – aprovado por maioria; 

- José António Faustino Baptista, nº 247, APKS, 6º Dan (04/06/2017) – aprovado por maioria; 

- Jorge Manuel Machado Maia Marques, nº 125, APKS, 7º Dan, (14/05/2017) – aprovado por 

maioria. 

 

A mesa colocou à discussão e aprovação da admissão das seguintes associações que 

foram aprovadas pela unanimidade dos, então,  25 delegados presentes na sala: 

AKCAT – Associação Karate Clube do Alto Tamega 

Sport Clube de Vila Pouca de Aguiar 

CKBB - Bells & Belts – Clube de Karate e Girevoy Sport 

JKS – Japan Karate Shoto Portugal Associação 

ADP – Associação Desportiva de Penafiel 

 

A mesa colocou à discussão o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos – Informações. 

Interveio o delegado Carlos Saúde que questionou acerca da diminuta frequência de 

atividades federativas na zona Sul do País. 

Posteriormente interveio o delegado João Dias que reforçou a opinião / manifestação do 

delegado Carlos Saúde e questionou a razão de não se realizarem mais competições no Sul do 

País, mormente os campeonatos regionais. 

Os delegados Perestrelo e Garcês pediram a palavra para questionar a mesa sobre as 

perdas de mandatos por ausência. 



A este respeito ficou acordado com a AG que a mesa iria cumprir os regulamentos, como 

consta dos estatutos da FNKP, alínea 10) do artigo 15º, tendo em conta as duas últimas assembleias 

gerais. 

O Presidente da Direcção interveio informando que iria intervir para que o Sul do país 

também tivesse provas da FNKP mormente campeonatos regionais. 

 

Cascais, 22 de Setembro de 2018 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
 

A Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 


