Acta da Assembleia Eleitoral da Federação Nacional de Karate – Portugal,
realizada no dia 16/10/2021
Aos 16 dias do mês de Outubro do ano de 2021, pelas 16h30 e encerramento às 18h30, reuniu em assembleia
exclusivamente eleitoral, a Federação Nacional de Karaté – Portugal, devidamente convocada, nas instalações da escola
IBN Mucana, em Alcabideche, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS: 1. ELEIÇÃO DE TODOS OS ÓRGAOS SOCIAIS DA FNKP PARA O PERIODO 2021/2024
Estiveram presentes todos os 53 delegados eleitos, identificados na lista anexa e de acordo com as correspondentes
assinaturas no Livro de presenças da AG da FNKP.
A Mesa da Assembleia Eleitoral, foi presidida pelo Snr. Dr. Elisio Sousa e coadjuvado por Sara de Abreu Rodrigues Martins
e Karen Maria Abbott Ferreira.
Nada havendo em contrário foram iniciados os trabalhos com abertura do acto eleitoral que decorreu com uma mesa de
voto e escrutínio da mesa da assembleia eleitoral.
Ao sufrágio foram apresentadas duas listas, A e B que, concorreram a todos os órgãos da Federação, de acordo com os
art' 13º e 14º dos estatutos da FNKP, isto é, Assembleia Geral, Presidente, Direcção, Conselho de Disciplina, Conselho de
Justiça e Conselho Fiscal, exceptuando o Conselho de Arbitragem que concorreu numa lista única, comum àquelas.
A votação decorreu dentro do horário previsto e sem qualquer anomalia, não tendo sido objecto de qualquer reclamação.
A eleição encerrou à hora prevista e, em seguida, pela mesa, foram contados os votos que determinou o seguinte resultado:
Mesa da Assembleia Geral — 29 votos na lista A e 24 votos na Lista B. De acordo com o nº 2 do artº 6º do regulamento
eleitoral em vigor, foi eleita a mesa da AG proposta pela lista A, constituída pelos Senhores Joaquim Antonio Duarte Costa
— Presidente, José Jorge da Silva Perestrelo- Vice- Presidente, Carlos Manuel Pedro Rodrigues- Secretário.
Presidente — A Lista A obteve 25 votos, Lista B obteve 27 votos e 1 voto nulo. De acordo com o art° 7º do regulamento
eleitoral da FNKP em vigor, foi eleito Presidente o Snr. Nuno Manuel Gonçalves Dias.
Direcção — A Lista A obteve 29 votos e a Lista B obteve 24 votos. De acordo com o art 8 do regulamento eleitoral em vigor
na FNKP, foi eleita a lista constituída pelos Snr. Rui Miguel Cortez de Castro e Quadros, Luis Miguel da Silva Figueiredo,
Linda Patricia Henriques Oliveira, Jorge Manuel Ribeiro Sousa, João Pedro Videira Pereira, António Manuel Moreno
Quaresma, Joaquim Pedro Ribeiro Castanheira, Silvia Vieira Duarte, suplente António Alexandre da Silva Marques Pereira
e Paulo Alexandre Mendes Julião, suplente.
Conselho de Arbitragem: Apresentou-se uma lista única, de acordo com a lista anexa. Esta lista obteve 54 votos a favor e
1 branco. Aqui verificou-se uma anomalia que consistiu no facto de se contar mais dois votos — 55, do que aqueles que
correspondiam às presenças — 53 votos. Porém, tendo em atenção que se tratava de uma lista única, a totalidade dos
delegados e a Mesa, entenderam considerar como eleito o Conselho de Arbitragem cuja lista se anexa e constituída por
Nuno Miguel Barroso Lança Caldeira — Presidente, Carlos Alberto Casca Rodrigues — Secretário, Hugo César Martinho –
Vogal, Rui Marco Curvacho da Silva Paula – Vogal, Joel Bruno Sousa Teixeira — Vogal, José Eduardo dos Santos Garcia
— Vogal suplente, Raul Oswaldo Cólica — Vogal Suplente, no respeito do art 12º do regulamento eleitoral em vigor.

Conselho de Disciplina – A lista A obteve 27 votos e a lista B obteve 26 votos. De acordo com o n° 2 do art°10º do
regulamento eleitoral em vigor na FNKP, o conselho de disciplina é eleito de entre as listas que apresentem a sua
candidatura e de acordo com o princípio da representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt na
conversão dos votos em número de mandatos. Assim, tem-se como eleitos o Dr Ricardo Jorge Ferreira Sobral – Presidente,
Dra Antinia Morais, Dra Ângela Amorim, Dr João Cirne Tomar e Rui Manuel Veiga Rosa.
Conselho Fiscal – A Lista A obteve 26 votos e a Lista B obteve 27 votos. De acordo com o n° 2 do art° 9º do regulamento
eleitoral em vigor na FNKP, o conselho fiscal é eleito de entre as listas que apresentem a sua candidatura e de acordo com
o princípio da representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt na conversão dos votos em número de
mandatos. Assim, tem-se como eleitos Filipe Mendes Monteiro — Presidente, Dr Antonio Joaquim Andrade Gonçalves —
Secretário e Gisela Henriques da Silva — vogal.
Conselho de Justiça — A lista A obteve 26 votos e a lista B obteve 25 votos, o que perfaz 51 votos, ou seja, menos 2 votos
do que os votantes — 53. A totalidade dos delegados e a mesa, entendem que esta anomalia é, muito provavelmente o
reflexo da anomalia verificada no escrutínio dos votos referentes ao conselho de Arbitragem. Porém, este órgão, de acordo
com o n 2 do art 11º do regulamento eleitoral em vigor na FNK-P é eleito de entre as listas que apresentem a sua candidatura
e de acordo com o princípio da representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt na conversão dos votos
em número de mandatos. A votação verificada conferia 3 mandatos à lista mais votada e 2 mandatos à lista menos votada.
Qualquer alteração que se faça com a atribuição daqueles dois votos de diferença, com exceção da distribuição igual pelas
duas listas, proporciona alteração de mandatos. Deste modo, não havendo condições, naquele momento da assembleia,
para repetir o acto eleitoral referente ao Conselho de Justiça, a mesa determinou, sem oposição dos delegados presentes,
a nulidade daquele resultado eleitoral, devendo repetir-se aquela votação em oportunidade posterior, em sede de reunião
eleitoral extraordinária a convocar por quem de direito.
A posse dos órgãos eleitos deve ser efectuada em reunião própria, convocada para o efeito e notificados os eleitos, no
prazo mais breve e imediato possível.
Na sequência dos trabalhos e da contagem, não foi apresentada qualquer reclamação e nenhum dos delegados presente
pretendeu usar da palavra ou interpelar a mesa sobre o que quer que fosse, os trabalhos da Assembleia Geral foram
encerrados cerca das 19h00.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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