
1 
 

Ata do Conselho Geral Eleitoral da Federação Nacional de Karate – Portugal, 

realizada no dia 16/10/2021 

 
Ao dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, reuniu o Conselho Geral da FNK-P, em reunião eleitoral 
para eleição dos delegados que irão constituir a Assembleia Geral Eleitoral da FNK-P relativo à eleição dos seus Órgãos 
Sociais para o período de 2021 a 2024, nas instalações da escola IBN Mucana, em Alcabideche 

A mesa do Conselho Geral foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral por delegação de todos os 
poderes do Presidente da FNK-P e, simultaneamente do Conselho Geral, para o ato eleitoral. 

O Presidente da Mesa foi coadjuvado pelas Sras. Sara de Abreu Rodrigues Martins e Karen Maria Abbott Ferreira. 
Estiveram presentes, ainda, os Srs. David Carlos Jorge Dias e Luis Manuel Mota Bastos, na qualidade de observadores 
da Lista B à eleição de Delegados e os Srs. Joaquim António Duarte Da Costa e José Jorge da Silva Perestrelo como 
observadores da Lista A à eleição de Delegados. 

O ato eleitoral foi composto por seis mesas de voto e presidido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

A mesa nº 1 estava constituída pelo Snr Humberto Freixinho, a mesa nº 2 pelo Snr Miguel Figueiredo e Silvia Freitas, a 
mesa nº 3 pelo Snr Fernando Batista e Pedro Castanheira, a mesa nº 4 pela Sra Linda Patricia e Nuno Martins, a mesa 
nº 5 pelo Snr Paulo Julião e Margarida Freixinho e a mesa nº 6 pelo Presidente da mesa eleitoral coadjuvado pela Sra 
Sara Martins e karen Abbott.  

Ao ato eleitoral concorreram três listas, A, B e C, para eleição de Delegados de Associações inscritas na Federação.  

À eleição de Delegados de Praticantes e Treinadores concorreram duas listas, A e B. 

Para delegados dos Árbitros concorreu uma lista única. 

O ato eleitoral decorreu entra as 10h30 e as 13h30. 

Do ato eleitoral resultou a seguinte votação:  

Delegados das Associações: 

Lista C – 2692 votos a que correspondem 7 mandatos 

Lista B – 5107 votos a que correspondem 14 mandatos 

Lista A – 6165 votos a que correspondem 16 mandatos 

Delegados de Árbitros, a lista única concorrente obteve 54 votos, um branco e um nulo que correspondem à totalidade 
dos quatro mandatos. 

Para os delegados dos Praticantes concorreram 2 listas, A e B, e num universo de 9080 Praticantes votaram 214, tendo 
a Lista A obtido 92 votos e a Lista B 120 votos, a que corresponderam respetivamente 3 mandatos e 5 mandatos. 

Para os delegados dos Treinadores concorreram, também, 2 listas, A e B e votaram 263 árbitros tendo a Lista A obtido 
139 votos e a Lista B 120, correspondendo a cada lista 2 mandatos. 
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Determina o resultado eleitoral que foram eleitos 53 Delegados, sendo 37 representantes das Associações, 8 
representantes dos Praticantes, 4 representantes dos Treinadores e 4 representantes dos Árbitros. 

Durante o ato eleitoral foram apresentadas 9 reclamações relativamente ao facto de não ter sido permitido aos 
reclamantes que exercessem o voto como Praticantes e só autorizado o voto como Treinadores, entendendo eles que 
deveriam também votar como Praticantes por entenderem ter as quotas de Praticante pagas em 31 de Dezembro de 
2020.  

O Presidente da Mesa do ato eleitoral decidiu nos termos do nº6 do Artigo 4º do Regulamento Eleitoral, indeferindo 
aquelas reclamações na medida em que os serviços administrativos da FNK-P relativamente a cada um deles, indicou 
ao Presidente da Mesa que os mesmos não tinham quotas pagas a 31 de Dezembro de 2020 como Praticantes e, desse 
modo, não eram eleitores nessa qualidade. 

Também foi apresentada uma reclamação relativamente ao Sr. Rodrigo Miguel Pombinho de Almeida, que foi indeferida, 
porquanto a sua identificação civil não correspondia à identificação existente no registo da FNK-P, bem como não 
apresentava quotas pagas em 31 de Dezembro 2020. 

Nada mais havendo a declarar, a presente ata vai ser assinada pelo Presidente da Mesa e pelas vogais da mesa que 
o assessoraram, as Sras. Sara de Abreu Rodrigues Martins e Karen Maria Abbott Ferreira. 

Alcabideche, 16 outubro de 2021 

 

A Mesa da Assembleia Eleitoral do Conselho Geral 

                     Dr Elísio Sousa 

 

 

 

 

 

Sara de Abreu Rodrigues Martins 

 

 

Karen Maria Abbott Ferreira 


