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ACTA N".2 I 2016
DA ASSEMBLEIA G
AO PORTUGUESA DE MOTON
Aos vinte seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezasseis, pelas quinze horas, na sua sede,
sita em Lisboa, na Avenida Infante D. Henrique, Muralha Nova, sem número, reuniu-se, em segunda
convocação, a Assembleia-Geral Ordinária da F.P.M..- O Senhor Presidente da Mesa solicitou à funcionária da Federação - Maria João Correia Matos, para o
assessorar e redigir a acta, como tem sido habitual em Assembleias-Gerais anteriores
A Mesa da Assembleia-Geral foi constituída por:------------Dr. António Magalhães Barros Feu -------- Presidente:---Dr. Manuel Pedro da Costa Roriz------- Secretário:------------- Assessora:------------- ---------------:--- Sr.u Maria João Matos
A Mesa da Direcção. por:------------Sr. Mário Gonzaga Ribeiro
- Presidente:----------Dr. Miguel Oliveira Valente---- Vice-Presidente das Actividades Despottivas
Sr. Manuel Lopes Tomé------ Vogal---Sr. António Alves Tunes------ Vogal---Sr. Carlos Nina Saloio------------ Vogal---- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, começou por agradecer as
presenças

De seguida fezumaressalva, relativamente às dúvidas existentes sobre arepresentação dos atletas, júris
e treinadores na Assembleia-Geral. Referiu que na próxima Assembleia-Geral que se reahzarâ no
primeiro trimestre de dois mtl e dezassete todos terão de se reunir, fazer uma acta e nomearem a sua
representação naA.G. em função do númèro e disciplinas que praticam.
Concluiu referindo que na presente Assembleia-Geral não iria fazer exigências, uma vez que não tinha
avi sado antecipadamente. ---- ---Assim, disponibilizaram-se para este Acto, dezoito clubes filiados, um comissário e três pilotos, a
seguir identificados, aos quais correspondem vinte e dois delegados:-------Clubes:--------------------------------------------------- Foram Delesados. os Senhores: -----------------------AJSMA - Associação de JetSki e Motonáutica
Rui Farto---

dos Açores:

AJSMN - Associação de JetSki e Motonáutica
do Norte:--ANEM - Associação Nacional de Esclerose Múltipla:
Associação Amigos Abeira Douro:-----Associação Naval do Guadiana'.----------Associação Pilotos de Motonáutica:-------------Associação Clube Moto Galos de Barcelos:---------Clube Náutico Lagoa Azul da Foz do Arelho:-Clube Náutico de Ribadouro ---------Clube Náutico de São Martinho do Porto:------Clube Naval de Aveiro:Clube Naval Setubalense ----------Ginásio Clube Naval de Faro:--Iate Clube da Marina de Portimão:---------------Nautialqueva - Amieira Marina: --------- --- ---- -Promotora Livre - Assoc. Náutica Motorizada:Sport Algés e Dafundo:----------:

:

Carlos Barbosa----João Alexandre Marques

António Augusto Pereira------

Alexandre Duro Madeira---------Luis Miguel Ribeiro--Miguel Dias Valente------------Mário Filipe Pedro-----Manuel Lopes Tomé-----Alexandre Quadrio---Manuel Alves Barbosa---Mario G onzaga Ribeiro-- -Gabriela Sessarego Foftuna---Marta Barbosa Cabral----Eduardo Manuel Lucas-----Jorge Manuel Silva---José Vicente de Moura

-:---------
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Sporting Clube de Avero:-

Maria Susana-----

Gil Pedroso
Pedro Foftuna----

Tiago Évora-----Luis Vila Verde-----Os Trabalhos iniciaram com a alínea a) - Leitura da Convocatória.-------- - - - - - - - - C O Ì\r V O C A T O RIA
Nos termos do Arto 6o dos Estatutos e dos Art's. 72o e 14' do Regulamento Geral Interno da Federação
u
Portuguesa de Motonáutica, convoco a Assembleia Geral da F.P.M., para reunir, em I convo cação, no dia 26
Novembro de 2016, pelas 14 horas, na sua Sede, sita em Lisboa, na Av. Infante D. Henrique, Muralha Nova s/n,

com a seguinte:;--a)

;;';;;;il;;;"*';.--

------Ordem de Trabalhos:

--..:

b) Leitura e Aprovação da Acta da Assembleia-geral Anterior.---c) Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2017, apos avaliação prévia
da execução orçamental e seus desvios, correspondente ao ano de 2016 e até3010912016,na sequência do
Orçamento aprovado na Assembleia-geral de 2l I 1I12015.-----'
d) Análise e Ratificação das alterações efectuadas nos E,statutos e no Regulamento do Conselho de Justiça da
F.P.M., bem como a opção pela fusão dos referidos Estatutos com o Regulamento Geral Interno, decidida
pela Direcção da F.P.M., alterações que foram solicitadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude,
I.P., conforme seus ofícios de 12 e 2610812016, na sequência do processo de renovação do Estatuto de
Utilidade Pública Desportiva da F.P.M.--De acordo com o Aft'14.7.1 do Regulamento Geral Intemo da F.P.M., a Assembleia-geral funcionará, em 2'
Convocatória, uma hora depois da primeira, com qualquer número de Delegados presentes, com direito a voto.-Os documentos de supofte (alíneas c) e d) da O.T.), encontram-se á disposição dos filiados para consulta, na

111_111_l_iÏ__;______-:--::;l;;;;,;à;;il;il;.;l;-----:-

l-------- ------:---;

-------O Presidente da Assembleia-Geral da F.P.M.-De seguida, passou-se à alínea b) - Leitura e Aprovação da Acta da Assembleia-Geral anterior. ----- Foi proposto pelo Sr. Comandante José Vicente Moura, representante do Sport Algés e Dafundo a
dispensa da leitura da Acta, por ser do conhecimento geral, posta à votação, não havendo votos contra
nem abstenções, a proposta foi aprovada por unanimidade'---Seguidamente, passou-se à alínea c) Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividades e
Orçamento para 2017, após avaliação prévia da execução orçamental e seus desvios,
correspondente ao ano de 2016 e até 3010912016, na sequência do Orçamento aprovado na
Assembleia-geral de 2l I ll 1201 5. -------- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, começou por informar que o ano
passado em2l de Novembro de 2015 foram aprovados em Assembleia-Geral o Plano de Actividades e
Orçamento para 2016, tendo solicitado que nesta ordem de trabalhos fosse apresentado o Plano de
Actividades e Orçamento para 2017 e ao mesmo tempo a execução orçamental pelo menos até ao
terceiro trimestre para anéúise, verificação e preparação do Orçamento para 2017 .- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, questionou os dirigentes se algum
queria usar da palavra, uma vez que nenhum se pronunciou, esta foi concedida ao Sr. Presidente da

Mário Gonzaga Ribeiro.---- No uso da palavra, começou por dar conhecimento que acabatam o seu mandato, como tal, tiveram
alguns cuidaãos excessivos no projecto desportivo paru2017, atendendo, a que queriam deixar um
plfuo exequível que não trouxesse encaÍgos para a Federação. Neste contexto, os projectos desportivos
iê- por base os clubes que já confirmaram, o caso de Vila Velha de Ródão e outros que estão
Referiu que a introãuçao e as notas finais do Plano de Actividadesiá diziamtudo'-----------Federação,

::::f:::t'.

ão Portu

atras-lv2

Membro da Union lnternationale Motonautique
Colectiva de Utilidade Pública - D.R. no 139 - II série de 26/06/78
lidade Pública Desportiva - D.R. no 209 - II série de 09/09/94
Contribuinte no 501132546

Relativamente ao Orçamento para 2017 expressou que a Dr.u Marta Bastos daria os respectivos
esclarecimentos, umavez, que é a responsável por esta âreana F.P.M.----- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, deu conhecimento que os actuais
Órgãos Sociais açabarão o seumandato em31 de Dezembro de2016,mandato esse que coincide com
o ciclo olímpico. Alguns desses Órgãos Sociais, nomeadamente, o Presidente da Assembleia-Geral e o
Presidente da Federação atingiram o limite de mandatos, foi nesta base que entendeu convocar esta
Assembleia-Geral e uma posterior que se reahzarâ no inicio do ano par.a aprovar as contas procederem
à análise do relatório e efectuarem o acto eleitoral para os novos Orgãos Sociais. Afirmou que o
Orçamento um elemento que é facilmente mudado, até por uma razáo muito concreta que é não se
saber neste momento qual será a verba que o Desporto vai dispor no Orçamento de 2017 para fazer
face às actividades desportivas federativas e não federativas. E da opinião que desde que viu o
desporto ser enquadrado no Ministério da Educação naturalmente irão ter dificuldades o Orçamento
paru2077 com as verbas que irão disponibilizar para o Desporto, esta é a sua convicçáo, espera estar
enganado, mas possui provas antigas do que aconteceu.Entende que a inclusão do Desporto no Ministério da Educação menoriza a actividade desportiva
competitiva e em especial a actividade federativa.E da opinião de que efectuar agora um orçamento
quantificando o mesmo com base num Plano de Actividades que se gostaria de concretizar, é muito
arriscado uma vez que não se sabe o que irá acontecer em 2077 em relação a valores, fundos e
duodécimos que serão atribuídos à F.P.M., a sua convicção é de que serão inferiores a 2016.-------------:.
E da opinião que o desporlo de alta competição vai depender essencialmente do desporto escolar e que
o desporto escolar vai ser a fonte abastecedora do desporto de alta competição, estando pessimista.----Pediu que fosse efectuada uma execução orçamental paru que os filiados acompanhassem de certa
maneira como é que ocorreram ate agora as despesas e execução orçamental, podendo haver dúvidas
relativamente aos valores que foram de facto consumidos dentro da lógica de um orçamento que já
------------tinha sido aprovado em20l6.-Seguidamente, questionou os filiados se pretendiam mais algum esclarecimento sobre o Orçamento
para2017, acrescentando que este pode vir, ou virá mesmo a ser alterado.---------Pediu a palavra aDr.u Ana Paula Cunha, Secretária do Conselho de Disciplina.-------- No uso da palavra, começou por cumprimentar a mesa da Assembleia-Geral, da Direcção, órgãos
sociais e todos os presentes.-----------Informou que gostaria de colocar algumas questões sobre o orçamento 2017, deu conhecimento que
lhe fora colocado um processo-crime pela Federação e respectiva Direcção.-------a
Questionou quais as razões que levaram a Federação a colocar-lhe um processo-crime, e a apresentar
queixa.-------queixa ao Ministério Público, e quem foram exactamente as pessoas que apresentaram a
- O Dr. António Feu, na qualidade de Presidente da Assembleia-Geral, interrompeu a intervenção
referindo que as questões colocadas não tinham a haver com a Ordem de trabalhos, e referiu que lhe
seria dado tempo assim que esgotassem a Ordem de trabalhos e passassem a outras questões.-- A Dr.u Ana Paula Cunha interveio novamente questionando se era a F.P.M. quem estava a supofiar as
despesas do processo-crime, tendo seguidamente esclarecido que caso o processo fosse avante a
primeira coisa que iria pedir seria o arresto dos bens mais valiosos da Federação. A outra questão
prendia-se com o facto de caso no processo crime the ser dada razão, onde é que a F.P.M. iria buscar o
dinheiro para lhe pagar a ela, o processo do Clérigo e o do treinador que ainda está em Lamego,
quando neste momento a F.P.M. possui uma conta caucionada em quarenta e cinco mil euros.Inquiriu também, sobre, qual o montante já gasto em advogados. Alega ter sido malttatada aquando da
sua ida na semana anterior à Federação, como nunca na vida o tivera sido em termos desportivos
Relatou que o Presidente da F.P.M. lhe tiúa dito que eram cerca de catorze, quinze mil euros de
despesas com advogados, tendo aDr.u referido que esse sim é o valor que se deve.---As questões que levantou foram, como é que a F.P.M. vaipagar com.este Orçamento?, e caso, façao
arresto dos bens como é que a F.P.M. vai cumprir o Calendárto para2017?------
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Informou que esteve a ler as duas últimas actas da Direcção e que teve conhecimento que os
Radiocontrolados gostariam de participar num trofeu Ibérico e que precisavam de comprar uma peça
que serve para controlar as distâncias, peça que possui um çusto de três mil e quinhentos euros,
questionou como é que a Federação não possui esse montante para se efectuarem provas, mas possui
dinheiro para lhe colocarem um processo crime.--O que conclui de tudo isto é que foram postos interesses pessoais à frente dos interesses da Federação
e da modalidade.-----Referiu que colocar um processo-crime é fâcrl, sendo o cerne da questão como é que a próxima
Direcção vai lidar com estes processos, e o valor que estes vão custar. Acrescentou que já expôs o seu
caso ao Instituto Português do Desporlo e Juventude e ao CIAP, tendo pedido ao Ministério Público
para ser ouvida em defesa do seu bom-nome e paÍa testemunho futuro. Pretende exigir uma
indemnização por danos ao seu nome, admitiu ter feito criticas à Direcção por escrito e na última
Assembleia, não andando a fazer comentári.os no Facebook. Concluiu dizendo que estas são as
perguntas essenciais.- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, referiu que o Processo-Crime da
Dr.u Ana Paula Cuúa estava fora da ordem de trabalhos, e que ao invés poderia sim ter questionado
qual os valores que a Federação gastou em termos judiciais, advogados, etc....., montantes esses que
estão patentes na execução orçamental. Considerou que isso sim poderia ter sido tratado naquele
momento, o restante não.-------- Tomou a palavra o Presidente da Federação, Sr. Mário Gonzaga Ribeiro, que concordou com o
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, vma vez que o assunto não se enquadrava na Ordem de
trabalhos.-Acrescentou que a F.P.M. comunga do seu pessimismo, vivendo apenas com sessenta mil euros que
lhe são atribuídos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude para a sua gestão interna, não
------------podendo a situação ser pior.---Deu conhecimento que a desmarginalizaçáo de contas não se encontra em quarenta e cinco mil euros
mas sim em quaÍenta mil euros, e jâ tinha garantido que chegaria ao final do ano com trinta e cinco
como é do conhecimento do Presidente da Assembleia-Geral
Referiu que desde 2013 a F.P.M. está com as contas desmarginalizadas pois não foram atribuídos
incentivos atendendo à abrangência e à maneira como a Federação trabalha com todas as Entidades,
não estando deveras muito preocupado com o Orçamento
- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu explicou que a F.P.M. possui activo
e passivo, e dentro do passivo possui uma responsabilidade à CCAM - Caixa de Crédito Agrícola

Mútuo de Arruda dos Vinhos de financiamento. Ao que sabe em determinada altura esse
financiamento funcionou com o aval do Sr. Mário Gonzaga Ribeiro e da D.u Gabriela Fottuna, tem
conhecimento que numa fase posterior essa garanÍra foi substituída por um caucionamento e segundo
foi informado, uma vez que nunca viu tal documento, essa garantia tinha por base o caucionamento

dos duodécimos provenientes do Instituto Português do Desporto e Juventude, sabendo de antemão
que as verbas oriundas do IPDJ através de Contratos-Programas com fins específtcos, a sua dúvida
consistia em, se de facto é licito caucionar duodécimos para pagar dívidas bancárias, quando os valores
são destinados a actividades especificas
Dirigindo-se à Dr.u Marta Bastos (TOC), questiona se no contrato efectuado com a CCAM se prevê o
caucionamento dos duodécimos provenientes do IPDJ
- No uso da palavra, a Dr.u Marta Bastos começou por esclarecer que não exactamente, pois a'CCAM
não é a Santa Casa da Misericórdia, não disponibilizando quarenta e cinco mil euros sem qualquer
garantia, foi dada garantia que a F.P.M. mensalmente recebe duodécimos, o que não significa que
sejam esses duodécimos que vão servir para cobrir a conta caucionada, pois a Federação possui outras
fontes de receita. Acrescentou que as verbas atribuídas pelo IPDJ nãq são para pagar dívidas antigas,
não querendo isto dizer que são os valores dos duodécimos que vão pagar a conta caucionada, é apenas
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uma garantia, na medida em que mensalmente esse valor é creditado.- O Sr. Dr. António Feu, começou por referir que as notas são todas iguais entre elas, a questão que se
impõe é até que ponto é que os duodécimos que vêm do IPDJ e são destinados a actividades concretas
subscritas por contrato-programa podem ser utilizados para pagar dívidas financeiras?-----------'
- A Dr.u Marta Bastos esclareceu que a dívida que se possui com a CCAM se resume a despesas e
gastos com a actividade.
- Tomou apalavra a Dr.u Ana Paula Cunha, após a análise do Orçamento, reparou que as receitas se
encontram a zetos, não sabendo exactamente se com estas cauções, e a conta se apresentar negativa
este ano, irá ser o terceiro ano, o que significa que a F.P.M. pode perder o Estatuto de Utilidade
Pública, e com todos os processos existentes, o IPDJ poderá retirar a UPD, não podendo a F.P.M.
contar com a garanÍta do Estado, rtmavez que, as chefias podem mudar. Acrescentou que tanto quanto
sabe não se podem fazer garantias sobre os duodécimos do Estado em matérias de dinheiros

desportivos

--:----------

- Tomou a palavra o Sr. José Augusto, Vice-Presidente do Conselho Fiscal e Gerente da CCAM,
explicou que o que existe é uma consignação de rendimentos, ou seja, nesse contrato o que se prevê é
um adiantamento dos valores para que possam executar as provas e tudo o que têm para fazer de gastos
, existe portanto um adiantamento que é feito pela caixa e é pago com a entrada dos duodécimos, não
existindo assim uma conta caucionada pura, existe sim uma consignação de rendimentos para
adiantamento do dinheiro para a execução do Programa, é o que consta do Contrato.----------- O Sr. Dr. António Feu, pediu ao Sr. José Augusto para o esclarecer, se por qualquer motivo a F.P.M.
não pagar as prestações a que está obrigada à CCAM, a CCAM pode reter os duodécimos?------- Ao que o Sr. José Augusto respondeu sim.-------- Tendo o Sr. Dr. António Feu concluído que caso a CCAM retenha as verbas, a F.P.M. que vive
dessas verbas, fica sem receita para fazer face às suas despesas. Dirigindo-se à Dr.u }úarta Bastos
afirmou que nessa altura a F.P.M. terá outias receitas como a TOC afrmara anteriormente.-------------- Tomou a palavra o Dr. Miguel Valente, Vice-Presidente das Actividades Desportivas, o qual é da
opinião que a Assembleia-Geral começou a descambar desde o inicio, referindo-se à Dr.u Ana Paula
Cunha como apenas tendo falado do seu pÍocesso-crime, quando a própna jâ tirúra proposto que a
F.P.M. colocasse vários processos-crime, não se preocupando com os gastos da Federação pelas
queixas crime que pretende colocar aos outros, preocupando-se apenas com os custos do seu processo.Não havendo mais intervenções, o Dr. António Feu, pôs à votação o Plano de Actividades e
Orçamento para2017.- Não havendo votos contra nem abstenções, ambos foram aprovados por unanimidade.-----De seguida, passou-se à alínea d) Análise e Ratificação das alterações efectuadas nos Estatutos e no
Regulamento do Conselho de Justiça da F.P.M., bem como a opção pela fusão dos referidos Estatutos
com o Regulamento Geral Interno, decidida pela Direcção da F.P.M., alterações que foram solicitadas
pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., conforme seus ofícios de 12 e 2610812016' nn
sequência do processo de renovação do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva da F.P.M.-- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, de uma forma sucinta, explicou que
a F.P.M. necessitou de renovar o seu Estatuto de Utilidade Pública Desportiva e o IPDJ enviou um
ofício a dar conhecimento que existiam questões nos Estatutos que não estavam de acordo com a lei, e
como, a F.P.M. funcionava com os Estatutos e o Regulamento Geral Interno havia repetições em
ambos os documentos e por vezes falha de informação num e noutro. Referiu que a F.P.M. possuía um
RGI e Estatutos, adoptou-se na altura o critério de que os Estatutos deviam ser generalistas e as
questões mais concretas deviam constar do RGI, porque o RGI era apenas aprovado em AssembleiaGeral entrando de imediato em vigor e os Estatutos além de serem aprovados em A.G. tinham de ir ao
notário.---Ao analisar a correspondência viu uma referência do IPDJ subscrita pelo Sr. Dr. Augusto Baganha,
do IPDJ, em que dizia que havia muitas questões que estão no RGI e que são questões
"",:";,"."ï:1"
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estatutárias. De certa maneira a estimular a Federação a fazer um único documento, tendo a F.P.M.
feito a fusão dos Estatutos com o Regulamento Geral Interno, convertendo tudo apenas em Estatutos.-Questionou se quando houver necessidade defazer uma alteração aos Estatutos terão de ir ao notário,
pôs esta questão, pois a ideia ao existir um RGI e uns Estatutos, eÍa no caso de haver qualquer
alteração pois o RGI possuía muitas questões, ia apenas à A.G. era aprovado e estaria em vigor, neste
momento ao fundirem-se ambos em caso de alterações terá de se ir sempre ao notário fazer uma nova
escritura? Não sendo esta uma boa ideia, porque se fundiram ambos, qual é a vantagem?----------------- O Sr. Mário Gonzaga Ribeiro, Presidente da Federação, pediu ao Dr. Alexandre Mestre, Advogado
da Abreu Advogados, a quem a F.P.M. por vezes recorïe para solicitar pareceres sobre questões
jurídicas, para que explicasse o porquê da a Federação ter optado pela fusão do RGI e os Estatutos.----- No uso da palavra, o Dr. Alexandre Mestre, começou por cumpÍimentar o Presidente da mesa da
Assembleia-Geral, Direcção e todos os presentes. Explicou que eventualmente daria mais jeito manter
o RGI e os Estatutos, mas umayez que a F.P.M. está dotada de Utilidade Pública Desportiva, tal como
todas as outras federações está sujeita ao regime jurídico das federações despottivas, sendo esse
mesmo diploma que obriga a um processo de renovação da UPD no final de cada ciclo olímpico e é
nesse momento que o IPDJ revisita toda a regulamentaçáo das federações, tendo sido nesse processo
de revisitação do pïocesso da F.P.M. que identificou um conjunto de situações. Ao analisar o RGI
verificou que este dispõe refere os fins da F.P.M., a regulamentação da mesma, a forma de alteração
dos Estatúos, regulamentação sobre sócios e filiados, a forma de organização dos Orgão Sociais,
referiu que todas estas matérias são de nalureza estatutária.
Explicou que foi indicado à Federação Poftuguesa de Motonáutica transportar tudo o que existia no
RGI para os Estatutos ou então na instrução do pedido de UPD e caso a Federação não tivesse
transportado tal matéria aí sim poderia ver não renovada a sua UPD. Como mandatado pela F.P.M. viu
qual a melhor forma de o fazer segundo o seu ponto de vista, referiu que quando transferiu toda a
materiapara os Estatutos o que sobrava do RGI era praticamente nada.- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, fez referência a um parâgrafo que
consta do ofício assinado pelo Sr. Dr. Augusto Baganha, o qual afirma que todas as matérias são de
natureza estatutária, denotando por parte do IPDJ uma clara força para que desapareça por completo o
RGI, ficando apenas os Estatutos.----------- Tomou a palavra o Sr. Comandante José Vicente Moura, representante do Sport Algés e Dafundo,
começou por drzer que foi uma batalha que já perdeu há bastantes anos, a instituição do estatuto de
utilidade pública desportiva tirou a liberdade nos anos 90, quando a lei de bases do sistema desportivo
criou este estatuto, que de alguma forma sanciona a liberdade do movimento associativo e que ao
longo dos anos as sucessivas leis de bases do sistema desportivo foram sempre acentuando o
movimento associativo, que finalizou agora com estas leis de bases do desporto em vigor onde consta
a obrigatoriedade por parte das federações de 4 em 4 anos renovarem a sua UPD, não estando de
acordo. Consideraque estamostodosmuitoperto do regime antes do 25 de Abril de 1974 e que alei
geral do país possui um estatuto, uma constituição onde se encontram os princípios da nação que todos
temos que respeit ar.- - - - - - - --Referiu não estar a fazer nenhuma critica às pessoas mas sim ao sistema. Afirmou que com tudo isto
não se resolveu os problemas do desporto escolar e universitário, não existem verbas suficientes para o
desporto, nunca ninguém quis resolver tal problema em Portugal nem irão tesolver, mas querem impor
as suas regfas.----Com base na análise que efectuou aos Estatutos, deu conhecimento que existe uma referência ao Sport
Algés e Dafundo, clube que representa, como clube fundador, tendo dúvidas relativamente ao acto
eleitoral, não sabendo se têm direito a voto.----- O Dr. António Feu, explicou que antigamente os clubes fundadores tinham direito a mais votos, e
existia um sistema do número de votos, que tinha em consideração serem ou não fundadores, se
organizavamprovas, sendo assim existiam clubes hliados que possuíam 4 a 5 votos, hoje em dia todos
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possuem apenas um voto.---

- Tomou a palavra o Dr. Alexandre Mestre, dando conhecimento que a comunicação do IPDJ é de
meados de Agosto e cuja resposta data de 24 de Agosto de 2016, tendo sido o mais rápido possível.
Referiu que a articulação efectuada com o IPDJ se procedido da seguinte forma, a F.P.M. propunha um
texto, o IPDJ por sua parte validaria ou não, assinalou, e bem, segundo o Dr. Alexandre Mestre, ainda
2 ou3 pormenores que deveriam ser reformulados, o documento existente neste momento já mereceu a
validação por pafte do IPDJ é da opinião que os E,statutos deveriam ter sido aprovados em AssembleiaGeral e só depois deveriam ter seguido para o IPDJ, apenas não foram encaminhados desta forma
devido ao factor tempo, o que poderia por em causa todo o processo de renovação da UPD.------- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, explicou que tudo o que se tinha a
reter, foi a obrigatoriedade por parte do IPDJ de fundir os Estatutos com o RGI o que sobrara do RGI
tal como o Dr. Alexandre Mestre anteriormente tinha explicado, eram apenas "banalidades", o que não
justificava ter num documento à parte. Considçrando o documento bem elaborado-- Foi posto à votação, não havendo votos contra, nem abstenções, foi aprovado por unanimidade.------- Seguidamente o Dr. António Feu, questiona a Assembleia, se alguém possui algo a dizer sobre o
Regulamento do Conselho de Justiça, deu conhecimento que ele próprio já o tinha lido e que o
SLtlrììUl ttVld,.
subscrevia.
Gravelho, Presidente do Conselho de Justiça, que começou por dizer
- Tomou aoalavra
apalavraoo Dr. António Gravr
que o IPDJ já tinha recomendado o ano passado que o Conselho de Justiça não podia prestar assessoria
à Direccão.
- Foi posto à votação o Regulamento do Conselho de Justiça, não havendo votos contra,
abstenções, foi aprovado por unanimidade. -- --- ----De seguida, foram tratados outros assuntos que não contavam da Ordem de Trabalhos.---------- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, dirigindo-se à Assembleia,
questionou quem queria usar da palavrâ para outros assuntos que não constavam da Ordem de
Trabalhos.- Tomou apalavra a Dr.u Ana Paula Cunha, Secretária do Conselho de Disciplina, tendo começado por
cumprimentar todos os presentes, deu conhecimento que era Secretária do Conselho de Disciplina, e
que o Presidente do mesmo Conselho se demitira desde a última Assembleia-Geral por motivos
pessoais e por não aguentar o que se estava a passar, acrescentou que também eïapara estar presente o
Vice-Presidente, com o qual mantêm contacto diário.-----Deu conhecimento que tal como outros órgãos sociais, também iria acabar o seu mandato, uma vez que
jâ perfizera os 12 anos, realçou o facto de que todos os membros do Conselho Disciplinar sempre se
deram muito bem, fazendo sempre questão de nunca compraÍem gueffas alheiras, fazendo o seu
trabalho da melhor maneira que sabem e quando tal não acontece pedem ajuda a quem sabe.------------Referiu que o último ano tem sido muito complicado porque têm havido ingerências da parte da
Direcção, a qual se tem ingerido sistematicamente no Conselho Disciplinar, efectuando manipulações,
escondido documentos e mentido descaradamente. Sistematicamente é pedida informação à F.P.M.
que não é disponiblhzada, desrespeitando de uma forma que não se admite, assumiu que efectuou
criticas à Direcção na correspondência trocada, tendo-as efectuado também na Assembleia anterior e
agora nesta.-----Informou que o Conselho de disciplina pretendia reunir-se antes da última Assembleia, pois existem
casos que terão de voltar a analisar, querendo deixar no final do seu mandato a "casa arrumada".
Aludiu ao facto de muitas vezes os problemas serem atribuídos à sua pessoa, o que contestou pois os
problemas são da F.P.M. e têm de ser discutidos e as pessoas ouvidas, deu conhecimento de ser uma
p.rrou respeitada e que não será na F.P.M. que the rão faltar ao respeito, não sendo necessário a
mesma pefiencer ao Conselho Disciplinar, referiu que a Federação é uma entidade que vive e depende
de voluntários e que essas pessoas têm de ser bem tratadas e respeitadas e não achincalhadas em praça

::",.::

Federação Portuguesa de Motonáutica - UPD

aç/@-*lvT

Membro da Union Internationale Motonautique
Colectiva de Utilidade Pública - D.R. no 139 - II série de 26/06/78
idade Pública Desportiva - D.R. no 209 - II série de O9lO9/94
Contribuinte no 501 132546

Deu conhecimento da sua vasta experiência no Desporto, sendo uma pessoa respeitada, ârbitra
nacional há20 anos e uma pessoa que acompanha a F.P.M. há 18 anos. Acrescentou que esteve a ler as duas últimas actas das reuniões de Direcção e que ambas são de "deitar
as mãos à cabeça", e citou um parágrafo que se transcreve da Acta n." 0712016: "- O Sr. António Tunes
questionou o Sr. Presidente relativamente à situação da Sra. Ana Paula Cunha, ao que o Sr. Presidente
disse ser solidário com os três directores que se sentiram ofendidos, Dr. Miguel Valente, Sra. D.u
Gabriela Fortuna e Dr. Manuel Tomé.
- Entretanto o Dr. Miguel Valente leu, mais um e-mail enviado pela Sra. Ana Paula Cunha com mais
de setenta anexos, nomeadamente, carta ao IPDJ, Clubes e Assembleia-geral. Acrescentou, ainda, que
da mesma maneira que a Sra. Ana Paula sempre pretendeu instaurar processos crimes contra pessoas
que se manifestavam nas redes sociais, que ela entendia serem injuriosos, e depois de ela ter enviado emails e cartas injuriosas a Membros da actual Direcção o Dr. Miguel Valente informou que a queixa

crime deverá avançar.

'.....

,

referiu que apenas em duas ocasiões concordou com que fossem colocados dois processos crime, tendo
um desses casos sido o parecer do conselho disciplinaÍ aceïca do caso do Clérigo, em que era da
opinião que se devia avançar com um processo-crime, e noutro caso aquando de um comentário no
Facebook por parte da Sr.' Fátima Fortuna, assumiu que nessa altura pediu para tais processos serem
instaurados e mantêm a mesma opinião, referiu que uma vez que foi instaurado o processo ao Clérigo é
porque a mesma era possuidora de alguma razáo.----'Citou vm parâgrafo que constava de uma das actas, o qual se transcreve: " O Dr. Manuel Tomé disse
estar de acordo que o processo siga os tramites legais, porque o que a Sra. Ana Paula Cunha escreveu
foi deveras arrogante, desonesto e mostrando falta de senso com a abordagem de assuntos que não
conheceu pessoalmente fazendo juízos após ter ouvido uma das partes eventualmente
envolvidas
Relativamente a este parâgrafo referiu nãò ser desonesta, quanto a arrogante, disse que fazia apenas as
suas criticas as quais as pessoas podiam gostar ou não gostar, mas que se encontra sempre disponível
para explic ar, náo concorda nem com a falta de bom senso nem com a abordagem de assuntos que não
conheceu pessoalmente. ----- ---- --

Explicou que o Conselho Disciplinar funciona de uma forma muito simples, quando existe algum
assunto que é da sua obrigação analisar, a primeira coisa que fazem é recolher informação escrita
(relatórios de prova, etc), no caso de falta de informação falam directamente com as pessoas, ficando
com uma ideia do que se passa não sendo nada feito de ânimo leve.-------Deu coúecimento que nos finais de Junho ouviam as pessoas comentarem que existiram problemas
nas provas da Amieira Marina e de Tancos, tendo pedido por escrito ao Sr. Presidente da Federação
que informasse o Conselho Disciplinar nas matérias pelas quais são responsáveis, o Sr. Presidente por
sua vez pediu a opinião ao Dr. Miguel Valente, Vice-Presidente das Actividades Desportivas, tendo o
mesmo dito que na qualidade de júri das provas esteve presente mas não visualizara nada que fosse
digno de registo, no entanto no mesmo email podia-se constatar que existia um relatório de prova com
mais de 10 páginas efectuado pelo Director de Prova, Sr. Vitor Neves, dando conta de inúmeros
problemas. Conclui referindo que há sete semanas que o Dr. Miguel Valente tiúa na sua posse
relatórios a darem conta de problemas e a resposta que o Conselho de Disciplina obteve é que não
existiam problemas nenhuns, o que afirmou ser uma infracção nos regulamentos disciplinares.---------Deu conhecimento que pediu ao Dr. Miguel Valente que explicasse ao Conselho Disciplinar o porquê
de ter dito que não se tinha passado nada, quando existia um relatório que demonstrava o contrário, a
resposta que obtivera é que o Dr. Miguel Valente não sabia quem era a Dr.u Ana Paula Cunha, não
tendo sido dadas qualquer tipo de explicações, conforme solicitadas.----------Citou um parágrafo daaçta da reunião de Direcção n! 612016, que se transcreve"a Sr.u D. Gabriela
Fortuna, Vice-Éresidente para as Actividades Administrativas tinha colocado o lugar à disposição do
Sr. Presidente da Assembleia Geral e que não quererá continuar em funções", explicou que a D.u
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Gabriela colocou o lugar à disposição mas o Presidente da Assembleia-Geral não aceitou, continuando

por isso em funções, acrescentou que também ela se demitiu já três vezes mas até à próxima
Assembleia terá de fazer náo o que lhe apetece mas sim o que é mais benéfico para a F.P.M. e o
restante conselho disciplinar.

Citou um outro parëryrafo da acÍa n.' 0612016, que se transcreve "Acerca do material circulante foram
tecidos alguns considerandos pelo Sr. Carlos Saloio açetca da utrlização, manutenção e aquisição do
mesmo discordando de algumas acções tomadas. Disse, ainda, que o funcionário da Federaçáo para
esta área deverá ser mais zeloso e profissional na área que lhe foi destinada", aDÍ.u Ana Paula Cunha
questionou o Dr. Carlos Saloio se era exactamente isto que pretendia drzet.------- Tomou a palavra o Sr. Carlos Saloio, Vogal da Direcção, que se justificou dizendo que tendo em
conta os kms que os caffos fazem, se calhar deveriam adquirir veículos em termos de renting.- Prosseguiu a Dr. Ana Paula Cunha e citou um outro parâgrafo da acta n! 0712016, onde interveio o
Sr. Carlos Saloio, que se transcreve "Informou ainda que, existe a intenção da participação no
Campeonato da Europa arealizar na Hungria no mês de Agosto, e que estão a decorrer negociações
para areahzaçáo de um Campeonato Ibérico com uma prova em Espanha e outra em Portugal, mas que
neste momento existe uma dificuldade com a cronometragem adequada para este género de provas.
Em Espanha têm um sistema com transponder e em Portugal não existe. Ter-se-ia que adquirir, mas o
preço é elevado, cerca de três mil e quinhentos euros, ao que o senhor Presidente respondeu que deverá
ser nma situação a equacionar na altura própria"--- Tomou apalavra o Sr. Carlos Saloio, referiu que o que foi transmitido aos restantes órgãos, era que
para o sistema ser correcto e saberem exactamente a cronometragem necessitavam do transponder.
IJmavez que o Clube a que peftence não possui CAE, para comprar na Europaporque tem de pagar
IVA, a F.P.M. pode comprar na Europa sem pagar IVA, ao adquirir este sistema, que permite que
possam fazer provas internacionais o que neste momento não podem, concluiu dizendo não ser
nenhuma imposição.
- Novamente no uso da palavra, a Dr.u Ana Paula Cunha não compreende como é possível darem conta
desta necessidade e a Federação dizer não possuir dinheiro e passados dois dias instauram-lhe um
processo-crime. ------Citou umparâgrafo da actada reunião de Direcção n." 612016, que se transcreve "Tendo-se gerado
alguma confusão quanto aos praticantes da Fórmula Futuro foi proposto pelo Dr. Manuel Tomé que o
Dr. Miguel Valente falasse com o Coordenador da categoria para se definir uma regra para esta
nomeação de praticantes, ao que o Sr. Presidente deu a sua concordância", questionou o Dr. Miguel
Valente se falou com o Seleccionador Nacional sobre o assunto.- No uso da palavra o Dr. Miguel Valente negou-se a responder, acrescentando que falatia no final da
intervenção da Dr.u. Ana Paula Cunha.----- A Dr.u Ana Paula Cunha citou um parëryrafo da acta da reunião de Direcção n." 712016, que se
ional de Barcos e Fórmula F
finais do C
transcreve "4
às classificações da Fórmula Futuro surgiram
que
relação
em
- A Dra. Mónica Leonardo esclareceu
dúvidas, porque em algumas provas não houve separação entre pilotos locais e nacionais, e nestas
classificações finais só estão pilotos supostamente nacionais para além de, por exemplo, na classe um a
contar para o nacional estar uma praticante que só esteve presente numa prova. Nos barcos surge um
empate entre Luís Miguel Ribeiro e Pedro Foduna e o desempate foi feito em favor do piloto que
primeiro obteve a classificação." Concluiu mediante este parâgrafo que existem muitos problemas com
as classificações de barcos e fórmula futuro, querendo saber se as pessoas envolvidas falarcrrt com o
coordenador e se o que consta em acta foi resolvido ou não.-Referiu que numa acta de reunião de Direcção relativamente ao processo Clérigo menciona que estão a
aguardar algo do Conselho de Disciplina e o Dr. Miguel Valente interroga-se sobre a alegada intenção
dé se suspetrd". o atleta, explicou que anteriormente o Conselho Disciplinar deu uma suspensão de 24
meses ao atleta Clérigo cuja Direcção não executou, considerando uma infracção dos regulamentos,
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não tendo o CD nada pendente.-suspensão, não admitindo que se fale desta
forma do CD, pois possuem não só um parecer mas um texto de três páginas que fundamenta tudo.-----

Foi considerada uma irresponsabilidade a proposta de

Sobre o caso do atleta Pedro Fortuna referiu que o Conselho disciplinar não possui mais uma vez
qualquer informação, acusou a Direcção de sistematicamente não fazer chegar documentos ao CD, não
podendo assim debruçarem-se sobre um caso que não coúecem, embora saibam que deram entrada
várias queixas. Acrescentou que na semana anterior se dirigiu à Federação para saber quem compõe a
equipa do Pedro Fortuna, pois se os comentários que foram efectuados no Facebook partiram de
membros da equipa, será o Conselho Disciplinar a debruçar-se sobre os mesmos, caso contrário terá de
ser a Direcção.-------Fez referência que no dia em que esteve na F.P.M. teve cerca de hora e meia de luta com a secretária
que foi insolente, malcriada, mentirosa tendo inclusive dito que não estava ao nível da Dr.u Ana Paula
Cunha, tendo sido apresentada queixa de imediato à Assembleia-Geral por escrito.
Pediu ao Dr. Miguel Valente para responder ao piloto Pedro Fortuna, informando-o de quem tem
razão, se ele ou o Director de prova, para os outros pilotos terem conhecimento, pois a regra também
será igual para eles.-Deu conhecimento que existe um relatório do Sr. Clérigo entregue na F.P.M. em 26 de Julho de 2016,
que possui acusações gravíssimas ao Director de Prova, o qual possui um parâgrafo que se transcreve
"Eu, Gonçalo Clérigo venho por este meio apresentar relatórios como responsável e treinador
indigitado pelo Presidente do Clube Náutico de S. Martinho do Porto", explicou que como todos
sabem o Sr. Gonçalo Clérigo náo e treinador, não possui carteira profissional sendo esta uma violação
dos Art.o 40 e 4I, entretanto aDr." Ana Paula Cunha contactou o Presidente do Clube Náutico de S.
Martiúo do Porto para saber se o mesmo tinha conhecimento deste parágrafo, pois o clube fica sujeito
a uma multa que vai dos 500 aos 3000€, não podendo a Federação nem o clube contratarem um
treinador sem carteira profissional, tendo'a Federação que dar a respectiva explicação.----------Concluiu a sua intervenção agradecendo aos presentes.-------Pediu apalavra o Sr. Luis Miguel Ribeiro, Presidente da Associação dos Pilotos de Motonáutica.------- No uso dapalavra, começou por se dirigir à Dr.u Ana Paula Cunha dizendo que não se iria pronunciar
sobre o caso Clérigo, até porque já devia ter sido resolvido ou então nunca ter começado.---------Relativamente ao caso do piloto Pedro Fottuna, acha ser essencial separar as coisas, explicou que o
Pedro Fortuna naquela prova tinha apresentado uma reclamação à F.P.M.----- Tomou apalavra o piloto Pedro Foftuna que reforçou o facto de ter entregue uma reclamação na
prova que decorreu em S. Mar"tinho do Porto para que a Federação tivesse conhecimento do que se
passava, umavez que foram utilizados 3 critérios.- Retomou apalavra o Sr. Luis Miguel Ribeiro, referindo que é necessario que os pilotos saibam com
que regras váo reahzar o próximo Campeonato. Uma vez que existe um regulamento, este deve ser
aplicado e se o Director de prova tem o poder de tomar decisões que não estão contempladas no
regulamento, é da opinião que o critério deve ser sempre o mesmo. Considera que a preocupação do
piloto Pedro Fortuna tal como outro piloto qualquer é que o que aconteceu naquela prova que foi
analisado e avalizado pelo Director de prova, que daqui a três semanas vai ser exactamente o mesmo, a
indignação do Sr. Pedro Fortuna prende-se com o facto de que o Director de prova em 3 situações
diferentes utilizou três critérios diferentes, ou a classificação era feita em conjunto ou não era feita em
conjunto. Considerou que a regra foi aplicada a primeira vez e se caso fosse uma excepção só tinha de
ter explicado e fundamentado ao piloto e que da próxima vez a ïegra seria de acordo com o
Regulamento. Considerando a utrlizaçáo de 3 critérios, uma falta de respeito para com o piloto.--------- Tomou a palavra o Sr. Pedro Fortuna, considerando não só uma falta de respeito pelo piloto como
pelas pessoãr q,t. o acompanham e pelo team, sendo da opinião que tudo ocoÍreu na última corida
pois já tinha sido anteriormente "cozinhado" para que tal acontecessg. Referiu que chegou inclusive a
para a modalidade e que depois e atraiçoado pelas costas. Referiu não admitir de
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maneira nenhuma ser informado por outros pilotos das cartas que andam a circular em seu nome
emanadas pelo Conselho de Disciplina, umavez que até àdata que seja do conhecimento do próprio
ainda não lhe foi instaurado nenhum processo, deu conhecimento de que nunca foi ouvido pelo CD,
tendo acrescentado que haja o que houver o Conselho de Disciplina está sempre a favor do Director de
prova, o que considera ridículo e gravíssimo.----------Informou que há trinta anos que acompanha a modalidade e que corre há 26 anos e que nunca tal
aconteceu.-

- Tomou a palavra o Sr. Luis Miguel Ribeiro, que dirigindo-se à Dr.u Ana Paula Cunha começou por
indagar se conhecia o sua actividade como comissário nas provas internacionais nas quais é Director
de Prova da F1, onde já aconteceu por diversas vezes ele tomar decisões, penalizar pilotos, os pilotos
protestarem, perdem o protesto e o passo seguinte é o apelo, podem apelar. Após a afixação dos
resultados os pilotos possuem uma hora para protestarem, o que já aconteceu. Depois do Director de
prova ter tomado a decisão existe um grupo. de pessoas da UIM que vão decidir se a sua decisão é
correcta, já aconteceu ter tomado uma decisão e ter de a mudar porque o júri considerou a decisão
anterior mal fundamentada. Tem presente que um Director de prova também se engana.- Tomou apalavra o Sr. Presidente da Federação, Mário GonzagaRibeiro, que começou por dizer que
a F.P.M. é uma Federação respeitada, credenciada e que merece respeito, um órgão qualquer que
estava presente para destabllizar não merecia estar. Relativamente ao Presidente do Conselho de
Disciplina, Dr. Pedro Machado referiu que trabalhou com ele durante 8 anos no Governo Civil, nunca
tendo existido nenhum conflito entre ambos. No seu entender o Dr. Pedro Machado pediu a demissão
porque se saturou, o Vice-Presidente do CD, também não estava presente o que já acontecera várias
vezes nas correspondências como provado ao longo dos tempos, referiu que a Dr.u Ana Paula Cunha
não tinha autoridade para o que estava aIi a fazer, nem sequer para tratar mal a Secretária-Geral da
Federação, tendo sido o próprio a tentar apaziguar a situação da sua ida à F.P.M., referiu que sempre
esteve solidário e que entendeu que se 3 directores tinham razáo de queixa apenas tínham de estar
solidários, entende que daí para a frente serão as devidas autoridades que resolverão. Concluiu com um
Bem-Haja.
- Tomou apalavra o Sr. VitorNeves, Director de Prova, que pretendiaprestar dois esclarecimentos, o
primeiro prendia-se com o facto de todos dizerem que ele possui a cobertura do Conselho de
Disciplina, defendeu-se dizendo que não tem provas nem pode apresentar argumentos, até porque
existem muitos presentes na sala de quem é amigo, diz náo ter culpa de ser amigo de a, b ou c, nem
tem culpa de algumas pessoas em determinada altura como já aconteceu com outras perante uma
situação na qual esteja envolvido tomem a sua posição, não visualiza qualquer problema nisso, disse
não ser responsável pelos actos da Dr.u Ana Paula Cunha, assim como a Dr.u Ana Paula Cunha não é
responsável pelos seus actos, sendo o que é da Dr.u apenas da responsabilidade da mesma e vice-versa,
resumiu utilizando a expressão "amigos, amigos negócios â paÍte", considera a conotação que é feita
como sendo aDr.u Ana Paula Cunha a sua capa uma calúnia.----------O segundo ponto prendia-se com o caso do piloto Pedro Forluna, concordou com a opinião do Sr. Luis
Miguel Ribeiro, jâ tiveram desentendimentos em provas, competindo ao Sr. Vitor Neves como
Director de Prova aplicar o Regulamento tal como compete ao Sr. Luis Miguel Ribeiro, inclusive
ambos já presenciaram uma prova de F1 na qual um membro de uma equipa, atirou um sapato a um
comissário o qual foi expulso do paddock, o piloto que não teve intervenção directa foi multado em
mil euros e o assistente foi paÍa a rua. Afirmou ser aqui que está a questão principal de todos estes
processos que é a falta de autoridade e de órgãos que façam cumprir o regulamento, referiu que aquilo
já
que faz é cumprir com o regulamento e que tal e qual como o Sr. Luis Miguel Ribeiro tinha dito
purrog pelas mesmas situações, tal como os pilotos eÍram e sofrem as consequências o director de
ptorru também erra não havendo ninguém perfeito nem dono da verdade, esclareceu que quando erra
èstá pronto para assumir os seus erros e que se tiver de pedir desculpa pede, e se for sancionado é
:::,":,',",,,":,":"
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Relativamente ao caso concreto do piloto Pedro Fortuna disse não terem existido três critérios
diferentes, fazendo um pequeno parêntesis referiu que também foi alvo de um processo disciplinar, não
tendo nunca sido ouvido por ninguém, tendo tudo sido feito à sua revelia, o que não acha cabal, uma
vez que o deviam ter questionado como Director de prova.-Desde que está há cerca de 20 anos na F.P.M. foi a primefua vez que dois pilotos se inscreveram no
mesmo barco na pÍova de S. Marlinho do Porto, o que aconteceu e que considerou ser a isso que as
pessoas se estão a agarrar, remonta a2014, onde numa prova em Baião onde correram dois pilotos no
mesmo barco, mas, não foi uma inscrição que se fez na Federação, eles só se inscreveram como
pilotos, foi uma situação excepcional, uma vez que na prova se encontrava um barco parado pois o
piloto não compareceu e o Sr. Vitor Neves perguntou ao Sr. Pedro Fortuna se não queria fazet uma
"perninha" ao que ele acedeu, não contando para nada, foi apenas para o barco não ficar parado, não
havia inscrição e nem o piloto pertencia à classe em causa. Sendo por isso uma excepção. Não
havendo critérios diferentes.Mas na situação actual existe o envio païa a F.P.M da inscrição de um piloto na prova de S. Martinho
do Porlo, considerou que se os serviços administrativos aceitaram a inscrição, o problema não era seu.
O piloto apareceu na prova, segundo o regulamento este não diz que o piloto não pode participar, ele
inscreveu-se, o barco passou nas verificações técnicas, tal como capacetes, fatos e equipamentos,
estavam assim reunidas as condições para a sua participação na prova. Inclusive antes da prova
começar o Sr. Vitor Neves explicou que como ambos iam correr com o mesmo barco iriam ter
classificações separadas, inclusive havia novamente outro barco parado mas que não se encontrava nas
melhores condições, pois posteriormente apresentou problemas de motor, posto isto, se pretendiam
uma classificação normal um utilizaria o barco disponível e o outro corria noutro. Ambos decidiram
correr no mesmo barco. Não entende o porquê da questão, uma vez que está patente no regulamento
que dois pilotos que corram no mesmo barco não possuem classificação, não tendo sequer havido
antecedentes. Não tendo havido nenhuns britérios.--Nesta prova o Sr. Vitor Neves entendeu dar uma classihcação a cada piloto, umavez que o Director de
prova tem algumas situações em que se pode desviar um bocadinho do Regulamento, e por uma
questão de respeito ao contrario do que dizem, tendo em conta que o piloto levou o barco para
abrilhantar a prova, gastou dinheiro paÍa se deslocar, levando tudo isto em consideração, achou por
bem atribuir classihcação a ambos, embora o regulamento diga que não.--- Interveio o Sr. Presidente da Assembleia-Geral, Dr. António Feu, é da opinião de que se existe algum
conflito entre os Órgãos Sociais da F.P.M. esse deve ser resolvido, pois é necessário estarem
conscientes de que irão haver eleições na F.P.M., e os sócios da Federação elegerão para os cargos
quem thes oferecer mais condições de evitar estes problemas e mal estar que não prestigiam de
maneira nenhuma nem as pessoas nem a modalidade, estando à vontade para o dizer, uma vez que
cumpriu todos os seus mandatos tendo sido Presidente da F.P.M. durante 10 anos e Presidente da
Assembleia-Geral durante todos os mandatos que a lei the confere, saindo perfeitamente à vontade
com a consciência de que serviu a modalidade durante todo este tempo.----- Tomou a palavra a D." Gabriela Fortuna, que pretendeu fazer apenas um esclarecimento
relativamente a uma aftmação do Sr. Vitor Neves com a qual não concotdava, deu coúecimento de
que a inscrição não foi recepcionada pelos seruiços administrativos da F.P.M, mas sim efectuada no
local da prova em nome dos dois pilotos, tendosido aceite.------ Tomou apalavra o Sr. Pedro Fortuna, e começou por dizer que na prova de Baião em20I4 só ele
estava destinado a corïer no T850, o que aconteceu é que não houve tempo para fazer a'segunda
manga e o Director de Prova disse ser necessário juntar as duas classes os catamarans e os T850, ou
seja o barco que levara para abrilhantar a prova e com o qual perdera tempo a arrarrlâ-lo uma vez que
este semanas antes não funcionavanáo iria ser uttlizado por si.-----Este ano em S. Martinho do Porto decidiu participar com o cunhado na prova com um barco de fundo
vez qúe as águas são mais mexidas, no local da prova estava um barco disponível e o
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Director de prova foi falar com o cunhado do Sr. Pedro Fortuna para utrhzar aquele barco, mas este
não apresentava o mínimo de condições de segurança aceitáveis para andar uma pessoa a conduzir o
barco, posto isto o Sr. Pedro Fortuna informou o Director de Prova que o piloto que ele andava a
formar iria sim correr no barco que ele estava a estudar, tendo o Director de Prova respondido que uma
vez que o cunhado não iria coÍïer no barco disponível a classificação era separada, o que não
acontecera em Baião.Foi com base neste acontecimento que reclamou paÍa a F.P.M. para obter esclarecimentos, os quais
aindanão lhe foram dados.-----Em Vila Velha de Ródão explicou que tudo estava mais que "cozinhado", não sabendo se foi um modo
de vingança do Sr. Vitor Neves, prova na qual deixaram o Sr. Pedro Fortuna efectuar a inscrição, o
qual comunicou à equipa de cronometragem quem era o primeiro a coÍrer no barco, foi à reunião de
pilotos onde foi mencionado o seu nome e o do colega de equipa, inclusive foram feitas as verificações
técnicas, para no final dar a"machadada".---- '-Informou que o Sr. Vitor Neves comunicou que a família Fortuna era excelente no Sábado, questionou
porque é que não se dirigiu a ele e the comunicou que não podiam correr dois pilotos no mesmo barco,
sabendo de antemão que o Sr. Pedro Fortuna hâ trinta anos que anda nesta modalidade, e que é uma
pessoa justa e honesta que nunca criou qualquer tipo de problemas dentro da F.P.M., e então aí decidirse-ia quem iria correr. Não concorda com o facto de terem deixado efectuar a primeira manga sem
quaisquer problemas e no final da mesma não obterem classificação, considerou tudo isto uma
"machadada". O Sr. Pedro Fortuna considerou esta atitude inadmissível uma vez que vai às provas, a
equipa não tem patrocinador e investe dinheiro a formar novos pilotos.---Sente-se ofendido porque andarem a circular cadas remetidas pelo Conselho de Disciplina tendo como
destinatários vários pilotos, a difamar o seu nome e o da sua família, não enviando para o próprio que é
aparte interessada
Deu como exemplo o facto de em 2003 quando foi campeão do Mundo, ter sido desclassificado porque
chegou atrasado ao pontão, tendo aceite o protesto.- Tomou a palavra o Sr. Vitor Neves que manteve a mesma posição, uma vez que foram situações
diferentes, tendo seguido o mesmo critério, aplicou os regulamentos, cabendo à Direcção da Federação
responder se foi ele próprio que errou, paraentáo assumir.--- Tomou a palavra o Sr. António Tunes, Vogal da Direcção, que informou que existirão eleições em
2017 e no que concerne a todos estes processos terá de existir um consenso, tendo de se reunirem com
a Direcção para serem resolvidos o mais rápido possível, para que não passem para uma futura
Direcção, é da opinião que se deve rcalizar uma Reunião de Direcção com as pessoas visadas para se
resolver o problema
- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, referiu que os processos-crime não
irão ser tratados com tanta ligeirezapelos tribunais, o que significa que poderá ser uma pesadaherança
para apróxima Direcção.-- To*o, a palavra o Dr. Alexandre Mestre que esclareceu existirem três participações criminais, uma
contra descõnhecidos, não se sabe quem é, uma pessoa alegadamente chamada de Francisco Miguel,
enviou caftas para o IPDJ e para a Secretaria de Estado da Juventude, com afirmações ofensivas contra
a Federação, uma vez que o IPDJ notificou a F.P.M. para os devidos efeitos, está a querer dizer que
exerçam os vossos poderes públicos, essa participação e para reagir contra alguém que com um nome
fictício andou a ofender as pessoas, no âmbito individual temos difamação, injúrias e ofensa à pessoa
colectiva, sendo normal que a F.P.M. se sinta ofendida e tenha feito a competente participação
criminal. A segunda paticípação criminal tem a haver com o Sr. Gonçalo Clérigo, participaçáo que foi
sugerida por ú- Orgao .rtututátio da F.P.M., a terceira quer a título individual quer a título de
Feãeraçaó e feita uÃa participação criminal a uma cidadã que é membro de um órgão estatutário,
disponíbilizou copiada participação para quem quisesse ter conheciryento dos fundamentos que estão
na base da participação e a alegada ofensa à F.P.M.---
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Relativamente à suspensão do atleta Tiago Clérigo por24 meses e o facto de estanão ter ido avante,
explicou que existe uma deliberação em que a Secretária do Conselho de Disciplina disse que reuniu
numa breve reunião de urgência com outro elemento do Conselho Disciplinar e pede à Direcção que
proceda à suspensão imediata do atleta, ora isto, não é da sua competência e acima de um mês tem de
existir um processo disciplinar, a partir do momento em que haja um processo disciplinar e uma
decisão dos órgãos jurisdicionais, nesse caso sim, tem de se dar lugar à execução e à publicitação desse
acórdão no site da Federação. Neste caso não existe nenhum processo disciplinar e a lei não obriga a
Direcção a suspender um atleta pelo período de 24 meses. Procedimento semelhante, um email no qual
a Dr.u Ana Paula Cunha pediu à Direcção que fizesse um pedido de explicações por escrito, o que não
compete à Direcção estar a pedir esclarecimentos, vma vez que é competência do Conselho de
Disciplina. Efectivamente o que a Direcção tem feito é cumprir com a lei, os Estatutos e o RGI.--------- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Sr. Dr. António Feu, concluiu a sessão agradecendo
todas as presenças e em especial toda a paciência. Desejou a todos um Fom Natal e um Bom Ano e
que o ano que vem que seja mais pacifico e proveitoso.os trabalhos, tendo sido lavrada esta
concl
Eram dezassete e trinta horas, quando se deram
Assem
Acta, que vai ser assinada pelos Membros da Mesaffi

----- O Presidente:
----- A Assessora

para a redacção desta acta:

