




























































































































 
 

 

 

 

 

ACTA N.º 107 

Ao décimo nono dia do mês de Março de dois mil e vinte e dois, pelas onze (11:00) 

horas, na sede do Sport Castanheira de Pera e Benfica, em Castanheira de Pera, reuniu 

a Assembleia Geral Ordinária da Federação Portuguesa de Damas, ao abrigo do 

disposto no artigo 18, ponto 18.1 dos respectivos Estatutos da FPD, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

Ponto único: Apreciação, discussão e aprovação do Relatório e Contas da FPDamas 

2021 e respectivo parecer do Conselho Fiscal. 

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída por José Mário Antão Rodrigues, que 

presidiu, Rui Manuel Almeida e Silva, José Carlos Bento Louro, que secretariou. O 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou o número de presenças através da 

Plataforma ZOOM (online), num total de (20) delegados eleitos para representarem 

esta Assembleia Geral, em primeira Convocatória, uma vez que o quórum é suficiente.  

Participaram 5 Associações Distritais-Regionais, 6 Clubes e Agremiações Desportivas, 5 

Praticantes, 2 Treinadores, 2 Árbitro/Juiz, abaixo indicados: 

Associações Distritais-Regionais: 

• Associação de Damas de Coimbra representada por M Vaz Vieira; 

• Associação de Damas de Lisboa representada por Fernando Santos; 

• Associação de Damas do Porto representada por Delfim Alves; 

• Associação de Damas de Setúbal representada por Luís Severo; 

• Associação de Damas de Aveiro representada por Arsénio Costa. 

Clubes e Agremiações Desportivas: 

• Ass. Recreativa e Cultural Bem Fazer Vai Avante representada por Manuel 
Cunha; 

• CCD São João da Madeira representada por Tiago Manuel; 

• Clube Ateneu de Coimbra representado por Laurentino Correia; 

• Ginásio Clube Vilacondense representado por Luís Sá; 

• Soc. Mus. Capricho Setubalense representada por Nuno Vieira; 

• Sport Clube Castanheira de Pêra e Benfica representada por José Chamorra. 

Praticantes: 

• Camilo Silva; 

• César Almeida; 

• Luis Severo; 

• Manuel Cunha; 

• Joaquim Barros 

 



 
 

 

 

 

Treinadores: 

• Filipe Paiva ; 

• Leonel Alexandre. 

Árbitro/Juiz: 

• Luís Prazeres 

• Luis Sá 

Leu de seguida a convocatória e respectiva ordem de trabalhos, lembrando que toda a 

informação sobre o Relatório e Contas 2021 e Parecer do Conselho Fiscal, estão há 

disposição de todos os interessados no SITE da FP Damas. Distribuiu-se um exemplar 

por cada presente.  

Para dar-mos início á discussão para aprovação deste documento, deu a palavra ao 

Presidente da Direcção para prestar alguns esclarecimentos, e informações uteis. 

O Presidente da Direcção lembrou então, que esta, voltou a ser uma época marcada 

pela Pandemia, que ainda vivemos, mas que apesar de algumas consequências graves 

conhecidas, como por exemplo, algumas remarcações de provas e anulação de outras, 

tudo decorreu conforme o possível. Teremos de continuar muito atentos, não só à 

evolução da Pandemia, que é Mundial, como também às normas e conselhos por parte 

da Organização Mundial e Direcção Geral de Saúde. Apesar de tudo isto, pensamos ter 

cumprido com os objectivos previstos. A boa novidade foram por exemplo as provas 

online que se desenrolaram, a nível Nacional e Internacional com destaque para as 

Damas Internacionais 10x10. Sem dúvida que o intercâmbio Internacional, saiu 

reforçado mais uma vez, tendo contribuído para algum sucesso desportivo, na nossa 

modalidade. Esclareceu também o facto do site da Federação Portuguesa de Damas, 

ainda não se encontrar a funcionar na sua plenitude, em virtude do facto da empresa 

contratada para o implementar ainda não ter terminado o trabalho, apesar de já ter 

sido pago metade do valor contratualizado. 

Após este esclarecimento interveio o Sr. José Lino referindo que realmente a consulta 

do site não está muito acessível e também existem lacunas nas informações pretendidas 

por todos aqueles que consultam o mesmo. 

Por outro lado, o Sr. Nuno Vieira interveio para sensibilizar a direcção da Federação 

para a implementação de tecnologia que permita consultar o site desde um telefone 

móvel. 

Noutro âmbito, o Sr. Filipe Paiva reforçou a ideia do investimento na modalidade 

nomeadamente na formação para jovens. 

A estas questões respondeu o Presidente da Direcção, porquanto a Federação está a 

desenvolver todos os esforços, junto da empresa, para que tudo se resolva no mais 

curto prazo possível, algo que tem vindo a ser feito. Por outro lado e, no que concerne 

à  formação  dos  jovens,  a  direcção  tem  feito  o  máximo  possível  e,  dentro das suas  



 
 

 

 

 

parcas possibilidades, aliando-se a todas as iniciativas, que provenientes da própria 

federação, nomeadamente com torneios ou campeonatos para jovens, quer provenham 

da sociedade civil.      

Referiu uma vez mais que são necessários ajustes de acertos regulamentares que 

permitam uma aproximação de regras e hábitos, nas diferentes disciplinas do Jogo de 

Damas; por exemplo nas Damas Classic Nacionais 64 e nas Damas Internacionais de 

100 casas, respeitando como é evidente as devidas diferenças. Lembrou que os jogos 

TAFISA, por exemplo, foram cancelados, aguardando uma melhor oportunidade. 

Falou também das provas realizadas e não realizadas em 2021, conforme o próprio 

Relatório o demonstra, assim como das acções de formação realizadas. 

Lembrou uma reunião havida entre a FPDamas e C. M. Leiria, Cidade Europeia do 

Desporto 2022, tendo em vista algum apoio para a Taça do Mundo em 64 casas a 

realizar em Portugal de 1 a 8 de Outubro. Até este momento ainda não obtivemos uma 

resposta, talvez porque entretanto surgiu a guerra Russia/Ucrania que resultaram 

instruções superiores no sentido de não haver actividades com atletas ou dirigentes 

Russos. 

Também na componente financeira representada pelo nosso ROC e TOC e assinada 

pelo respectivo conselho fiscal retractam o que foi possível ao longo da época 2021. 

O Presidente da Mesa, deu inicio ao debate em função das inscrições registadas, o que 

motivou alguns acertos e alterações. 

Não havendo mais inscrições, o Presidente da Mesa submeteu à votação o Parecer do 
Conselho Fiscal, tendo sido aprovado por unanimidade. De seguida submeteu à 
votação o Relatório e Contas de 2021 da FPDamas, tendo sido aprovado por maioria, 
com apenas  1 voto contra. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa, deu por encerrada esta Assembleia, 

da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo 

Presidente, Vice-Presidente e pelo Secretário desta Assembleia Geral.  

 
O Presidente 

 

O Vice Presidente 

 

O Secretário 


