
ATA NÚMERO CENTO E DOZE 

Nos termos do disposto no Artigo 20, nº. 2, dos Estatutos da FPR, foi convocada e 

reuniu-se no dia 14 de Setembro de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária da 

Federação Portuguesa de Rugby, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva, sito 

na Avª Prof. Egas Moniz, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto Primeiro: Apreciar, discutir e deliberar sobre as alterações e nova redação dos 

Estatutos da FPR, conformando os mesmos com as indicações do IPDJ e 

do Ministério Público, nos termos do previsto no novo Regime das 

Federações Desportivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 93/2014, de 23 

de junho. 

Ponto Segundo: Apreciar, discutir e deliberar sobre as alterações e nova redação do 

Regulamento Eleitoral da FPR, conformando os mesmos nos termos 

indicado no Ponto Primeiro. 

Pelas 18 horas 30 minutos foi dado início à Assembleia pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia, Senhor João Pedro Pinto de Sousa. Na ausência do Senhor vice-Presidente 

da Mesa, o Senhor Presidente convidou os Delegados presentes para se juntarem a ele 

na Mesa, nos termos do Artigo 21.º dos Estatutos da FPR, tendo o convite sido aceite 

pelo delegado do CDUL, Senhor Dr. José Maria Caupers, que integrou a Mesa.  

Constatou-se, como resulta da folha de presenças, que estavam presentes, no início dos 

trabalhos, os seguintes Delegados: 

CLUBE DELEGADO 

AA Coimbra 

Paulo Jorge Picão Eusébio 

João António Rodrigues Ferreira de Carvalho 

José Maria Saraiva Marques 



AEIS Técnico Pedro Lucas 

 Jorge Rosa 

Belas RC Luís Batista 

Caldas RC 
António Vidigal 

António Ferreira Marques 

CDUL 

Lourenço Thomaz 

Miguel Rodrigues 

José Maria Caupers 

CF Belenenses 

Miguel Fraudenthal 

Nuno Carvalho 

Rui Muralha 

CR Técnico 
Luís Rosário 

Artur Conceição 

GD Direito 
Luis Lança de Morais 

Pedro Fragoso Mendes 

GDS Cascais José Maria Corrêa de Sampaio 

Ass. Rugby do Sul Miguel Teixeira 

Árbitros Nuno Filipe Coelho 

 

No total de 21 Delegados presentes. 

O Senhor Presidente da Mesa - que não assinou a lista de presenças por manifesto 

lapso - entrou então na Ordem de Trabalhos e deu início à análise e discussão das 

alterações propostas à redação dos Estatutos da FPR, pelos Delegados presentes, como 

consta do Ponto 1 da Ordem de Trabalhos. 

Durante essa análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa foi obrigado a ausentar-

se definitivamente da Assembleia, por motivos pessoais, tendo sido substituído, nos 

termos do Artigo 21.º dos Estatutos da FPR, pelo delegado do GD Direito, Senhor Dr. 



Pedro Fragoso Mendes, o que foi aceite por todos os Delegados presentes. 

Concluída a análise discussão das propostas de nova redação para os estatutos da FPR, 

foram as mesmas colocadas à votação e aprovadas por unanimidade dos 21 Delegados 

presentes, com a redação que se transcreve no final da presente ata. 

Relativamente à nova redação aprovada para o número 1 do Artigo 22.º, aprovou a 

Assembleia por unanimidade que a mesma apenas entrará em vigor após o próximo ato 

eleitoral para os Órgãos Sociais da FPR. 

Entrou-se, depois, no Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, sendo apresentadas as propostas 

relativas à nova redação do Regulamento Eleitoral da FPR. 

Entrou-se, de seguida, na análise e discussão dessas propostas pelos Delegados 

presentes. 

Concluídas essa análise e discussão, foram essas propostas colocadas à votação e 

aprovadas com dois votos de abstenção, por parte do Delegado Pedro Lucas e Nuno 

Coelho, tendo os demais Delegados votado favoravelmente a nova redação do 

Regulamento Eleitoral da FPR, redação esta que se transcreve no final da presente ata. 

Atentas as deliberações ora tomadas na presente Assembleia, os Estatutos da Federação 

Portuguesa de Rugby e o Regulamento Eleitoral da FPR passam a ter a redação que 

fica em documentos anexos à presente Ata e que vai assinado pelos elementos da 

Mesa. 

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada pelas 22 horas, dela sendo 

lavrada a presente Ata e documentos anexos. 

Lisboa, 14 de Setembro de 2015 

 



 

 

 


