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Aos 15 do mês de Fevereiro de 2020, em Sintra, no Valténis Country Club, realizou-se a Assembleia Geral da 
Federação Nacional de Squash (FNS}. 

Pelas 13 H, não havia quórum para início de sessão. Estavam presentes os seguintes delegados: 

André Manuel Reis Lima - C.C. - 10627900 

António Manuel Teixeira Soares Gomes - e.e. - 9583393 

Francisco João Teixeira Madureira - C.C. - 7734871 

Pelas 13 H e 30 M, deu-se inicio à Assembleia Geral, na presença do Presidente da Direção, do Secretário da 
Mesa da Assembleia e dos delegados supracitados, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Alteração dos Estatutos da FNS por imposição de parecer do Instituto Português da Juventude e 
Desporto para efeitos de concessão do Estatuto de Utilidade Publica Desportiva. 

2. Conceder poderes ao Presidente da Direção para outorgar a competente escritura notarial de 
alteração de estatutos. 

3. Outros assuntos de interesse geral. 

No início da Assembleia Gera,1 foi dada a palavra ao Presidente da Direção, para prestar esclarecimentos sobre 
a necessidade da realização da proposta de alteração dos Estatutos, e sobre os poderes necessários para a 
realização da respetiva escritura notarial. 

Após um período de discussão e esclarecimentos, procedeu-se à votação sendo dado como resultado da ordem 
de trabalhos o seguinte: 

Ponto 1 Aprovado por unanimidade a mudança dos Estatutos 

Ponto 2 Aprovado por unanimidade conceder a Sr. Luís Miguel Gouveia Ferreira, Presidente da FNS os poderes 
necessários a fim de poder realizar a Escritura Notarial para o efeito. 

Ponto 3 Não foram abordados outros assuntos de interesse geral 

Nada mais havendo a discutir, encerrou-se a Assembleia Geral, pelas 14 H e para constar lavrou-se a presente 
acta. 

Sintra, 15 de Fevereiro de 2020 

O Sacretário da Mesa da Assembleia-Geral 

Fernando Ferreira Dâmaso 


