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Comunicado 
 

Para conhecimento e orientação dos filiados e demais interessados, divulgamos os resultados e conclusões  

das Assembleias Gerais:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 28.03.2016 – 14h00 

Ordem de Trabalhos: 
1 – Apreciar e deliberar sobre o Relatório e Contas 2015, e Parecer do Conselho Fiscal. – Relatório de 

Atividades aprovado por unanimidade;  - O Parecer do Conselho Fiscal foi aprovado por 

unanimidade; - As Contas foram aprovadas por unanimidade. 
 

2 –Apreciar e deliberar sobre o Orçamento Geral 2015 proposto pela Direcção. – O Parecer do Conselho 

Fiscal e o Orçamento foram aprovados por unanimidade. 
 

3 – 30 minutos para tratar de assuntos relevantes e de interesse para a Classe.  

 

O Presidente do Núcleo do Porto informou que, vai promover um 

evento para assinalar o aniversário do falecimento do malogrado 

Joaquim Meirim, convidando a Direção da ANTF para nele 

participar. Sugeriu ainda que, fosse criado um Troféu com o 

nome de Joaquim Meirim a atribuir anualmente, a exemplo do 

que sucede com os de José Maria Pedroto, Cândido Oliveira e 

Fernando vaz. O Presidente da Direção informou que, 

compreendia a intenção, mas depois poderiam surgir outras 

propostas que tornavam difícil a sua operacionalização. 

Porventura, seria melhor criar um Troféu ANTF, dado que já é 

uma instituição que goza de boa imagem e prestígio no panorama 

desportivo nacional. Contudo, era um assunto que deveria ser 

estudado de modo a ser tomada a decisão mais adequada.  O Associado Aníbal Styliano apresentou uma 

proposta de louvor à Direção pelo enorme sucesso atingido pela 5.ª edição do Fórum do Treinador de 

Futebol/Futsal, recentemente realizada na cidade de Setúbal, a qual foi aprovada pelos presentes. Também 

o associado José Luís Aires apresentou uma proposta de louvor e de parabéns à Direção pela excelente 

organização das comemorações do 30. º aniversário da ANTF, realizadas no passado dia 18 de janeiro no 
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Hotel Sheraton, Porto, a qual foi igualmente aprovada pelos presentes. Seguidamente, o Presidente 

informou que, está em perspetiva a transferência da sede social para outro edifício da Câmara Municipal 

do Porto, situado na rua Delfim Maia, n.º 73, mostrando 

algumas fotos do mesmo. Contudo, a mudança implica um 

investimento da ordem de 100 mil euros em obras de 

conservação, restauro e adaptação às necessidades da 

associação. Por outro lado, também teria que se ter em conta 

os termos do contrato a celebrar com a Cãmara para saber se 

vale a pena fazer um investimento tão avultado. Por isso, 

gostaria que os associados se pronuniciassem sobre o 

assunto. A opinião geral foi de agrado pelo que observaram e 

de encorajamento para que a Direção não perdesse esta 

oportunidade para dotar a associação de uma sede condigna e 

de acordo com a imagem e prestígio da classe.                                      

Finalmente, a direcção congratula-se pela participação dos associados e pelos preciosos contributos dados, 

nas variadíssimas e interessantes intervenções feitas sobre os assuntos em debate, e exortar os Treinadores 

a participar ativamente na vida da sua associação de Classe, cumprindo com os seus deveres estatutários, 

de modo a torná-la cada vez mais forte e com maior peso institucional para que possa enfrentar com êxito 

os desafios do presente e do futuro.       

                                                 

  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 28.03.2016 – 15h30 

 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto Único – Eleição dos delegados representantes dos treinadores das competições profissionais e não 

profissionais para Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). 

 

Foram eleitos por unanimidade dos associados presentes os seguintes delegados:  

 

Lista de Candidatos Habilitados a Delegados dos Treinadores à A.G. da F.P.F.   

Representante do Futebol Profissional Efetivo Pedro Jorge Simões de Castro Nery 

Representante do Futebol Profissional Suplente Francisco Lourenço Madeira Palma 

Representante dos Campeonatos Nacionais de 

Futebol 

Efetivo Nicolau Tolentino Rodrigues de 

Castro 

Representante dos Campeonatos Nacionais de 

Futebol 

Suplente Carlos Alberto Martinho Ribeiro 

Representante dos Campeonatos Nacionais de 

Futsal 

Efetivo José António Esteves Louçã 

Representante dos Campeonatos Nacionais de 

Futsal 

Suplente Gabriel Alberto Carvalho da Silva 

Representante das Provas Distritais de Futebol Efetivo José Carlos G. Castanheira Oliveira 

Representante das Provas Distritais de Futebol Suplente Filipe Petrónio Pimenta de Morais 

Representante das Provas Distritais de Futsal Efetivo Fernando de Canto e Melo 

Mesquita 

Representante das Provas Distritais de Futsal Suplente Manuel Antonio A. G. Prata 

Almeida 

 

 

 

                                                                                 A Direcção 

 


