ASSEMBLEIA PLENÁRIA
28 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA
No dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezassete, pelas 20h30, na sua sede
sita na Travessa da Memória, número 36, em Lisboa, reuniu, em sessão ordinária, a
Assembleia Plenária do Comité Olímpico de Portugal (COP), nos termos do n.º1 do
artigo 18º dos seus Estatutos, para deliberar sobre os seguintes pontos da ordem de
trabalhos:
1. Admissão de novos membros – Membro de Mérito – Jorge Olímpio Bento;
2. Admissão de novos membros – Federação Portuguesa de Montanhismo e
Escalada;
3. Admissão de novos membros – Federação Portuguesa de Padel;
4. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento de 2018;
5. Informações.
Por efeito do disposto nos artigos 14.º, n.º 2 e 20.º dos Estatutos do COP, a Assembleia
Plenária foi presidida pelo Presidente do COP e da Comissão Executiva, José Manuel
Marques Constantino da Silva.
Integraram a Mesa da Assembleia Plenária o Presidente do COP, o Secretário-Geral da
Comissão Executiva, José Manuel Araújo e o Diretor Geral do COP, João Paulo Almeida.
Antes de dar início à discussão dos pontos que figuravam na ordem de trabalhos, foi
lida a ata da Assembleia Plenária de 18 de abril de 2017, que, posta à votação, foi
aprovada por unanimidade.
Entrando-se de imediato no Primeiro Ponto da ordem de trabalhos, o Presidente fez
uma breve exposição sobre as virtudes do candidato a membro de mérito do COP,
Jorge Olímpio Bento, realçando o seu reconhecido e relevante serviço prestado à causa
olímpica e à prossecução dos fins do COP. Dada a palavra aos presentes para eventuais
esclarecimentos, pediu a palavra o membro honorário Comandante José Vicente
Moura que comunicou ter feito questão de estar presente para sublinhar perante os
presentes o especial apreço pela personalidade em causa e pela proposta submetida
pela Comissão Executiva, pedindo ainda que a referida admissão seja feita por
aclamação.
O Presidente da Assembleia submeteu a votação a proposta de atribuição do estatuto
de membro de mérito do COP a Jorge Olímpio Bento, nos termos do artigo 16.º, alínea
e) do Estatutos, aprovada por unanimidade e aclamação.
Prosseguindo para o Segundo e Terceiro Pontos da ordem de trabalhos, voltou a
tomar a palavra o Presidente da Assembleia Plenária para relatar aos presentes o
Comité Olímpico de Portugal
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