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Assembleia Geral Ordinária 
Convocatória 

Conforme as disposições legais aplicáveis e os estatutos da Associação, convoco todos os associados 
para se reunirem em Assembleia Geral, em formato misto (reunião presencial para os associados 
que pretendam participar presencialmente na sede) ou por videoconferência (para os associados que 
não tem acesso ao sistema de videoconferência) que terá lugar na sede da associação, sito na 
Travessa João Villaret, n.º 10 R/C ESQ –Bicesse, em Alcabideche, pelas 15h00 do dia 18 de março 
de 2023, sábado.  

Com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Apresentação, apreciação e aprovação do Relatório e Contas da AAOP relativo ao exercício de 
2022 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal; 

2. Nomeação de Nuno Miguel Gião Pombo para o cargo de Vice-Presidente de Direção *; 

3. Cooptação de Marta Cristina Esteves Moreira e de Maria Isabel dos Santos de Almeida Joglar, 
para o cargo de vogal de Direção **; 

4. Apreciação e tomada de posição sobre "o Problema dos Transgéneros no Desporto e o 
Problema do Hipergenitalismo – assunto proposto pelo associado n.º 1, António Gentil Martins, modalidade 
Tiro; 

5. Outros assuntos. 

* Ata de Direção n.º 29 de 12 de janeiro de 2023; 
** Ata de Direção n.º 22 de 5 de maio de 2022 

A Assembleia Geral reúne, em primeira convocação, com mais de cinquenta por cento dos associados 
efetivos presentes, ou, em segunda convocação, trinta minutos depois, com qualquer número de 
associados presentes. 

P.S.: 
 O link para acesso à videoconferência será enviado aos associados na semana que antecede a sua realização; 
 Durante a Assembleia Geral os associados deverão ter sempre a câmara ligada, para permitir a sua identificação e 

intervenção 

Com os melhores cumprimentos, 

2 de março de 2023 

Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal 

 
José Jacques Pena 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 


