
ATA 
Reunião ocorrida no dia 07.04.2021, pelas 19:00h, via Zoom, entre os membros da 

Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Clube Português de Canicultura (CPC) e os 
representantes de todas as Listas Candidatas aos orgãos sociais do CPC para o triénio 

2021-2023 

 

Presentes 

 

MAG: 

• Maria Amélia Taborda, Presidente; 
• Paulo Coelho, Vice-Presidente; 
• Luísa Rufino, Secretária; 
• Luís Varela, Secretário. 

 

REPRESENTANTES DAS LISTAS CANDIDATAS: 

• Sílvio Rafael, pela Lista C; 
• Rui Martins, pela Lista A; 
• Carla Molinari, pela Lista I; 
• José Homem de Mello, pela Lista H; 
• Francisco Mascarenhas, pela Lista F; 
• Isabel Saldida, pela Lista D; 
• Rui Valente de Araújo, pela Lista B; 
• Carlos Carneiro Gomes, pela Lista E; 

 

CPC: 

• Hugo Pinto, apoio técnico. 

 

A Presidente da MAG deu início à reunião com apresentação de cumprimentos a todos 
os presentes, solicitando a autorização dos mesmos para se proceder à gravação da 
reunião, unicamente para efeitos de facilitar a redação da presente ata. Todos deram a 
referida autorização. 

 

Continuando no uso da palavra, a Presidente da MAG referiu que o órgão a que preside 
tem sido alvo de bastante pressão (“bullying”) no que diz respeito à marcação das 



eleições, afirmando que a MAG repudia todas essas atitudes e que continuará a atuar 
de acordo com os Estatutos e com a Lei, no quadro das suas competências. 

 

Seguidamente, aludiu ao disposto no DL 22-A/2021, de 17 de março e ao Plano de 
Desconfinamento aprovado pelo Governo, o qual entrará na sua última fase a partir de 
03.05.2021, tendo dito que, embora nos termos da lei as Assembleias Gerais (AG) 
possam ter lugar até 30.09.2021, a MAG está empenhada em encontrar uma “janela de 
oportunidade” para a realização das AG antes dessa data. 

 

Mais indicou que, juntamente com a Secretaria do CPC, a MAG já tentou encontrar um 
local em Lisboa para a realização das AG, embora sem sucesso, para já. 

 

Informou, ainda, que, o envio das convocatórias para as Assembleias Gerais Ordinária e 
Eleitoral será precedido de um pedido de parecer à ARS de Lisboa e Vale do Tejo quanto 
à oportunidade de realização das referidas reuniões magnas do CPC, o qual, 
naturalmente, terá de ser positivo. 

 

A Presidente da MAG fez, depois, referência ao facto de o órgão a que preside ter 
assessoria jurídica e médica externa, referindo que foi, igualmente, colhida a opinião do 
sócio Pedro Rufino, cabeça de lista de uma das Listas Candidatas, o qual terá declarado 
a sua concordância com a forma como a atual MAG tem conduzido todo este processo 
e que as eleições apenas deverão ter lugar após o desconfinamento. 

 

Antes de dar a palavra aos demais presentes, a Presidente da MAG solicitou aos mesmos 
que reiterassem o compromisso assumido por todos na reunião de 18.02.2021 quanto 
aos seguintes aspetos: 

• O Caderno Eleitoral válido para as eleições incluirá todos os sócios com quotas 
em dia no último dia útil anterior àquelas; 

• O período pré-eleitoral terminou com a homologação das Listas candidatas; 
• Todas as Listas candidatas poderão fazer-se representar em todos os atos 

atinentes às eleições. 

 

Seguidamente, a Presidente da MAG deu a palavra aos demais presentes, que, no seu 
uso, disseram: 

 

• Sílvio Rafael: 



Expressou a sua concordância com a posição da atual MAG, sublinhando que as eleições 
apenas deverão ter lugar após o desconfinamento. 

 

• Rui Valente de Araújo: 

Concordou com a posição da MAG, mais dizendo que o CPC não pode senão cumprir a 
Lei, até pela posição que detém enquanto entidade de utilidade pública. 

 

• Rui Martins: 

Referiu que o CPC está balizado pela Lei e, nesse sentido, concordou com a posição da 
MAG. Fez, ainda, um apelo a que haja alguma contenção por parte de todos durante 
este processo, nomeadamente no que diz respeito à utilização das redes sociais, 
devendo o pensamento de todos estar centrado na instituição que é o CPC. 

 

• Carlos Carneiro Gomes: 

Concordou com a posição da MAG, mais afirmando que julga ser do interesse do CPC 
que o processo eleitoral avance logo que possível. Expressou a sua discordância pessoal 
quanto à questão dos Cadernos Eleitorais, mas como se trata de uma prática continuada 
no CPC, a aceitava, e colocou a questão do acompanhamento do ato eleitoral por parte 
das Listas candidatas. Recebeu da parte da Presidente da MAG a confirmação do 
compromisso já assumido no sentido de todas as Listas candidatas poderem designar 
um representante para acompanhar todos os atos relativos às eleições. 

 

• José Homem de Mello: 

Declarou que o CPC enquanto instituição tem, naturalmente, de se cingir às regras em 
vigor, até para proteção dos sócios. Fez um apelo à MAG para que seja dado 
conhecimento aos sócios do resultado da presente reunião no mais curto prazo possível. 

 

• Carla Molinari: 

Expressou a sua concordância quanto à circunstância de o processo eleitoral apenas 
poder avançar quando for possível. Fez, ainda, referência à importância da AG Ordinária 
que também está por realizar e que incluirá diversos pontos para aprovação dos sócios, 
dever ser marcada antes do ato eleitoral e ser realizada de forma presencial e 
participada. 

 

• Francisco Mascarenhas: 



Concordou com o que foi dito pela MAG e pelos demais presentes e reiterou que as 
eleições deverão ocorrer logo que possível, na tal “janela de oportunidade”. 

 

• Isabel Saldida: 

Expressou a sua concordância em relação ao que foi dito pela MAG, especialmente com 
a possibilidade de as eleições poderem ter lugar na referida “janela de oportunidade”. 

 

Seguidamente, a Presidente da MAG deu a palavra aos restantes membros da MAG, os 
quais, no seu uso, disseram: 

 

• Paulo Coelho: 

Concordou com o que foi dito pela Presidente da MAG e pediu o reforço do 
compromisso de todos para que o conteúdo e resultado da presente reunião não seja 
divulgado, nomeadamente através das redes sociais, como, infelizmente, sucedeu 
anteriormente. 

 

• Luísa Rufino: 

Concordou com as declarações da Presidente da MAG e dos demais presentes. 

 

• Luís Varela 

Expressou a sua concordância em relação ao foi dito pela Presidente da MAG e, na 
essência, pelos demais presentes, sublinhando as declarações do Paulo Coelho. 

 

Seguidamente, a Presidente da MAG agradeceu as palavras de todos e referiu que será 
dado conhecimento aos sócios do resultado da presente reunião no mais curto prazo 
possível, o que se prevê possa ser amanhã, dia 08.04.2021. 

 

Após isso, deu a reunião por terminada. 


