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Ao terminar o mandato como Presidente da Federação Portuguesa de Minigolfe agradeço a 

todos que comigo participaram neste 

elementos da direcção que me acompanharam durante todo o mandato. Agradeço 

todos aqueles que com a sua desinteressada colaboração muito nos ajudaram a gerir a 

Federação durante estes quatro anos.

Aos clubes o nosso agradecimento pela colaboração em 

tenha conseguido a estabilidade 

dificuldades que a Federação enfrentava.

Um agradecimento muito especial ao IPDJ que

contribuiu para que a Federação 

 

Os nossos objectivos principais eram

encontrava, evitar que lhe fosse 

credibilidade junto da opinião pública e da tutela

Não fizemos tudo o que pretendíamos, mas é nossa convicção que os objectivos

que traçámos foram alcançados e, por isso, consideramos qu

terminado, deixando assim caminho para que quem vem a seguir possa projectar o futuro 

com tranquilidade. 

 

Porto em Novembro de 2016 
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Ao terminar o mandato como Presidente da Federação Portuguesa de Minigolfe agradeço a 

todos que comigo participaram neste projecto integrando os Órgãos Sociais, em especial aos 

elementos da direcção que me acompanharam durante todo o mandato. Agradeço 

que com a sua desinteressada colaboração muito nos ajudaram a gerir a 

ederação durante estes quatro anos. 

clubes o nosso agradecimento pela colaboração em momentos importantes para que se 

estabilidade necessária e, também por isso, ultrapassar 

ederação enfrentava.  

Um agradecimento muito especial ao IPDJ que muito apoiou esta direcção

ederação mantivesse o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva.

principais eram: retirar a Federação do buraco financeiro em que se 

, evitar que lhe fosse retirada a Utilidade Pública Desportiva

credibilidade junto da opinião pública e da tutela. 

Não fizemos tudo o que pretendíamos, mas é nossa convicção que os objectivos

foram alcançados e, por isso, consideramos que o nosso trabalho está 

, deixando assim caminho para que quem vem a seguir possa projectar o futuro 

 

 
(Ananias Quintano) 

Ao terminar o mandato como Presidente da Federação Portuguesa de Minigolfe agradeço a 

integrando os Órgãos Sociais, em especial aos 

elementos da direcção que me acompanharam durante todo o mandato. Agradeço também a 

que com a sua desinteressada colaboração muito nos ajudaram a gerir a 

momentos importantes para que se 

ultrapassar as grave 

direcção e, por isso, muito 

Utilidade Pública Desportiva. 

ederação do buraco financeiro em que se 

retirada a Utilidade Pública Desportiva e restituir-lhe a 

Não fizemos tudo o que pretendíamos, mas é nossa convicção que os objectivos principais 

e o nosso trabalho está 

, deixando assim caminho para que quem vem a seguir possa projectar o futuro 


