ATA nº 11
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e um reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária
os sócios do Atlético Clube de Vermoil. Como na hora marcada – vinte horas e trinta minutos não estivesse presente a maioria dos sócios, o senhor presidente da Mesa da AG adiou o início
dos trabalhos para uma hora depois.
Pelas vinte e uma hora e trinta minutos foi constituída a Mesa com os seguintes sócios: Adelino
Silva, que presidiu, Maria de Lurdes de Jesus Lourenço Santos e Eugénio Branco Mendes, que
secretariaram.
Na Ordem de Trabalhos constava no seu ponto um, a discussão, votação e aprovação do
Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil. Como ninguém dos presentes tivesse nada a
opor ao relatório apresentado pela Direção, foi este aprovado por unanimidade. Seguiu-se a
discussão, votação e aprovação do Plano de Atividades apresentado pela Direção da Associação
para o ano de dois mil e um. Como também ninguém tivesse nada a obstar, foi votado o referido
plano, por unanimidade. De seguida foi lançado o repto para discutir quaisquer outros assuntos
de interesse para a vida do clube. Lançou-se a ideia que, por enquanto não passou disso, da
necessidade a curto e médio prazo, de se pensar na aquisição de um terreno para a sede do
clube…
Como não houvesse mais nada de extrema importância para a vida do clube a discutir, foi a
Assembleia encerrada por ordem do senhor presidente da Mesa, pelas vinte e uma horas e
cinquenta e cinco minutos.

Estiveram presentes, constituíram a Mesa e vão assinar:
Adelino Silva, presidente da AG – (assinatura)
Maria de Lurdes de Jesus Lourenço Santos, secretária da AG – (assinatura)
Eugénio Branco Mendes, secretaria da AG – (assinatura)

(Ressalvam-se as seguintes anomalias: “Apresentado pela Direção”, “como” e “curto”)

