ATA nº 12
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,
reuniram-se os Corpos Sociais do Atlético Clube de Vermoil em Assembleia Geral Ordinária.
Como à hora marcada não se encontrava presente metade dos sócios, o senhor presidente da
Assembleia determinou a suspensão dos trabalhos por uma hora. Pelas vinte e uma hora e trinta
minutos, e depois de constituída a Mesa deram-se início aos trabalhos com a seguinte ordem:
discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de dois mil e um e discussão e aprovação
do Plano de Atividades para o ano de dois mil e dois. Compuseram a Mesa o senhor Adelino
Silva, que presidiu, senhora dona Maria de Lurdes de Jesus Lourenço Santos e senhor Eugénio
Branco Mendes, que secretariaram.
Apresentado o Relatório e Contas (prejuízo de 420.084$00) e como ninguém se opôs, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Pelo sócio Fernando Perdigão foi, no entanto, chamada a
atenção para o facto de, pelo terceiro ano consecutivo, não haver receita relacionada com o
patrocínio da equipa. A Direção comprometeu-se a resolver o problema o mais rapidamente
possível. Seguidamente procedeu-se à análise do Plano de Atividades para o ano de dois mil e
dois. Pese embora a dificuldade que o próprio plano insere, nomeadamente no que toca à
elevada mão-de-obra necessária para o seu cumprimento, foi o mesmo aprovado por
unanimidade.
Não havendo mais nada de vital importância para a vida do clube a ser discutido, o senhor
presidente deu por encerrada a Assembleia quando eram vinte e duas horas e trinta minutos.

Estiveram presentes, constituíram a Mesa da Assembleia Geral 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)

