ATA nº 2
Aos vinte seis dias do mês de janeiro de mil novecentos e noventa e seis, pelas vinte e duas
horas, reuniram-se em Assembleia Geral os Corpos Sociais do Atlético Clube de Vermoil. Como
à hora marcada não estivesse presente o número mínimo de sócios necessários, o senhor
presidente da Mesa da AG, deu início aos trabalhos, ressalvando, porém, que nenhum assunto
seria votado antes das onze horas.
Estiveram presentes e compuseram a Mesa da Assembleia Geral os senhores e senhoras:
Adelino Silva, que presidiu e Maria da Luz Oliveira Antunes, que secretariou.
Os trabalhos iniciaram-se com a discussão do Plano de Atividades para mil novecentos e noventa
e seis, apresentado pela Direção, bem como do Relatório de Contas do ano anterior.
Seguidamente, e já depois das vinte e três horas, o senhor tesoureiro apresentou à Mesa a
necessidade de ser deliberado e votada autorização expressa para que a conta bancária do clube
pudesse ser movimentada, como até aqui, apenas por um dos membros das Direção: presidente
ou tesoureiro. Como ninguém se opusesse, foi o senhor secretário da Direção incumbido de
comunicar à entidade bancária que quer o senhor presidente da Direção (José Carlos Gameiro
da Ponte) quer o senhor tesoureiro (Alfredo António dos Santos) continuarão a poder
movimentar a conta do Atlético Clube de Vermoil, individualmente.
Depois foi votado e aprovado o Relatório de Contas de mil novecentos e noventa e cinco.
Após alguns retoques ao Plano de Atividades para o corrente ano, foi aquele votado e aprovado
por unanimidade.
Como a própria Direção informou e o senhor presidente do Conselho Fiscal, Adelino Duarte
Pereira, fez questão de sublinhar, este Plano de Atividades só será exequível se houver verba,
mas, sobretudo, se contar com o empenhamento de todos os sócios.
Finalmente, e já quase sobre as vinte e quatro horas, não havendo mais nada a discutir, o senhor
presidente deu por encerrados os trabalhos.
Vão assinar:
Adelino da Silva, presidente da Mesa da AG – (assinatura)
Maria da Luz Oliveira Antunes, secretária da AG – (assinatura)
Adelino Duarte Pereira, presidente do Conselho Fiscal – (assinatura)
Alfredo António dos Santos, tesoureiro – (assinatura)
Eugénio Mendes, secretário – (assinatura)

