ATA nº 22
Aos vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e oito, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária os Corpos Sociais do Atlético Clube de Vermoil. Tendo sido a mesma convocada para
as vinte horas e trinta minutos, e como à hora marcada não se encontravam presentes a
maioria dos sócios, foi a mesma adiada para uma hora depois.
Pelas vinte e uma hora e trinta minutos o presidente da Mesa – que foi constituída por
Eugénio Branco Mendes, que presidiu, Luís Agostinho Ribeiro e Maria da Luz Oliveira Antunes,
que secretariaram – deu início aos trabalhos, que tinham a seguinte Ordem:
1. Discussão, votação e aprovação de contas do exercício de 2007;
2. Discussão, votação e aprovação do Plano de Atividades para 2008;
3. Outros assuntos de interesse para a vida do clube.
Aberta a sessão, o presidente deu a palavra ao presidente da Direção, que a devolveu ao
senhor Leonel Francisco, tesoureiro do clube, que apresentou detalhadamente todas as
receitas e despesas e resumiu o Relatório de Contas aos totais de: Despesa 16.161,43 euros e
Receita de 12.337,71 euros. Embora o resultado do exercício apresentado seja negativo (3.823,72 €), o senhor tesoureiro chamou a atenção para um crédito de subsídios pendentes do
ano de 2007 que falta receber, no valor de 3.700 €, que amenizariam o déficit. Como ninguém
quis prestar qualquer comentário, foi o Relatório votado por unanimidade. Seguidamente foi
dada a palavra ao presidente da Direção – Filipe Leitão – para apresentar o Plano de Atividades
do clube para o ano de 2008. Enumerados todos os pontos, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aquisição de novos equipamentos principais;
Aquisição de novos equipamentos secundários;
Aquisição de nova carrinha;
Organização da festa do aniversário;
Participação nas Tasquinhas do Bodo das Castanhas;
Organização da XVª Tripla-Légua;
Organização de eventos de desporto aventura;
Solidificação da formação e
Participação regular em provas no país e uma no estrangeiro.

Depois de devidamente planificada toda a atividade prevista para o corrente ano, foi dada a
oportunidade ao público presente para se pronunciar sobre a mesma. O sócio Vítor Mota
questionou a Direção sobre a disponibilidade da pista de Leiria. O senhor presidente informou
que ela está e sempre esteve disponível. Referiu, a propósito, o apoio que tem sido dado ao
Atlético por parte de dois clubes da cidade do Lis: Bairro dos Anjos e Juventude Vidigalense ao
Rui Militão, professor no Colégio João de Barros e técnico daquele clube. Como mais ninguém
quisesse apresentar qualquer comentário foi o mesmo relatório posto a votação. Como
ninguém se tivesse abstido ou votado contra, foi aprovado por unanimidade. Finalmente, foi
aberta a Assembleia aos sócios presentes para apresentarem qualquer assunto de interesse
para o clube. Filipe Leitão tomou a palavra para referir a decisão de dois elementos da Direção
que abandonaram o clube. Pior que as suas ausências, foram os outros sete que os
acompanharam… Porém, continuam a ser os mais velhos a dar o seu melhor: “viram-nos
chegar; viram-nos sair e mantiveram-se nos seus lugares”. “- A minha homenagem e
agradecimento para todos eles!”.

Pelas vinte e duas horas e sete minutos, e como não havia mais nada de importante a discutir,
o presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos.
Compuseram a Mesa e vão assinar:
Eugénio Branco Mendes, presidente da AG – (assinatura)
Luís Agostinho Ribeiro, secretario da AG – (assinatura)
Maria da Luz Oliveira Antunes, secretária da AG – (assinatura)

