ATA nº 29
Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, reuniram-se em Assembleia
Geral Ordinária os Corpos Sociais do Atlético Clube de Vermoil. Como à hora marcada (20h30)
não estivessem presentes a maioria dos sócios necessária, foi a Assembleia adiada para uma
hora depois.
Pelas vinte e uma horas e trinta minutos, iniciaram-se os trabalhos. Estiveram presentes e
compuseram a Mesa o senhor Eugénio Branco Mendes, que presidiu e Júlio Gaspar da Cunha e
Miguel Angelo Pereira Martins, que secretariaram.
Iniciada a sessão deu-se início à Ordem de Trabalhos (Discussão, votação e aprovação das
contas do ano de 2010 e Plano de Atividades para o ano de 2011. Foi dada a palavra à senhora
Cristina Santos – tesoureira do clube – para apresentar as contas. Verba a verba foram
anunciadas todas as receitas (22.947,17 €) e todas as despesas (27.585,30 €), tendo-se, assim,
chegado a um saldo negativo no valor de 4.638,13 €. Subtraindo ao saldo do ano anterior
(14.305,21 €) transita para o ano de 2011 o valor de 9.667,08 €. Destacou-se a despesa de
“outras despesas – 5.450,34 €”, onde se incluem as despesas suportadas pelo clube com
tratamentos médicos do atleta Carlos Ferreira, que importou em mais de 450 €. Nessa verba
incluem-se, ainda, as despesas com os almoços dos atletas em competição e a manutenção
das carrinhas. No capítulo das receitas, destaque para a verba relevante das AEC’s (2.254 €),
novidade contabilística no clube. Nota, ainda, para a verba gasta com os “prémios por
objetivos” que totalizaram, durante o ano de 2010, 3.127 €. Posto a votação, foi o Relatório de
Contas aprovado por unanimidade. Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Filipe Leitão
que se encarregou de apresentar o Plano de Atividades para 2011. O proposto pela Direção do
clube começa por garantia de aquisição de mais equipamentos para as camadas jovens;
material desportivo – também para os mais jovens; organização do 27º aniversário em moldes
a definir; participação nas Tasquinhas do Bodo das Castanhas; organização da 18ª Tripla-Légua
– que atingirá a maioridade; lançamento definitivo da revista anual “A Corrida”; solidificação
dos escalões de formação, alargando as disciplinas técnicas (saltos, velocidade, barreiras e
marcha) e a participação normal e periódica em provas do atletismo nacional e, até no
estrangeiro. Filipe Leitão explanou, ainda, toda a atual orgânica técnica do clube: treinadores,
atletas e logística diversa. Votado plano, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Pelas vinte e duas horas e dez minutos, não havendo mais nada discutir na ordem de
trabalhos, foi a sessão encerrada.
Compuseram a Mesa e vão assinar:
Eugénio Branco Mendes, presidente da AG – (assinatura)
Júlio Gaspar da Cunha, secretario da AG – (assinatura)
Miguel Angelo Pereira Martins, secretária da AG – (assinatura)

