ATA nº 42
Aos vinte e três dias de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, reuniram-se em Assembleia
Geral Extraordinária os sócios do Atlético Clube de Vermoil. Como à hora marcada (20h30)
não estivessem presentes a maioria dos sócios, foi a mesma adiada para uma hora depois.
Pelas vinte e uma hora e trinta minutos deram-se início aos trabalhos com a constituição da
Mesa. Presidiu o senhor Alfredo Santos e secretariaram Eugénio Mendes e Bruno Gaspar.
No ponto um da Ordem de Trabalhos constava a eleição de novos Corpos Sociais. Colocada a
questão pelo presidente se havia alguma lista. Não! Assim, a Assembleia continuou. Dando-se,
nesse caso ao ponto dois, tornando-a em Assembleia Geral Ordinária.
Posto à discussão o Relatório de Contas, foi aprovado por unanimidade. Apurou-se um saldo
positivo, na gerência de agosto a dezembro, no valor de 3.798,72 €, que, com o saldo do ano
anterior, passa a ser de 5.428,08 €. Seguidamente deu-se início à discussão do Plano de
Atividades para o ano de 2019. Posto a votação, foi o mesmo aprovado, também, por
unanimidade. Pelas dez horas da noite deu-se início à discussão do último ponto da Ordem de
Trabalhos: “outros assuntos de interesse”. Daniel Ferreira começa por sugerir um evento a
meio do ano, organizado pelo ACV, para cativar mais gente. O tema não é consensual e, após
algumas opiniões, não se conseguiu escolher um evento. Foi levantada a questão da redução
de atletas na Tripla-Légua. A redução de quilometragem foi uma possibilidade. Pedro Ferreira
lançou a debate a falta de apoio que a localidade dá aos seus atletas, que maioritariamente
nem sequer são de Vermoil. Daniel Ferreira, em nome da Junta, apontou a incapacidade da
mesma em mobilizar a população.
Não havendo mais nada a discutir, foi a Assembleia encerrada, quando eram vinte e três horas
e dez minutos.
Compuseram a Mesa da Assembleia e vão assinar:
Alfredo António dos Santos, presidente da AG – (assinatura)
Bruno Gaspar, secretário da AG – (assinatura)
Eugénio Branco Mendes, secretário da AG – (assinatura)

