
 

Acta da Assembleia-geral nº ___ 

 

 

Aos 25 dias do mês de Novembro reuniu a Assembleia-geral da AMIGISC, na 

sua sede da Rua de São Bento. A Assembleia foi presidida pelo 2º secretário Manuel 

Ferreira, dadas a ausência do Presidente por motivos profissionais e da 1ª secretária por 

motivos desconhecidos. Foi nomeado secretário eventual o sócio Nuno Barbosa, que se 

responsabilizou pela redacção da presente acta. 

Estiveram presentes, além dos membros da mesa O presidente da direcção 

Gomes, o vice-presidente António Coelho, o tesoureiro Manuel Moreira, o vogal 

Domingos Festa, os sócios Sebastião Pereira, José Manuel Varela, Faria, Conceição 

Freitas, Arménia Gomes, Regina Santos, Avelino Ribeiro, Lurdes Graça e José 

Machado. 

O Presidente da Assembleia apresentou a ordem de trabalhos, que tem como 

ponto único a eleição dos novos órgãos sociais, exortando os sócios para a necessidade 

de participação nas actividades directivas da Associação. 

Deu então a palavra ao presidente da Direcção que lamentou os baixos índices 

de participação e o facto de não ter aparecido nenhuma lista com nomes de sócios que 

possam substituir os sócios que actualmente estão em funções, dado que se encontram 

em funções há vários mandatos, rodando as posições nos diversos órgãos sociais. 

Vários sócios manifestaram a sua solidariedade coma actual direcção, havendo 

contudo vários constrangimentos à participação nos órgãos sociais. Questionou-se então 

quem estaria disponível para participar nos órgãos sociais. 

Então foram construídos as seguintes listas para os órgãos sociais: 

 

Mesa da Assembleia-geral: 

Presidente – João Marcos (sendo contactado, directamente na Roménia via 

telemóvel para confirmar a sua concordância) 

Primeiro Secretário – José Manuel Varela 

Segundo Secretário – Arménia Gomes 

 

Conselho Fiscal: 

Presidente – José Machado 

Primeiro Vogal – Avelino Ferreira 

Segundo Vogal – Maria Lurdes Graça 

 

Direcção: 

Presidente – Nuno Barbosa 

Vice-presidente – Manuel Ferreira 

Secretário – António Gomes 

Tesoureiro – Manuel Moreira 

Vogal – Sebastião Pereira 

Vogal – Domingos Festa 

Vogal – António Coelho 

 

Constituída a lista foi colocada à votação com designação de lista A, tendo sido 

votada com 14 votos, sem votos branco ou nulos. 



Terminados os trabalhos o presidente cessante expôs que a actual lista 

pretenderá desenvolver a actividade na linha do que vem sendo feito anteriormente, 

sendo apresentado um plano de actividades em devido tempo. 

O sócio Domingos Festa levantou a questão dos sócios que têm quotas em 

atraso. Foi decidido que em próxima reunião da Assembleia-geral esse assunto seria 

abordado dado que esses sócios são uma fonte de trabalhos e despesas para a 

Associação. 

O Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos convidando todos 

os presentes a serem mais intervenientes e a chamarem mais sócios à participação nas 

actividades da Associação. 

Seguiu-se um pequeno convívio. 

Da reunião foi lavrada a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos 

termos da lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia  O Secretário 

 

__________________________________  _____________________________ 

 (Manuel Costa Ferreira)        (Nuno Vasconcelos Barbosa) 


