Ata de Assembleia Geral
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas e trinta
minutos, em segunda convocatória, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação
Portuguesa de Subbuteo, na sede, sita na Rua Vitor Bastos 31-A em Lisboa, tendo a seguinte
ordem de trabalhos:
1 - Apresentação e votação do relatório de actividades da gerência do ano 2012/2013.
2 - Apresentação e votação do relatório de contas da gerência do ano 2012/2013.
Estiveram presentes os seguintes associados:
Carlos Alberto Jesus Fernandes, Miguel Nuno Martelo Pires de Castro, José Manuel Correia
Santos, Paulo Jorge Gaspar Elias, Bruno José Fitas Valente, José Carlos Freitas, Diogo Martelo
Pires de Castro.

Presidiu à sessão o Presidente da Mesa, o associado Carlos Fernandes e foi secretariado pelo
associado Bruno Valente. Verificada a legalidade da convocatória, deu-se início ao trabalhos.
Antes de entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa alertou para o facto
da apresentação do relatório de atividade feita em Assembleia não ter sido enviada
antecipadamente para os associados. O associado Paulo Elias considerou que o relatório
poderia ser enviado imediatamente após o encerramento da presente Assembleia.
O associado Miguel Castro dedicou uma palavra de apreço aos órgãos diretivos do Sport Lisboa
e Campolide pela disponibilidade em ceder as instalações para a realização da Assembleia. De
seguida, em nome da direcção, apresentou o relatório de atividades aos associados presentes.
O material propriedade da APS e cedido aos clubes foi confirmado pelos delegados dos clubes
presentes.
Em termos desportivos destaque para a realização pela primeira vez do Masters APS assim
como a realização de dois Opens internacionais pelo Grupo Recreativo e Drámático 1º de Maio
Tires e o Grand Prix pelo Clube de Futebol de Sassoeiros.
Foi lido na íntegra o ponto “3.Relatório da atividade desportiva”.
Paulo Elias chamou a atenção que passou na CMTV na hora Record uma reportagem realizada
em Tires no dia 28 de Março de 2013. O relatório passará a integrar este ponto.
Passou-se de seguida ao ponto 2, e foram apresentadas as contas da APS relativas ao ano
2012 e em conformidade com a declaração fiscal entregue nas Finanças.
A APS teve no ano civil 2012 um resultado positivo de 299,58 € (Conforme modelo 22
apresentado às Finanças).
O associado Paulo Elias apresentou a ideia de se colocar no cartão de associado uma etiqueta
autocolante referente ao pagamento da taxa de filiação da época em curso, visando a
diminuição dos custos com emissão de cartões de associado.

Foi referido que o pagamento da taxa anual de filiação referente à época 2013/2014 da APS
na FISTF, no valor de 100 €, já foi efetuado.
O associado José Santos referiu que as taxas pagas à FISTF deveriam ser utilizadas no apoio às
seleções jovens.
O saldo à data de 31/08/2013 na conta da APS é de 1.765,49 € estando 12,00€ em saldo de
caixa.
O associado Paulo Elias considerou que parte da verba apurada poderia ter sido aplicada na
aquisição de material.
Esclarecidas as dúvidas dos associados, o relatório de actividades da gerência do ano
2012/2013 e o relatório de contas da gerência do ano 2012/2013 foram aprovados por
unanimidade (sete votos).
Dado não estar presente nesta Assembleia qualquer elemento dos Corpos Gerentes eleitos na
Assembleia do passado dia 08 de Junho, não foi possível aos Corpos Gerentes cessantes
proceder à transmissão de pastas pelo que se aguarda uma solicitação nesse sentido.
E nada mais havendo a tratar pelas 16:47 deu-se por encerrada a sessão.
Por ser verdade, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa e por quem o secretariou.
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