ATA de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao oitavo dia do mês de junho, pelas 21 horas, no Hotel Real Oeiras, sito na rua Álvaro
Rodrigues de Azevedo, número 5, em Paço de Arços, reuniram em Assembleia Geral ordinária
após segunda convocatória os associados da Associação Portuguesa de Subbuteo.
À data da abertura da sessão estiveram presentes os seguintes associados: Carlos Alberto
Jesus Fernandes, José Manuel Correia dos Santos, Miguel Nuno Martelo Pires de Castro, Luís
Filipe Martinho Horta, Nelson Manuel Gil Afonso, Fernando Paulo Laranjeira Silva Moreira, Luís
Miguel Príncipe de Oliveira Faria, e Manuel José Teixeira Santos.
Presidiu à sessão o Presidente da Mesa, tendo sido secretariado pelo associado Miguel Castro.
Verificada a legalidade da convocatória, deu-se início à sessão que tinha como ponto único da
ordem de trabalhos – Eleição dos Corpos Gerentes para o biénio 2013/15.
Antes de dar início à votação, o associado Luís Horta interpolou a Mesa e questionou o
Presidente acerca da redação do último parágrafo do texto da convocatória: “A tomada de
posse dos novos eleitos terá lugar imediatamente a seguir ao encerramento do acto eleitoral,
iniciando o exercício do seu mandato a 01 de Setembro de 2013.”
O Presidente da Mesa explicou a todos os associados que tendo os atuais corpos gerentes o
mandato ainda em vigor, devem os novos corpos gerentes iniciar a sua atividade no início da
época desportiva, ou seja, a 1 de Setembro de 2013. Prestado o esclarecimento, o Presidente
da Mesa propôs à Assembleia a votação da manutenção do referido parágrafo ou a sua
alteração para que o início do mandato dos corpos gerentes se iniciasse logo após o
encerramento do ato eleitoral.
A manutenção do parágrafo com a sua redação inicial foi aprovada por maioria, com seis votos
a favor, dois votos contra e uma abstenção.
O associado Luís Horta pediu para que ficasse registado o facto de se ter verificado a demissão
do Presidente Bruno Valente e de não se terem convocado novas eleições imediatamente após
a apresentação da sua demissão. O Presidente da Mesa aceitou o registo em ata, mas
salientou que esse registo apresenta um atraso de oito meses por parte do associado Luís
Horta que durante esse período, discordando da posição do Presidente da Mesa e dos atuais
corpos gerentes, poderia também ter solicitado a convocatória de uma Assembleia Geral caso
tivesse tomado as devidas providências para tal. Não constando este ponto da ordem de
trabalhos, passou-se então para o ponto um.
Antes do início do sufrágio, juntou-se à Assembleia o associado Alberto Filipe Amorim Barros
Maia.
O Presidente da Mesa alertou para o facto de já ter sido crítico quanto à fraca apresentação do
projecto da lista dos últimos corpos gerentes eleitos e que desta vez, a lista proposta nem
sequer apresentou qualquer projeto aos associados.
Distribuídos os boletins de voto e efetuada a votação, a lista única foi eleita por maioria, com
três votos a favor, quatro votos em branco e dois votos nulos.

Assim, para o biénio 2012/13, com início do mandato no primeiro dia do mês de setembro do
ano de dois mil e doze foram eleitos os seguintes associados:
Direção
Presidente – Sérgio Loureiro
Vice-Presidente – Vitor Barros
Vice-Presidente – Pedro Reis
Mesa da Assembleia Geral
Presidente – Luís Filipe Horta
Vice-Presidente – Nelson Gil Afonso
Secretário – Vasco Guimarães
Conselho Fiscal
Presidente – Paulo Gouveia
1º Vogal – Paulo Laranjeira
2º Vogal – Sérgio Silva

Antes de terminar a sessão, pediu a palavra o associado Miguel Castro, lamentando o facto de
apenas três dos nove associados que compõem a lista candidatos terem votado. Lamentou o
facto de não terem apresentado qualquer projeto e pediu que houvesse respeito por todos os
associados e que o trabalho a realizar pelos eleitos seja desenvolvido em prol da modalidade,
procurando o objetivo comum e não privilegiando questões pessoais e respeitando todo o
trabalho desenvolvido nos últimos anos.
Nada mais havendo a dizer, deram-se por concluídos os trabalhos da Assembleia pelas 21
horas e 23 minutos, tendo de seguida tomado posse três elementos, a saber: Luís Filipe
Martinho Horta, Nelson Gil Afonso, Paulo Laranjeira.
Por ser verdade, vai esta ata ser assinada pelo Presidente da Mesa e pelo seu Secretário.

