Acta n.º 1 (um)
------Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e oito, pelas quinze
horas, reuniram em primeira assembleia geral, em Pinhão, concelho de Alijó, como
sócios fundadores da Associação Sócio-Cultural Vale d’Ouro, Luís Manuel Madureira
de Almeida, Pedro Miguel Guedes Madureira Espírito Santo, Cátia Roberta Pereira
Ramos, Fernanda Sousa, Marco Costa, Pedro Elias Perry da Câmara, Liliana Patrícia
de Sousa Martins, Ricardo Joaquim Rodrigues Magalhães, Pedro Emanuel Monteiro
Carvalho Sousa, Pedro Miguel Azevedo Moreira e Ivo Miguel Moutinho Seixas, com
a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 Eleição dos órgãos sociais da Associação para o biénio 2008-2010;---------Ponto 2 Discussão e aprovação do Regulamento Interno da Associação;-------------Ponto 3 Discussão e aprovação do Plano Geral de Actividades para 2008;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os pontos mereceram análise pelos presentes:---------------------------------Ponto 1: após apresentação da lista composta pelos onze elementos
presentes, a mesma foi submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade
com a seguinte constituição. Farão parte da Mesa da Assembleia-Geral Pedro Elias
Perry da Câmara, Liliana Patrícia de Sousa Martins e Ricardo Joaquim Rodrigues
Magalhães, respectivamente o Presidente da Mesa de Assembleia-Geral, o VicePresidente da Mesa de Assembleia-Geral e o Secretario à Mesa da AssembleiaGeral. Farão parte da Direcção os sócios Luís Manuel Madureira de Almeida, Pedro
Miguel Guedes Madureira Espírito, Cátia Roberta Pereira Ramos, Fernanda Sousa e
Marco Costa com a distribuição de funções a ser aprovada em reunião de direcção.
Farão parte do Conselho Fiscal, Pedro Emanuel Monteiro Carvalho Sousa, Pedro
Miguel Azevedo Moreira e Ivo Miguel Moutinho Seixas com a distribuição de funções
a ser aprovada em reunião do conselho fiscal;-----------------------------------------------Ponto 2: foi submetida a discussão a proposta de regulamento interno
elaborada pelo sócio Luís Manuel Madureira de Almeida. Não tendo nenhum dos
sócios presentes intervido na discussão da proposta apresentada, a mesma foi
submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Considera-se em vigor
o Regulamento Interno aprovado. Igualmente neste ponto foi discutida a quota de
filiação na associação por parte dos sócios efectivos. O sócio Pedro Moreira sugeriu
uma quota anual de cinco euros, o sócio Pedro Elias Perry e outros sugeriram uma
quota mensal de um euros. Após intervenção de todos quantos a solicitaram foram
submetidas a votação as propostas anteriormente referidas. Foi aprovada por
maioria uma quota mensal de um euro com seis votos a favor. Foram ainda

registados dois votos a favor de uma quota de cinco euros anuais e três
abstenções;-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3: neste ponto foi solicitada a palavra por diversos sócios que sugeriram
actividades a executar no âmbito da associação. O sócio Pedro Moreira sugeriu a
criação de actividades lúdico-recreactivas durante as férias. Foi considerado por
maioria que esta actividade deverá ser considerada no ano de 2009. A sócia
Fernanda Sousa sugeriu a criação de um grupo de teatro. Foi decidido que esta
actividade deveria iniciar-se até Setembro. A sócia Fernanda Sousa sugeriu a
criação de um programa de formação que englobasse diversas actividades como
gastronomia, métodos de estudo, civismo. A sócia Liliana Martins sugeriu a adição
da temática da saúde e o sócio Pedro Espírito Santo sugeriu a criação de um espaço
físico especialmente destinado a este programa. Foi decidido que esta actividade
seria considerada a partir de Setembro. A sócia Fernanda Sousa sugeriu que a
associação, na sua vertente desportiva, se concentrasse em modalidades menos
praticadas como pingue-pongue, badmington, futsal feminino. Foi decidido que o
interesse por estas modalidades deverá ser uma linha estratégica da actuação da
associação. O sócio Luís Almeida sugeriu a criação de um torneio inter-freguesias
de futsal a executar em Agosto. Ficou decidida a criação de um fim-de-semana
desportivo que englobasse m conjunto alargado de modalidades. A sócia Fernanda
Sousa sugeriu ainda um conjunto de actividades, como por exemplo, momentos
para contadores de histórias, fomento da literatura e poesia, uma biblioteca na
praia fluvial ou na esplanada da Quinta Nova durante o verão. A sócia Fernanda
Sousa ficou incumbida de preparar algumas destas actividades no decorrer no
presente ano. A mesma sócia sugeriu ainda a realização de visitas às quintas
durante as vindimas e ao hotel. Ficou decidido que estas actividades poderiam ser
incluídas na comemoração do 75º aniversário de criação da freguesia. O sócio
Pedro Espírito Santo sugeriu um programa de entretenimentos nas noites de verão
(festival da canção, noites de fado, café concerto). O mesmo sócio ficou incumbido
de avaliar a hipótese de concretização de alguns destes eventos. Os sócios Pedro
Sousa e Ivo Seixas sugeriram um acampamento com actividades radicais em
Gouveia a realizar em Agosto. O sócio Pedro Sousa foi incumbido de obter
informação sobre as condições deste programa. O sócio Pedro Espírito Santo
sugeriu o contacto a uma estação televisiva para a realização de um programa
temático com o intuito de assinalar os 75 anos de Criação da Freguesia do Pinhão
acompanhado de outras actividades para assinalar a data sugeridas pela sócia
Fernanda Sousa, como uma “descoberta do Pinhão” e um passeio pelo rio Pinhão. O
sócio Luís Almeida sugeriu a criação de um concurso de montras por ocasião do
Natal. Na mesma época ou fora desta, a sócia Fernanda Sousa sugeriu a recolha de

roupa e outros bens para lares e centros de dia. Ficou decidido que a direcção da
Associação deverá contactar as entidades e analisar as necessidades destas. Foi
decidido que a direcção elaborará, com base nas sugestões apresentadas, um
programa de actividades que se divulgará na apresentação pública da associação,
evento da responsabilidade da direcção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esgotada a ordem de trabalhos, deu-se por encerrada a reunião da
assembleia-geral, da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e
aprovada, por estar conforme, vai assinada nos termos legais por todos os sócios
fundadores.
Pinhão em doze de Julho de dois mil e oito

