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Ao terceiro dia do mês de abril do ano dois mil e vinte dois, pelas 21h00m, reuniu em segunda 

convocatória, através de meio digital (plataforma Teams), a Assembleia Geral, em sessão Ordinária, 

em conformidade com a convocatória de 07 de março de 2022, publicada na revista Ensino Magazine 

de tiragem nacional, numero 21, de 15 de março de 2022, pagina 20, com a seguinte ordem de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ponto 1º- Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício 

do ano 2021 e do parecer do órgão de fiscalização e aplicação de resultados; -----------------------  

 Ponto 2º- Discussão e apreciação de assuntos de interesse para a Instituição. ---------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidiu o Presidente da Assembleia Geral, Luís Alberto de Nascimento Fernandes, tendo sido 

secretariado por João Picado (1º secretário da Mesa da Asembleia). ----------------------------------------  

A reunião iniciou-se com os cumprimentos aos presentes, pelo presidente da Assembleia Geral o 

qual posteriormente deu início à reunião seguinte ordem de trabalhos. --------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1º- Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício 

do ano 2021 e do parecer do órgão de fiscalização e aplicação dos resultados; --------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Sr. Presidente da Associação, Hélder Martins 

que, suprindo a carência apontada pelo Conselho Fiscal de apresentação formal de um Relatório de 

Atividades, explanou sucintamente a situação atual da Associação e as principais atividades 

desenvolvidas no ano 2021, destacando-se: ------------------------------------------------------------------------  

 Expansão das antenas em funcionamento: Castelo Branco, Torres Vedras, Cascais, Portalegre 

e Braga; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Reconhecimento como IPSS; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Servidas 100 mil refeições a pessoas carenciadas desde a fundação da associação; --------------  

 Contratação de voluntários para integrarem os quadros da Associação: 5 cozinheiros e 1 

assistente social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dificuldade em garantir financiamento recorrente sendo muito importante o apoio de beneméritos 

locais (particulares e empresas) e as candidaturas a vários concursos a financiamento e prémios 

sociais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Estabelecimento de parceria com a Universidade do Algarve com vista ao apoio na área da 

Saúde Mental ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Desenvolvimento de projetos a implementar em 2022: Saúde Mental, Literacia Financeira, 
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Dislexia; um grande evento – Gala 4 Corações – de angariação de fundos ---------------------------  

Passou a palavra seguidamente ao Sr. Tesoureiro, Luís Rodrigues, para apresentar 

pormenorizadamente o documento referente às contas do ano 2021. ----------------------------------------  

Após as devidas explicações dos documentos o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu a palavra 

aos associados presentes para esclarecimento de dúvidas quanto ao apresentado. ---------------------  

Foi solicitado por alguns associados que fosse explicado mais pormenorizadamente os projetos. ----  

O Sr. Presidente da Associação, Hélder Martins explanou sucintamente e pormenorizadamente em 

que consistia os referidos projetos e forma de funcionamento e financiamento dos mesmos. ----------  

Após a intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Sr. Presidente do 

Conselho Fiscal, António Carmona Mendes, para leitura do parecer quanto ao Relatório de Atividades 

e Contas do Exercício do ano 2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

Não existindo mais intervenções relativamente ao Ponto N.º 1 da ordem de trabalhos, o Sr. 

Presidente da Assembleia Geral colocou a votação o documento. --------------------------------------------  

Assembleia Geral deliberou, por unanimidade a aprovação do Relatório de Atividades e Contas do 

ano 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2º- Discussão e apreciação de assuntos de interesse para a Associação. -------------------  

Neste ponto o Sr. Presidente colocou aos presentes a possibilidade de inscrição para discussão e 

apreciação de assuntos de interesse para a Associação. --------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Direção pediu a palavra para informar que o evento Gala 4 Corações irá realizar-

se em agosto de 2022 na Cidade de Castelo Branco. ------------------------------------------------------------  

O objetivo deste evento serve para angariar fundos necessários às ações da Associação -------------  

Informou também, que nesta gala será disponibilizada uma linha telefónica para angariação de 

fundos, os quais irão apoiar as diversas ações da Associação. ------------------------------------------------  

Apelou à participação de todos os associados no evento. -------------------------------------------------------  

Não existindo mais intervenções, O Sr. Presidente da Assembleia Geral finalizou este ponto, 

agradecendo a presença de todos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovação da ata em minuta: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo sido pedido pelo Presidente da Mesa, Luís Alberto de Nascimento Fernandes, a aprovação 

em minuta da ata desta reunião, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelas 22.35 horas, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu por encerrada a presente sessão, 

da qual para constar se lavrou a presente ata, que depois de elaborada, vai ser subscrita pela Mesa 

da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

  

Luís Alberto Nascimento Fernandes 

(Presidente da Mesa da Assembleia) 

 João Picado 

(1º Secretário da Mesa da Assembleia) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LISTA DE PRESENÇAS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Luís Fernandes --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Hélder Martins ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Paulo Bandeira --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 António Carmona Mendes ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Luis Rodrigues ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Manuel Azevedo ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Luis Muralha -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nelson Sousa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Victor Brettes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Emanuel Aguiar -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Luís Muralha -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 António Augusto Montenegro --------------------------------------------------------------------------------------  

 Paulo Santos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 João C. Picado --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 António Manuel Fernandes -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Gracinda Santos ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Véronique Fonteyne --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Participantes - 17 Associados ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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