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Aos 25 dias do mss de j.aneiro do ano de dois mil e dezanove,  reuniu  na sua  sede  no Casal de

Sao   Joao   Cx.365G   8800-110   Luz   de   Tavira,   em   Assembleia   Geral   a   Associacao   Partilha

Alternativa,com a seguinte OT: 1. Apresenta¢ao do relat6rio de contas e a¢6es realizadas em

2018;  2.  Eleic6es e tomada de posse dos 6rgaos sociais da Associacao;  3. Apresentacao de

proposta  de  plano  de  atividades  para  2019.  Estiveram  presentes,  Auristela  Maria  Lopes  de

Miranda   Leao,   Miguel   Proenca   Rudy  Engelander,  e  atrav6s  de  sistema  online,     Ana   Luisa

Almada,    e  os  associados  Marta  Delgado  Martins,  Anne  Biel6r,  Maria  da  Conceicao  Martins

Cabrita,  John  Coston,  Maria  do  Carmo  Vinagre,  Maria  Hermfnia  Perdigotto  Louro,  Simonetta

Luz Afonso e Jose  Delgado Martins   fizeram-se representar pela associada Auristela  Leao, para

deliberar sobre  os  seguintes  pontos  que  constaram  da  convocat6ria  enviada  a  10  de Janeiro

passado.-----------------------------------------------------------------------------.-

Como  ponto  previo  a  ordem  de  trabalhos  a  Presidente  da  Direcao  Auristela  Miranda  Leao

informou que a associada Maria do Carmo Vinagre -  Presidente da Mesa da Assembleia Geral -

a informou de sua necessidade de deixar a associacao por raz6es de ordem pessoal, pelo que a

sua renuncia foi aceite, e informou que por essa razao os trabalhos seriam por si conduzidos o

que foi aceite por todos os presentes. De seguida passou-se aos pontos da OT .----------------------

1. Apresenta€ao do relat6rio de contas e ac6es realizadas em 2018 -a Presidente da Dire€ao

apresentou  o  documento  que I.a  tinha  sido  preparado  e  distribufdo  por todos  os  associados.

Todos concordaram que tinha sido urn 6timo ano e que o trabalho desenvolvido tinha sido uma
^

mais   valia   para   a   Associacao   pelo   que   foi   aprovado   o   relat6rio   pela   unanimidade   dos

Associados   presentes .--------------------------------------------------------

2. Eleic6es e Tomada de Posse dos 6rgaos sociais da Associa€ao: A Presidente prop6s que os

6rgaos da  Partilha  Alternativa  assumam  urn  segundo  mandato  tal  como estavam  compostos,

sendo a tlnica modificac5o a substituicao de Maria do Carmo Vinagre por Jos6 Delgado Martins

no cargo de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral. Tanto os associados presentes quanta os

que  se  manifestaram  por email,  aprovaram  por  unanimidade  esta  proposta,  e  assim  o  6rgao

gerente da Partilha Alternativa tern como composicao: ---------------------------

Mesa da Assembleia Geral  :  Presidente Jos6 Delgado Martins;  13  Vogal  Maria da Conceig5o

Martinscabrita;2avogal:MariaHermfniaperdigotoLouro.----------------------------------------------:ftp
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Dire€ao:  Presidente Auristela  Maria  Lopes de  Miranda  Leao, Tesoureiro:  Rudolf Engelander,

secrets rio Miguel Proenga ------------------.-------I -----------------------------------------------------------------

Conselho Fiscal: Presidente Marta Delgado Martins; 1a vogal Ana Luisa Almada; 2§ Vogal Anne

Biel6r. Como todos ja tinham sido consultados e tinham dado seu consentimento na integracao

na lista aprovada de imediato foi dada posse a todos os 6rgaos .------------------------------------------

3. Apresenta€ao de proposta de plano de atividades para 2019. Todos os que se manifestaram

presencialmente   ou   por   email   concordaram   com   o   plano   de   atividades   que   tinha   sido

antecipadamente   distribuido,   sendo   proposto   ainda   pela   Presidente   da   Direcao   que   se

mantenham abertas as possibilidades de apresenta€ao de propostas de atividades ao longo do

ano  por  parte  de  qualquer  dos  associados.  0  Plano  de  Atividades  de  2019  foi  aprovado  por

u na ni in idade dos presentes .---------------------------------.-------------------------------------------------------

Nada  mais  havendo  a  tratar foi  encerrada  a  reuniao,  da  qual  se  lavrou  a  presente  ata,  que

depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros presentes nesta Assembleia-Geral. -

JUFIL -PORTO

Ana Luisa Almada

Auristela  Ma  L. de Miranda  Leao
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