Acta nº 1
Aos vinte dias do mês de Maio do ano de dois mil e quarto, pelas vinte horas, reuniram
em assembleia geral extraordinária, na Rua Costa Cabral número oitocentos e trinta e
quatro, primeiro andar B, quatro mil traço duzentos e treze Porto, concelho do Porto, a
presidente da direcção e a presidente da mesa da assembleia do Clube Português do Cão
de Pastor Belga para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1.
2.
3.

4.

Ponto de Situação do Clube Português do Cão de Pastor Belga
Extravio dos Documentos de Suporte ao Clube Português do Cão de
Pastor Belga
Aceitação da proposta de sócios de
i. Rui Filipe Resende Alves Monteiro
ii. Joana Cardoso Pires Tavares
iii. Vitor Manuel de Barros Margarido
iv. João Paulo Feijó Lopes
v. Vanda Sofia Firmino Mira dos Santos
vi. Pedro Alexandre Mendes Valongo
vii. Miguel Rodrigo Alves de Sá Nogueira
viii. Maria Manuela Gomes Domingos Firmino
ix. Agripina Josefa Branco Firmino
x. Fernando Silva
Desvinculação da Sócia Maria Amélia Taborda como sócia do Clube e
delegação dos seus poderes á Sócia Inês Guimarães.

A assembleia foi convocada pela presidente da direcção e pela presidente da mesa da
assembleia na qualidade sócios ao abrigo do art.º 173º numero 3 do Código Civil.
Estiveram presentes:
Maria Inês Faria Castro Guimarães
Maria Amélia Taborda
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que o clube não
tinha sócios activos pois não existiu nenhum pagamento de quotas por parte de nenhum
sócio á mais de dois anos, nem interesse por parte de nenhum sócio em mesmo assim
participar na vida activa do clube. Foi comunicado também que por falta de actividade do
clube no ano de dois mil e três este perdeu a sua filiação no Clube Português de
Canicultura em reunião de assembleia geral do mesmo no dia dois de Abril de dois mil e
quatro.

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos foi comunicado pela presidente da
assembleia que todos os documentos do clube relativamente aos anos transactos tinham
sido destruídos devido a um acidente natural de inundação no local onde estavam
guardados, a saber:
Livro de actas
Registo de sócios
Regulamentos Internos
Publicações do clube
Relatórios de contas anteriores
Cartão de contribuinte
Ficou definido que se iria iniciar um novo livro de actas e registo de sócios bem como
constituir todos os registos e regulamentos internos.
Relativamente ao ponto número três da ordem de trabalhos todas as propostas para sócio
foram aceites por unanimidade.
Relativamente ao ponto numero quatro da ordem de trabalhos a presidente da mesa da
assembleia comunicou a sua indisponibilidade para o cargo e para continuar como sócia
do Clube Português do Cão de Pastor Belga e delegou todos os seus poderes á presidente
da direcção, até a eleição de novos cargos sociais.
Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos da assembleia, lavrando-se a
presente acta, que após lida e aprovada por unanimidade dos presentes, vai ser assinada
por mim na qualidade de presidente desta assembleia, e pela presidente da direcção.
Porto, aos quatro dias do mês de Junho de dois mil e quatro,
A presidente da mesa da assembleia,

A presidente da direcção

