ACTA N.º 5
----- No dia 10 de Janeiro de 2009 pelas catorze horas, na Rua Frei Carlos nº 6
Lisboa, reuniu a Assembleia Geral Ordinária do Clube Português do Cão de
Pastor Belga, pessoa colectiva n. 504703765, devidamente convocada pelo seu
Presidente e com a seguinte ordem de trabalhos:
----- 1- Leitura, discussão e votação dos Relatórios de Contas da Direcção relativo
ao exercício de 2006,2007 e 2008;
----- 2 – Ponto de situação do CPCPB;
----- 3 – Actividades para 2009;
----- 4 – Outros assuntos.
----- Os sócios presentes certificaram-se de que esta foi validamente convocada e
avaliaram a existência de quórum. Uma vez que não existia quórum, e conforme a
convocatória, a Assembleia Geral teve inicio meia hora depois, com os sócios
presentes, verificando-se a presença de 4 sócios e duas procurações em nome do
sócio Rui Monteiro. As duas procurações foram apresentadas e confirmadas.
----- Com efeito, verificaram-se as presenças dos seguintes associados:
Rui Filipe Resende Alves Monteiro
Alexandre Alva
António Fernando Crava
André Filipe Miranda Carvalho Fragoso
Por procuração:
Maria Alexandra Teixeira
Maria Guilhermina Santos
----- Estiveram, presentes os seguintes membros da Direcção: Rui Filipe Resende
Alves Monteiro,
----- PONTO 1 – Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, tomou a
palavra o Presidente da Direcção para fazer a apresentação dos Relatórios de
Contas relativos aos exercícios de 2006,2007 e 2008. Realçou a situação em que
o clube estava e os esforços desenvolvidos para reactivar o clube bem como
algumas das acções desenvolvidas neste sentido.
----- Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, passou-se à
votação, tendo os Relatórios de Contas relativos ao exercício de 2007,2008 e
2009, sido aprovado por unanimidade.
----- PONTO 2 – Entrou-se, seguidamente, no segundo ponto da ordem de
trabalhos, com a apresentação, pelo Presidente da Direcção, do ponto de situação
do Clube. A este respeito foi referido que existe pouco actividade por falta de
colaboração dos sócios. Para além deste, acresce o facto de os sócios pagadores
de quotas são em número muito reduzido. O presidente realçou a participação do
sócio Carlos Cavaleiro na manutenção do site do clube. O sócio António Crava
disponibilizou-se para contactar os sócios e tentar junto dos mesmos motiva-los a
participar no clube e regularizar o pagamento das quotas. Foi nomeada uma

comissão de gestão composta pelos sócios Rui Monteiro, Alexandre Alva e André
Fragoso.
----- PONTO 3 – Relativamente a este ponto foi decidido tentar fazer o maior
número de demonstrações com pastores belgas nas exposições caninas no ano
de 2009.
O clube tem como plano efectuar as seguintes actividades:
Exposição de Almeirim
Monográfica do CPCPB
Prova de Mondioring
TAN Pastoreio
Teste de Sociabilidade e Carácter
Exposição do Estoril
TAN Pastoreio
Especializada de Pastores Belgas
Demonstração de Mondioring
Exposição de Sintra
Especializada de Pastores Belgas
Exposição de Santarém
TAN Pastoreio
Especializada de Pastores Belgas
Demonstração de Mondioring
Exposição da Batalha
TAN Pastoreio
Especializada de Pastores Belgas
Demonstração de Mondioring
----- PONTO 4 – Dois pontos foram levantados neste ponto:
Pretensão do sócio Ricardo Madureira em comprar a pista de mondioring do
CPCPB. Ficou decidido que a pista não será vendida e continuará na posse do
clube
Os sócios Alexandre Alva e António Cravo informaram o clube que recentemente
foi aprovada legislação que proíbe a utilização das armas de sinalização
igualando-as a armas de fogo. Decorrente desta situação todas as provas de
mondioring são realizadas com a inclusão ilegal da arma de sinalização que é
essencial para a realização da mesma. Ambos os sócios ficaram de apresentar á
direcção do clube todos os dados legais sobre esta situação para que a mesma
fosse apresentada á direcção do Clube Português de Canicultura.
----- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia Geral da
qual, para constar, se lavra a presente acta.
O Presidente:
Os sócios presentes:

