AXA - Associação de Xadrez de Aveiro

Ata da Assembleia Geral de 30 de Junho de 2017
No dia trinta de Junho de 2017, reuniu a Assembleia Geral da AXA - Associação de
Xadrez de Aveiro, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na sua sede, sita na Casa dos
Magistrados, Rua das Comunidades Portuguesas, em Estarreja, tendo a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto Um. Análise, discussão e votação do Relatório de Atividades e de Contas do ano 2016.
Ponto Dois. Eleição intercalar para a Direcção.
Estiveram presentes, munidos das respetivas credenciais, delegados dos seguintes
clubes: Associação Estamos Juntos, Núcleo de Atletismo de Cucujães.
Iniciada a Assembleia Geral, o seu Presidente apresentou a ordem de trabalhos,
concedendo de seguida a palavra ao Presidente da Direção, Fernando Moreira Pinho, para
apresentação do relatório de atividades e contas de 2016. Este destacou do documento
apresentado a todos os presentes, que o ano foi essencialmente de racionalização de
recursos, atendendo às limitações da própria Associação. Apesar disso, durante o ano em
análise houve um aumento do número de clubes e consequentemente de jogadores inscritos
na AXA – Associação de Xadrez de Aveiro, tendo-se atingido um total de duzentos filiados.
O Presidente da Direção continuou a sua apresentação explicando o trabalho de fomento da
modalidade, com a manutenção do protocolo com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,
e o apoio ao Campeonato Nacional de Desporto Escolar, tendo como consequência, a inscrição
de uma nova equipa, como já mencionado, do concelho da Mealhada. Finalizada a apresentação,
com a exposição das provas organizadas pelas AXA – Associação de Xadrez de Aveiro, foi
dada a palavra a Jorge Tavares para apresentação das contas. Este indicou que as receitas
apuradas foram 3.842,50 € (três mil oitocentos e quarenta e dois euros e cinquenta
cêntimos), sendo o total de despesas equivalente a 4.985,79 € (quatro mil novecentos e
oitenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), o que equivale a um saldo negativo de
1.153,29 € (mil cento e cinquenta e três euros e vinte e nove cêntimos). Apesar do valor
negativo, estava, ainda por cobrar no final do ano de 2016 o valor protocolado com a Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis, assim como uma divida da Federação Portuguesa de Xadrez
e uma outra do Sindicato dos Bancários do Norte. Havendo ainda por liquidar verbas de
prémios aos associados pela organização e prestação em provas. O saldo destas dívidas é
positivo, 2218,56 € (dois mil duzentos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos). A este
valor, deve juntar o saldo de caixa no final do ano de 2016 que era de 113,08 € (cento e
treze euros e oito cêntimos). Foi feito um apelo à direção para conseguir liquidar os valores
em dívida, para assegurar o melhor funcionamento da Associação.
Encerrado o ponto um, o relatório de atividades e de contas do ano 2016, foi colocado
à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Relativamente ao ponto dois, o Presidente da Assembleia explicou que face à
demissão apresentada pelo diretor, José Manuel Guimarães da Silva, houve necessidade de
convocar eleições intercalares para o órgão Direção. Durante o período decorrido entre a
demissão do diretor e o presente ato eleitoral, foi pedido um parecer ao Conselho
Jurisdicional, sobre o funcionamento da Direção, no qual foi defendido que a Direção até

serem marcadas eleições, poderia funcionar com dois elementos, tendo o presidente o voto
de qualidade, em caso de igualdade de votação. Feitas as explicações o Presidente da
Assembleia indicou ter apenas recebido uma lista candidata, constituída por:

Presidente – Fernando Moreira de Pinho
Tesoureiro – Jorge Filipe Oliveira Leite Tavares
Secretário – Daniel Arlandis Mota
Tendo-se verificado não haver incompatibilidades na lista apresentada, foi iniciado o
processo eleitoral.
Após a contagem dos votos, a lista única obteve dois votos favoráveis.
Atendendo ao hiato diretivo e à necessidade da Direção em tomar posse, ficou decidido
que a mesma passaria imediatamente a exercer funções, sendo a duração do mandato igual aos
dos restantes órgãos sociais, ou seja, até ao ano de 2020.
Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi encerrada pelas vinte e duas
horas e trinta minutos.
A sua ata será elaborada e assinada pelo Presidente da Assembleia Geral.
O Presidente
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