AXA - Associação de Xadrez de Aveiro

Ata da Assembleia Geral de 28 de Outubro de 2016
No dia 28 de Outubro de 2016, 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 e votação do Plano de Atividades para o ano 2017.
Ponto Dois. Outros assuntos de interesse para a associação.
Estiveram presentes, munidos das respetivas credenciais, delegados dos seguintes
clubes: Associação Estamos Juntos, Núcleo de Atletismo de Cucujães, Clube Galitos de
Aveiro e Centro Recreativo de Estarreja.
Iniciada a Assembleia Geral, o seu Presidente concedeu a palavra ao Presidente da
Direção, Fernando Moreira Pinho, para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de
2017. Foram distribuídas cópias do documento aos delegados presentes, para melhor
seguimento da exposição. O presidente da direção relembrou ser este o primeiro ano de um
mandato quadrienal, pelo que as linhas orientadoras de intervenção da AXA – Associação de
Xadrez de Aveiro serão suportadas no relançamento da modalidade do distrito de Aveiro.
Neste âmbito, a intervenção visará proceder ao aumento de jogadores durante o próximo
ano, fomentando o incremento do número de núcleos. Por outro lado, como associação
territorial, a AXA – Associação de Xadrez de Aveiro terá como missão a sua credibilização
junto dos seus associados e também da Federação Portuguesa de Xadrez. Por último,
Fernando Moreira Pinho informou que prosseguem as pesquisas sobre a história da
Associação e que em breve será apresentado o trabalho final. Constava ainda no documento
o calendário de provas para a época 2016/2017. No seguimento deste ponto da ordem de
trabalhos, o Tesoureiro da Direção, Jorge Tavares, apresentou o Orçamento para o ano de
2016, no valor de 3.487€ (três mil, quatrocentos e oitenta sete euros), constando-se como
principais receitas: os subsídios da Federação Portuguesa de Xadrez, da Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis. Como despesas estão previstas: as competições distritais (em
prémios e arbitragens), a formação no concelho de Oliveira de Azeméis, além de gastos
administrativos. Neste ponto, o Presidente da Direção enalteceu a cedência gratuita das
instalações para sede social, por parte da Câmara Municipal de Estarreja, que permitem à
AXA – Associação de Xadrez desenvolver o sua atividade de forma menos onerosa. Posto
isto, o plano de atividades e orçamento para 2017 foi colocado à votação, tendo sido aprovado
por unanimidade.
Relativamente ao ponto dois, outros assuntos de interesse da Associação, não houve
nenhuma inscrição.
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, ficando
disponível para consulta no site da Associação de Xadrez de Aveiro.
O Presidente
Rui Manuel Brito da Silva Guerra

