
Ata 94 da Assembleia-Geral

Aos dezasseis dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta 
minutos, na Sede Social da Associação Promotora do Ensino dos Cegos (doravante designada 
APEC), sita na Rua Francisco Metrass, número noventa e cinco, em Lisboa, iniciou-se a 
Assembleia-geral Ordinária desta Instituição, em segunda convocatória, por não se encontrar 
presente o número legal de associados à hora marcada para início dos trabalhos, em primeira 
convocatória, mantendo-se o local e a “Ordem de Trabalhos.

Com todos os membros da Mesa Presentes, o Senhor Presidente da Mesa abriu a sessão e 
cumprimentou a Assembleia, agradecendo a presença de todos e mostrando a sua convicção de 
que eram do conhecimento geral as razões pelas quais a Assembleia-geral se encontrava 
reunida, depois de se inteirar de que estavam 16 (dezasseis) associados presentes e 08 (oito) 
representados, impossibilitados de comparecer, conforme o previsto no número 2 do Artigo 18 ° 
dos Estatutos da Associação, totalizando 24 (vinte e quatro) votantes com direito de expressão, 
por todos terem as quotas em dia, tendo o Senhor Presidente da Mesa informado a Assembleia, 
que a Senhora Associada Maria Cristina Costa Almeida podia participar na Assembleia, mas 
não podia votar os documentos que faziam parte da Ordem de trabalhos, porque não estava em 
conformidade com o Artigo 8o, alínea b) dos Estatutos, após o que enunciou os pontos 
constantes da Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação, Discussão e Votação do Relatório e Contas, relativas a 2020 e do Parecer 
do Conselho Fiscal;

2. Informações.
Dando início ao ponto um da Ordem de Trabalhos - Apresentação, Discussão e Votação do 
Relatório e Contas, relativas a 2020 e do Parecer do Conselho Fiscal -, o Senhor Presidente da 
Mesa deu a palavra à Direção, para que esta fizesse a apresentação do Relatório de Atividades e 
das Contas de Gerência relativos ao ano de 2020.

O Senhor Presidente da Direção, Victor Graça, começou por cumprimentar o Senhor Presidente 
da Mesa da Assembleia, apresentando, por seu intermédio, saudações a todos os presentes.

Relativamente ao Relatório de Atividades, informou que o mesmo, tal como outros documentos, 
havia estado à disposição dos associados para consulta, através de diversas formas, 
designadamente, na sede da associação, constando de um dossier, e na página web da APEC, 
conforme o disposto no N° 5 do Artigo 22° dos Estatutos.

No entanto e para que não houvesse qualquer tipo de dúvidas, o Senhor Presidente da Direção 
pediu ao Senhor Presidente da Mesa, para que fosse proposto aos Senhores Associados se 
dispensavam a leitura do Relatório de Atividades uma vez que o mesmo já era do conhecimento 
de todos os presentes. Esta proposta foi aceite pela Mesa para discussão, após o que foi votada 
por unanimidade da Assembleia O Senhor Presidente da Direção fez um resumo de todas as 
atividades constantes do Relatório de 2020. Quanto às Contas de Gerência, o mesmo foi 
apresentado de forma sucinta pela Senhora Tesoureira, D. Helena Bastos. Subsequentemente, o 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral abriu a discussão dos documentos, dando a 4 
palavra aos Senhores Associados para colocarem todas as dúvidas que achassem pertinentes, 
sobre o Relatório e as Contas de Gerência, o que foi feito, respondendo a Direção, a todos os 
esclarecimentos que lhe foram pedidos.

Seguiu-se o Parecer do Conselho Fiscal, tendo-se pronunciado para o efeito, o Senhor Dr. 
Manuel Adolfo Baptista de Vasconcelos, Presidente do mesmo Órgão. Após a sua leitura, e 
prestados todos os esclarecimentos sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Mesa perguntou . 
aos Senhores Associados se tinham alguma questão a formular sobre os documentos que foram 
apresentados. Não tendo havido nenhuma manifestação a esse respeito, Procedeu-se, em 
seguida, à votação conjunta do Relatório de Atividades e das Contas para 2019 e do Parecer do
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Conselho Fiscal, tendo-se obtido o seguinte resultado: 22 (vinte e dois) votos a favor, 1 (uma) 
abstenção e 0 (zero) votos contra.

Relativamente ao Ponto 2 - Informações Os Senhor Presidente da Direção, Victor Graça, deu 
algumas informações sobre o que poderá ser feito durante o ano de 2021, tendo sempre em 
atenção o período de pandemia que vivemos.

O Senhor Presidente da Mesa informou a assembleia que tinha dado entrada um voto de pesar 
pelo falecimento dos Senhores Associados Dr. Henrique António Portugal Araújo Moreira 
Associado n° 302, ex-Presidente da Associação. Não esqueceremos, jamais, o seu contributo 
fundamental, para o engrandecimento da nossa Instituição. Ficará para sempre a nossa gratidão 
e o Senhor José Oliveira Carvalho Associado n° 338, assinado pelos Corpos Sociais da 
Associação. Embora este voto de pesar não constasse da ordem de trabalhos, propôs que o 
mesmo fosse aprovado, o que mereceu a concordância de todos os presentes, e que, após a sua 
leitura fosse cumprido um minuto de silêncio.

Faz-se, aqui, a transcrição do VOTO DE PESAR:

Tendo a Assembleia-Geral da Associação Promotora do Ensino dos Cegos tido conhecimento 
do falecimento dos Senhores Associados Dr. Henrique António Portugal Araújo Moreira 
Associado n° 302, ex-Presidente da Associação. Não esqueceremos, jamais, o seu contributo 
fundamental, para o engrandecimento da nossa Instituição. Ficará para sempre a nossa gratidão 
e o Senhor José Oliveira Carvalho, Associado n° 338, os Associados presentes nesta Sessão 
apresentam às famílias enlutadas um sentido voto de pesar pelo seu falecimento.

Lisboa, 16 de Junho de 2021

Por iniciativa da associada Senhora Helena Maria de Jesus Figueiredo Bastos, foi proposto um 
voto de confiança à Mesa para elaboração e aprovação da ata desta Assembleia, o qual foi 
aprovado com os seguintes resultados: 22 (vinte e dois) votos a favor e 1 (uma) abstenção, e 0 
(zero) votos contra. O Senhor Presidente da Mesa, depois de agradecer a presença e a 
colaboração de todos no decurso dos trabalhos, que decorreram de forma muito construtiva, deu 
por encerrada a Assembleia, pelas 19 horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que 
vai ser assinada pelos elementos que constituíram a Mesa da Assembleia-geral.

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral
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