
Associação de Solidariedade Social de Guilheiro 

ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito reuniu na sua sede social a 

Assembleia Geral da Associação de Solidariedade Social de Guilheiro (ASSG), que possui o cartão 

de pessoa Coletiva nº 504985078, na sequência da respetiva convocatória, datada de doze de 

dezembro de dois mil e dezoito, arquivada em pasta anexa ao dossier de Atas da Assembleia 

Geral, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto Único: eleição dos órgãos sociais da Associação para o quadriénio 2019-2022 ----------------- 

Verificando-se que às catorze horas não estavam presentes mais de metade dos associados com 

direito a voto, a sessão teve início às catorze horas e quinze minutos, nos termos do número um 

do artigo trigésimo terceiro dos estatutos da Associação, e conforme previsto na convocatória. 

Integravam a Mesa a Sra. Presidente, Doutora Maria do Céu Baptista Lopes, o primeiro 

Secretário, Sr. Paulo Fonseca da Silva Mateus, e o segundo Secretário, Sr. António Nascimento 

Tibério. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral saudou os associados presentes. De seguida 

realçou os esforços envidados pela atual Direção com vista a constituir uma lista de candidatura 

à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2019-2022, a única lista que foi apresentada. 

Destacou ainda a disponibilidade demonstrada pelos membros da lista apresentada, a quem 

antecipadamente agradeceu o trabalho que se propõem desenvolver em prol do bem-estar dos 

atuais e futuros utentes da Instituição. ---------------------------------------------------------------------------- 

Passou depois à apresentação da lista, previamente afixada na sede social da Associação: ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL  

Presidente: MARIA DO CÉU BAPTISTA LOPES ----------------------------------------------------------------- 

Primeiro secretário: PAULO FONSECA DA SILVA MATEUS  ---------------------------------------- 

Segundo secretário: LUÍS MANUEL TINOCO CHAVES ------------------------------------------- 

DIREÇÃO 

Presidente: VERA LÚCIA MOREIRA MASSA COIMBRA ------------------------------------ 

Vice-Presidente: JOÃO BAPTISTA CHAVES --------------------------- ---------------- ----------- 

Secretário: JOÃO DELMAR GOMES DO NASCIMENTO ------------------------------------- 



Tesoureiro: JOÃO CARLOS RAMOS COIMBRA  ---------------------------------------------- 

Vogal:  CLEMENTINA AUGUSTA BAPTISTA LOPES ------------------------------------------ 

Suplentes  

1. HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO SILVA SARAIVA ---------------------------------------------------------------- 

2. JOSÉ PEREIRA GONÇALVES ------------------------------------------------------------- 

3. MARIA TERESA RAMOS DA SILVA -----------------------------------------------------------   

4. MARIA ADÍLIA CHAVES ------------------------------------------------------------------   

5. MARIA GEORGINA DOS SANTOS RAMOS RIBEIRO ----------------------------------- 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: JOSÉ MARQUES COIMBRA ---- ----------------------- ---------------- ----------- 

Vogal:  ARTUR JOÃO DA SILVA NOBRE ----- ----------------- --------------------------------- 

Vogal:  JORGE MANUEL AGUIAR PIRES ANSIÃES --------- ------------------------------------------ 

Suplentes  

1. MARCELO LEITÃO SOBRAL ------------------------------------------------------------- 

2. MARIA IRENE RIBEIRO ------------------------------------------------------------------ 

3. JOÃO ANTÓNIO GOMES LEITÃO ------------------------------------------------------- 

 

Nos termos do número quatro do artigo vigésimo terceiro dos estatutos da ASSG, procedeu-se à 

votação da lista por escrutínio secreto, tendo-se obtido os seguintes resultados: vinte e três 

votos a favor e um voto branco. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a eleição, a Sra. Presidente da Mesa auscultou a Assembleia quanto à data da tomada de 

posse dos novos órgãos sociais, tendo a mesma sido marcada para o dia treze de janeiro de dois 

mil e dezanove, em conformidade com o número três do artigo vigésimo dos estatutos da 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada nos termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente: __________________________________________________________________ 

O Primeiro Secretário: ___________________________________________________________ 

O Segundo Secretário: ___________________________________________________________ 

 


