
Acta número treze 

Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e nove, pelas vinte e duas horas, foi realizada 

uma reunião de Assembleia Geral da Associação de Taekwondo Centro (ATC) na sala de 

reuniões da Secção de Taekwondo da Associação Académica de Coimbra (STAAC), com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Revisão dos Estatutos; 

2. Alteração da designação social; 

3. Alteração da sede social; 

4. Novo Logótipo da ATDC. 

Nesta reunião estiveram presentes, Ana Rita Oliveira, Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, Paulo Valdez, Secretário da Mesa da Assembleia Geral,  Carlos Barradas, Presidente da 

Direcção, Rui Barradas, Vice Presidente da Direcção, Patrícia Silva, Presidente do Conselho 

Fiscal, Ana Rita Alfaiate, Vice-Presidente do Conselho Fiscal e Pedro Machado, Presidente e 

representante da Secção de Taekwondo da Associação Académica de Coimbra. 

Reunido o quorum necessário à realização da Assembleia Geral deu-se início à reunião. 

Relativamente ao ponto número um da ordem de trabalhos, revisão dos estatutos, estes (em 

anexo) foram analisados e aprovados por unanimidade uma vez que, Pedro Machado, votou 

positivamente e o seu voto representa todos os oitenta e cinco atletas activos da Associação 

Taekwondo Centro até à data de realização desta Assembleia.  

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a 

alteração da designação social da Associação Taekwondo Centro (ATC) para Associação de 

Taekwondo do Distrito de Coimbra doravante designada ATDC. 

Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, Alteração da sede social, foi aprovada por 

unanimidade a sua alteração, deixando a sede social de se localizar na Rua Seis, n.º 3, Embra, 

2430 Marinha Grande, passando a localizar-se na Rua Nova, nº 10, Assafarge, 3040-657, 

Coimbra. 

No que ao ponto quatro diz respeito, Novo do Logótipo da ATDC, foi aprovada por 

unanimidade a nova imagem gráfica (ver art.º 2.º do regulamento em anexo). 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, dela se lavrando a presente 

acta. 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Ana Rita Noutel Oliveira 

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

 

Paulo Filipe Abranches Travassos Valdez 


