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Acta número dezasseis 

 

Aos trinta e um dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas vinte e duas horas, foi 

realizada uma reunião de Assembleia Geral da Associação Distrital Taekwondo de 

Coimbra (ADTC) na sala de reuniões da Secção de Taekwondo da Associação 

Académica de Coimbra (STAAC), com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Discussão e votação do relatório de contas 2009; 

2. Discussão e votação do Plano de Actividades 2010. 

Nesta reunião estiveram presentes, Paulo Jorge Lopes Freitas, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral, Joana Sofia Vieira da Silva, Secretária da Mesa da Assembleia 

Geral, João Henriques David Dos Reis, Presidente da Direcção, Ana Rita Noutel 

Oliveira, Secretaria da Direcção, Dulce Patrícia Mota Santos Machado, 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, Relatório de Contas 

(em anexo), este foi apresentado pela Presidente do Conselho Fiscal, Dulce Machado, 

analisado por todos os presentes e aprovado por unanimidade uma vez que, Pedro 

Machado, votou positivamente e o seu voto representa todos os oitenta e cinco atletas 

activos da Associação Distrital de Taekwondo de Coimbra até à data de realização desta 

Assembleia. 

Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, Plano de Actividades 2010 (em 

anexo), João Reis apresentou o referido Plano para o corrente ano, o qual foi alvo de 

discussão e aprovação por unanimidade. 

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

acta. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

__________________________________________ 

Paulo Jorge Lopes Freitas 

 


