
 

 

ATA Nº 1 

 

No dia três de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e duas horas, na Avenida Antonio Serpa, nº 26 

– 4º Dtº em Lisboa freguesia de Avenidas Novas, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa, reuniram em 

Assembleia Geral Eleitoral os associados da Associação designada por ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA, 

para eleger os seus órgãos sociais para o quadriénio de 2016-2019, sob a presidência do segundo 

outorgante da escritura pública de constituição, celebrada em dezoito de Maio de dois mil e dezasseis, 

no Registo Nacional de Pessoas Colectivas.-------------------------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes os associados constantes da lista de presenças anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentou-se a sufrágio a única lista, presidida por Pedro Miguel Marques Nogueira.------------------------- 

Aceite a lista e verificada a sua conformidade com a lei vigente e com os estatutos da Associação, o 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao candidato à presidência da Direção para 

apresentar as suas propostas para a Associação para o próximo quadriénio.------------------------------------- 

Depois de devidamente discutida a proposta do candidato foi por unanimidade aprovados os órgãos 

sociais para o quadriénio 2016-2019, a saber:------------------------------------------------------------------------------ 

----------Direção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Presidente - Pedro Miguel Marques Nogueira-------------------------------------------------------------------- 

----------Vice Presidente - João Orlando da Costa Esteves Sousa Alves---------------------------------------------- 

----------Secretário – Ana Mafalda de Lima Serra--------------------------------------------------------------------------- 

----------Tesoureiro – Ricardo Alexandre Marques Nogueira------------------------------------------------------------- 

----------Vogal – Ana Isabel Mateus Pereira Simões Cunha-------------------------------------------------------------- 

----------Mesa da Assembleia Geral:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Presidente – Rui Miguel Pereira-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Primeiro Secretário – Ana Margarida Soares dos Reis--------------------------------------------------------- 

----------Segundo Secretário – Carlos Alberto Gomes dos Santos----------------------------------------------------- 

----------Conselho Fiscal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Presidente – Francisco José Machado Nogueira----------------------------------------------------------------- 

----------Primeiro vogal - João Luis Laranjo de Sousa Velez de Deus------------------------------------------------- 

----------Segundo Vogal – Isabel Luisa Peres Martins Ramos----------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas vinte e duas 

horas e quarenta e cinco minutos, dando por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se 

lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa.----------------- 

 

  


