ATA NÚMERO CINCO
No dia dezasseis de Março de dois mil e dezoito, pelas vinte e duas horas, meia hora depois da
hora marcada, pela ausência de quórum, de acordo com o número um do artigo vigésimo
quarto do regulamento estatutário da associação, no número quatro da Rua do Freixo, em
Sobral de Monte Agraço freguesia de Sobral de Monte Agraço, concelho de Sobral de Monte
Agraço, distrito de Lisboa, reuniram em Assembleia Geral os associados da Associação
designada por ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Pontos antes da ordem do dia;
Ponto 2 – Apresentação e Votação do Relatório de atividades e Contas do ano de 2017;
Ponto 3 – Segundo aniversário da Associação;
Ponto 4 – Outros assuntos de interesse.

O presidente da mesa da Assembleia Geral, Rui Pereira assumiu a presidência da assembleia,
tendo dada por aberta a sessão, passando a palavra ao presidente da direcção, Pedro
Nogueira, entrando, este, no ponto 1 da ordem de trabalhos, assim, informou que tinha
recebido justificação de ausência na assembleia dos seguintes Membros: Isabel Ramos, João
Orlando, Carlos Santos, Ana Cunha, Joana martins e Francisco nogueira.
Devido à ausência do Francisco Nogueira por imprevistos de última hora, não pôde ser lida e
assinada a ata da última assembleia geral, por ser o mesmo o detentor do livro de atas, ficando
assim adiada para a próxima oportunidade esta tarefa.
Nada mais havendo a tratar neste ponto passou-se ao ponto 2 da ordem de trabalhos, dando a
palavra ao tesoureiro da direção Ricardo Nogueira onde foram explicados os pontos principais
do relatório de atividades e contas do ano transato de 2017, proposto a votação (documento
esse em anexo à presente ata).
Foi também lido o parecer emitido pelo conselho fiscal sobre o mesmo relatório de actividades
e contas do ano de 2017 (que também se anexa à presente ata).
Após leitura dos dois documentos acima referidos e votação do primeiro, o mesmo foi aprovado
por unanimidade.
No ponto 3 da ordem de trabalhos, teve novamente a palavra o Pedro Nogueira que falou da
preparação já efectuada para o evento a decorrer no dia 19 de Maio de 2018, o segundo
aniversário da Associação Cabra Cega onde se prevê ter apoio da Câmara Municipal de Sobral
de Monte Agraço com a cedência de autocarro para transporte de interessados a partir do
Campo Grande em Lisboa para o Sobral e respectivo regresso, para visita guiada ao CILT
(Centro de Interpretação das Linhas de Torres), ao Forte do Alqueidão e ao monumento
nacional Igreja de Santo Quintino, seguido de almoço em local ainda por definir, embora já com
pedidos de parceria da entidade hoteleira do Campo Real, estando a aguardar resposta com
proposta de preço, e no período da tarde uma visita às instalações da Vitiscape na Folgorosa
que oferece visita guiada com prova de 3 vinhos pelo montante de dez euros por participante.
Foi ainda referido haver propostas para a visita guiada e prova de vinhos da casa Santos Lima
e Quinta de Chocapalha, mas que os valores e logísticas não seriam benéficas para os
associados.
Foi aberto espaço no ponto 4 da ordem de trabalhos para se debater alguns pontos de
interesse de todos os associados.
O Rui Pereira explicou a dificuldade que tem tido em angariar bandas para os eventos
sugeridos na última assembleia, denominados conversas de curral, mas que já tinha tido
abertura do músico Sebastião Antunes, cego e vocalista do grupo Quadrilha para participar e
ajudar num destes eventos que combinámos marcar para final de Junho de preferência num
espaço de uma Junta de Freguesia em lisboa de modo a dar a conhecer a associação.
Foram ainda relembrados os flyers informativos da associação já falados há algumas
assembleias atrás que o Rui Pereira, a Ana Mafalda Serra e agora a Cláudia Neves vão

articular a sua execução o mais breve possível para que seja possível imprimir para o
aniversário.
Relembrado também o site da associação, o Rui Pereira mencionou ir fazer um esforço para o
ter pronto no aniversário da associação e o Pedro Nogueira informou da criação do grupo do
Google Notícias Cabra Cega para envio de notícias de uma forma mais ágil uma vez que as
mesmas já estão a seguir para mais de duzentas pessoas, onde seguramente mais de cento e
cinquenta tem deficiência visual.
Ainda no ponto 2 da ordem de trabalhos tinha sido levantada a questão que aqui nos outros
assuntos foi discutida mais a fundo, que foi a questão de termos associados que ainda não
pagaram qualquer valor, nem de jóia de inscrição nem de quotas e que deveríamos ser os
sócios fundadores os primeiros a dar o exemplo.
Neste sentido ficou acordado o presidente da direcção emitir novo alerta aos faltosos e a Ana
Mafalda Serra de falar com a associada Carla Sousa, ex-esposa do associado João de Deus,
no sentido de perceber se quer manter o vínculo de associada já que tinha entrado na
associação pela relação existente.
Neste sentido solicitou também o João de Deus que o seu nome seja rectificado.
O presidente da direcção informou ter visitado juntamente com a associada Joana Martins o
Gabinete de Apoio ao Deficiente Visual da Câmara de Torres Vedras onde reuniu com a
Assistente Social desse gabinete e propôs uma parceria de colaboração entre o Gabinete e a
Associação Cabra Cega no sentido de desenvolver naquele gabinete o projecto TIC-TAC, que
visa formação em tecnologias de informação e adaptadas à cegueira, inicialmente à
experiência por dois ou três meses, aguardando agora aprovação da vereação da câmara de
Torres Vedras. Explicou também que o objectivo será depois alargar esta parceria a outros
municípios como os da Lourinhã, mafra, Sobral de monte Agraço, Alenquer, Arruda dos Vinhos,
etc… conseguindo-se assim um contacto e apoio de proximidade maior e mais produtivo para
todos.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas vinte e
três horas e quarenta e cinco minutos do dia dezasseis de Março de dois mil e dezoito, dando
por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida
e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral – Rui Pereira, e
pelos dois membros cooptados para esta reunião, a saber: a Secretária e o tesoureiro da
Direção, respectivamente, Ana Mafalda Serra e Ricardo Nogueira.

