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A:>:).t:NURl:1J-\ GE CO VOCADA PARA 30 DE MARÇO, ADIADA E

EA IZADA no dia 15 DE JUNHO DE 2020

Ini(;iaJlme e convocada para o dia 30 de Março passado, e adiada por motivo da

eclosão da pandemia de Covid-19, foi enviada aos associados nova

convocatória para no dia 15 de junho, com início às 17h30. A reunião teve lugar

na sala 4.2 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC, com

a seguinte Ordem de Trabalhos constante da convocatória:1.lnformações;2.

Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Gestão de 2019 e do Parecer

do Conselho Fiscal; 3.0utros assuntos. Não se encontrando à hora inicialmente

marcada membros suficientes para perfazer o quórum foi a reunião iniciada às

18hOOcom os associados presentes no pleno exercício dos seus direitos.

O Presidente da Mesa da Assembleia deu as boas-vindas aos membros

presentes e submeteu à sua consideração que o ponto1 da OT, respeitante a

informações, fosse tratado depois de ponto do ponto 2, tendo esta alteração sido

favoravelmente acolhida. De seguida, passando ao ponto 2 da OT, solicitou à

Presidente da Direcção que desse início à apresentação do Relatório de

Actividades e Gestão de 2019. Com base no resumo constante do corpo do

Relatório, a Presidente passou a apresentar as linhas gerais referindo

designadamente:

1. Actividades de apoio e acompanhamento psicológico.
2. Actividades de Reabilitação Psicossocial pelas Artes:

2.1. Execução do projectol/SER+ Reabilitação pelas Artes" do INR

2.2. Actividades desenvolvidas pelo grupo "Os ControVersos"
2.2.1. Reposição de A VIAGEM- Leituras de poemas de António Amaral

""Tavares I 21 de março, Teatro Paulo Quintela I

2.2.2. Realização da CAMINHADA POÉTICA I 23 de Junho, com início nos
Claustros da Faculdade de Psicologia e termo no Café de Santa Cruz, onde
foi inaugurada a 1ª Exposição de Pintura de Teresa Viegas de Carvalho.
2.2.3. Gravações de leituras de poemas na RUC- e sessões radiofónicas.
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3. . Ur:: siçao e livros e cartazes" nos 10 anos da R.Caminhos

3.2. "Gala Solidária" a favor da RC,promovida pela Reitoria da uc.
3.3. O orkshop de formação sobre Expressão Corporal e Psicodrama

orientado por Margarida Pedroso Lima e Ricardo Kalash

De seguida, foi apresentado, de forma sumária, o essencial do Relatório de

Contas que contou com a colaboração dos serviços de contabilidade da

Contimbra, tendo seguido a exposição os tópicos estruturantes do mencionado

Relatório:

1. Enquadramento histórico do terceiro setor; 2. Enquadramento contabilístico

do terceiro setor; 3. Evolução das principais rubricas de Rendimentos e de

Gastos; 4. RENDIMENTOS; 5. Programa Nacional de Financiamento - INR; 6.

RESULTADO DO PERíODO; 7. Estrutura do Balanço e os Indicadores

Económicos; 8. Desempenho Económico-Financeiro.

Seguidamente foi lido o Parecer do Conselho Fiscal relativo às contas de 2019,

o qual fica como parte integrante desta Acta. Após a leitura do Parecer do

Conselho Fiscal, o presidente da Assembleia solicitou intervenções dos

membros presentes sobre os documentos apresentados. Após terem sido

prestados os esclarecimentos solicitados por alguns associados, foram os

documentos postos a votação, tendo sido aprovados por unanimidade.

Voltou-se, então, ao ponto 1. respeitante a "Informações" no qual foram referidas

as dificuldades decorrente da pandemia de Covid-19 no que respeita à execução

das diversas actividades da RC designadamente as que reportam aos dois

projectos aprovados pelo INR- Projecto N° 439, "Deslaçar o Estigma Valorizar

competências e reconhecer talentos" e Projecto N° 460 "Das 'Oficinas' às

'Apresentações' ao público". De salientar que as referidas dificuldades inibiram

os esforços no sentido de se apresentar uma candidatura ao programa PARTIS

- Art & Change promovido pela FCG e Fundação "Ia Caixa", tendo em conta a
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necessidade de realizar um grande núme o e re
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iões para o estabelecimento

s instituições de natureza

Coimbra, 17 de Junho de 2019

No ponto nO3 da OT- Outros assuntos- a Presidente da Direcção salientou

algumas iniciativas prioritárias que estão em vias de concretização

nomeadamente o protocolo com o Museu Machado de Castro com vista à

organização do 1° ciclo "Cinema e Saú e ental- 4 Filmes 4 Comentários". Por

parte da associada Madalena Viegas de Carvalho foi considerado indispensável

promover um conjunto de contactos com instituições públicas e privadas com

vista a obter apoios ao funcionamen o da RC que permitam ultrapassar a

situação de fragilidade financeira com que se tem vindo a confrontar. Neste

contexto, a Dr." Catarina Gomes, convidada a participar na reunião, deu a

sugestão de se começar a preparar uma estratégia de antecipação, elaborando

projectos que possam ser rapidamente apresentados a candidaturas que

venham a ser abertas nos próximos tempos. A Presidente da Direcção acolheu

e agradeceu as sugestões apresentadas, reconhecendo igualmente a

pertinência da recomendação construtiva contida no Parecer do Conselho. Antes

de dar por encerrada a sessão o Presidente da Mesa da Assembleia Geral fez

uma declaração a respeito da necessidade de se começar a realizar desde já

uma reflexão sobre o futuro da ReCriar Caminhos, tendo em conta que em

Dezembro os actuais órgãos sociais cessam funções, não podendo

recandidatar-se vários dos seus membros, o que torna necessário pensar na

sua substituição ou em alternativas de diversos rumos para Associação.

Não havendo outros assuntos de maior relevo a tratar, foram encerrados os

trabalhos cuja Acta vai ser assinada pelo Presidente e por mim que, na qualidade

de Vogal Secretário, a redigi.

O Presidente da Assembleia Geral (Manuel Viegas Abreu )
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