Ata nº 61

Comemoração do 55º Aniversário da Fundação Rotária Portuguesa
Assembleia de Representantes da Fundação Rotária Portuguesa
(12 de abril de 2014)
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta, realizou-se a
sessão de Comemoração do 55º Aniversário da Fundação Rotária Portuguesa (FRP) no
Auditório da Biblioteca Municipal de Pombal, com o seguinte programa: ----------------------1. Evocação do 55º aniversário da FRP.------------------------------------------------------------2. Entrega dos Prémios de Fundadores -------------------------------------------------------------Presidiu aos trabalhos o Companheiro Fernando Manuel Ferreira Martins, do Rotary Club
Palmela, Governador 2013/2014 do Distrito 1960. Constituíram ainda a mesa os
Companheiros Maria Goreti Machado, do Rotary Club de Braga, Governadora 2013/2014 do
Distrito 1970; José Diamantino Martins Gomes do Rotary Club da Senhora da Hora,
Presidente do Conselho de Administração (CA) da FRP; Elisabete João Madama, Presidente
do Rotary Club de Pombal; Manuel Rebelo Cardona, do Rotary Club de Vila Real, Presidente
do Conselho de Curadores (CC) da FRP; António Fortunato do Rotary Club de Montijo, em
representação da Comissão Revisora de Contas (CRC) da FRP. Exerceu as funções de
Secretario José Ribeiro Ferreira (Rotary Club de Coimbra) e as de Protocolo a Companheira
Mara Ribeiro Duarte (Rotary Club de Algés), vogais do CA da FRP. ----------------------------Aberta a sessão e feita a Saudação às Bandeiras, o Presidente da Mesa deu a palavra ao
Companheiro Diamantino Gomes, Presidente da FRP, e este referiu que a FRP procura realizar
em abril uma das duas suas Assembleias estatutárias, de modo a fazê-la coincidir com a data
do seu aniversário (19 de abril) ou dele a aproximar; e que a entrega dos Prémios dos
Fundadores seria feita nessa Assembleia, para comemorar os cinquenta e cinco anos da FRP. Procedeu-se de seguida à entrega dos Prémios de Fundadores e de Mérito pela seguinte ordem:
Prémio Rafael da Silva (Rotary Club de Almada) à aluna Catarina da Silva Portela, indicada
pelo Rotary Club de Tondela; Prémio Augusto Serras (Rotary Club de Lisboa) ao aluno
António Pedro Ramalho Antunes Lopes Barreiro, indicado pelo Rotary Club de Alcobaça;
Prémio Mendes de Almeida (Rotary Club de Lisboa) à aluna Ana Margarida Fartaria Oliveira,
indicada pelo Rotary Club de Fátima; Prémio Ferreira da Silva (Rotary Club do Porto) à aluna
Catarina Isabel de França Gens Rebelo, indicada pelo Rotary Club de Odivelas; Prémio
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Teixeira Barroca (Rotary Club do Porto) ao aluno Jorge André Pereira Ruivo, indicado pelo
Rotary Club de Aveiro; Prémio Mesquita Rodrigues (Rotary Club de Coimbra) à aluna
Catarina de Brito Martins, indicada pelo Rotary Club de Oeiras; Prémio Santos Pardal (Rotary
Club de Braga) ao aluno Miguel Martins Braga, indicado pelo Rotary Club de Águas SantasPedrouços (como nem aluno premiado nem representante do Clube sorteado compareceram, o
prémio será entregue mais tarde); Prémio Ferreira Leite (Rotary Club de Guimarães) ao aluno
Francisco Páscoa Santos, indicado pelo Rotary Club de Seia; Prémio Rodrigo Santiago (Rotary
Club da Figueira da Foz) ao aluno Daniel José da Silva Matos Madeira, indicado pelo Rotary
Club de Águeda; Prémio Teixeira Lopes (Rotary Club do Coimbra) à aluna Ana Cristina
Pereira Cunha (bolseira do Rotary Club de Ponta Delgada), melhor bolseiro do Distrito Rotário
1960; Prémio Casal Melich à aluna Ana Rita Fernandes Tavares Sequeira (bolseira do Rotary
Club de Leiria), melhor bolseiro do Distrito Rotário 1970. ------------------------------------------O Prémio Avelino Manuel da Silva (Rotary Club de Braga) já havia sido entregue ao aluno
João Paulo de Sousa Fernandes em sessão do Clube que o indicou, Rotary Club de Braga
Norte, realizada no dia 5 de abril de 2014. ------------------------------------------------------------Entregues os Prémios, procedeu-se ao sorteio dos Clubes, ainda não sorteados, que ficam com
o encargo de indicar o estudante a receber os Prémios dos Fundadores para o próximo Ano
Rotário. Esse sorteio deu o seguinte resultado: o Prémio Rafael da Silva calhou em sorte ao
Rotary Club da Murtosa, o Prémio Augusto Serras ao Rotary Club de Olhão, o Prémio Avelino
Manuel da Silva ao Rotary Club de Ansião, o Prémio Mendes de Almeida ao Rotary Club de
Leça do Balio, o Prémio Ferreira da Silva ao Rotary Club de Matosinhos, o Prémio Teixeira
Barroca ao Rotary Club de Celorico da Beira, o Prémio Mesquita Rodrigues ao Rotary Club de
Monção, o Prémio Santos Pardal ao Rotary Club de Peniche, o Prémio Ferreira Leite ao Rotary
Club de Ovar, o Prémio Rodrigues Santiago ao Rotary Club de Sandim. ---------------Pelas quinze horas e trinta minutos, concluída a cerimónia da entrega dos Prémios dos
Fundadores, o Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Representantes – marcada em
primeira convocatória para as catorze horas e trinta minutos –, com a seguinte constituição da
Mesa: Presidente Companheiro Fernando Manuel Ferreira Martins, do Rotary Club Palmela,
Governador 2013/2014 do Distrito 1960 que tinha à sua direita os Companheiros Maria Goreti
Machado, do Rotary Club de Braga, Governadora 2013/2014 do Distrito 1970, e Manuel
Rebelo Cardona, do Rotary Club de Vila Real, Presidente do Conselho de Curadores (CC) da
FRP; e à sua esquerda os Companheiros José Diamantino Martins Gomes do Rotary Club da
Senhora da Hora, Presidente do Conselho de Administração (CA) da FRP, e António Fortunato
do Rotary Club de Montijo, em representação da Comissão Revisora de Contas (CRC) da FRP.
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Exerceu as funções de Secretario José Ribeiro Ferreira (Rotary Club de Coimbra) e as de
Protocolo a Companheira Mara Ribeiro Duarte (Rotary Club de Algés), vogais do CA da FRP.
A Ordem de Trabalhos foi como segue: ----------------------------------------------------------------1. Leitura, discussão e votação da Ata da sessão anterior ------------------------------------------2. Apresentação, discussão e votação do Relatório do Conselho de Administração e das
Contas, relativos ao Exercício de 2013. Apresentação do Parecer da Comissão Revisora de
Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Palavra ao Representante e outros assuntos -------------------------------------------------------Estiveram presentes na Assembleia cerca de oitenta Companheiros, dos quais 52 na qualidade
de Representantes dos seus Clubes, ou seus substitutos para tal devidamente credenciados, 21
(vinte e um) do Distrito 1960 e 31 (trinta e um) do Distrito 1970, como se verifica nas listas de
presença que são anexas e se consideram parte integrante da presente Ata. ---------------------No Ponto um da ordem de Trabalhos – Leitura, discussão e votação da ata da sessão
anterior, dado que havia sido enviada a todos os Representantes a proposta de Ata respeitante
à reunião da Assembleia de Representantes anterior (ocorrida em Coimbra, em 19 de outubro
de 2013), foi posta à discussão, dispensada a sua leitura, e mereceu a aprovação, por maioria
com uma abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Apresentação, discussão e votação do Relatório do Conselho de
Administração e das Contas, relativos ao Exercício de 2013. Apresentação do Parecer da
Comissão Revisora de Contas. ------------------------------------------------------------------------Dada a palavra pelo Presidente da Mesa ao Companheiro Diamantino Gomes, Presidente do
Conselho de Administração da FRP, este começou por afirmar ter havido continuidade na ação
da FRP, nomeadamente no que respeita a bolsas de estudo e a projetos educativos ou de outra
índole. Salientou que a situação financeira é equilibrada; que a FRP continua a apoiar os
estudantes carenciados com bolsas e que vai entrar numa nova fase com a possibilidade de
cada companheiro se poder candidatar a eleições para o CA e da CRC da FRP. Passou em
seguida a palavra ao Companheiro J. A. Nogueira dos Santos, vogal do CA responsável pela
Tesouraria, que apresentou as linhas gerais das Contas, com recurso a projeção de PowerPoint:
salientou que o capital tem vindo a aumentar, apesar de serem menores as verbas chegadas à
Fundação, quer em resultado dos donativos e cotizações dos Clubes, quer de rendimentos de
capital, quer de donativos diversos de outras entidades. Referiu que, de 2007 a 2013, dezembro
a dezembro, a FRP aumentou o seu capital de um milhão cento e vinte e seis mil euros para um
milhão quatrocentos e oitenta mil euros. ----------------------------------------------------------------
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De seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Companheiro António Fortunato, da Comissão
de Revisão de Contas, que leu o Parecer dessa Comissão, respeitante ao Relatório e Contas do
CA da FRP, no qual salientou com agrado o trabalho realizado e pediu a aprovação para o
Relatório e Contas. A concluir propôs um voto de louvor ao CA pela sua ação, espírito de
servir e dedicação à FRP. --------------------------------------------------------------------------------Como não houve qualquer representante dos Clubes a querer usar da palavra, o Relatório do
Conselho de Administração e as Contas, postos à votação, obtiveram a aprovação por maioria
com uma abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Palavra ao Representante e outros assuntos. Neste ponto solicitaram a palavra
a Representante do Rotary Club de Sintra, Companheira Maria Teresa Correia do Amaral para
agradecer a bolsa Pedro Eccoffet, concedida a um bolseiro do seu Clube; e o Representante do
Rotary Club de Oliveira de Azeméis, Companheiro Eduardo Costa, para confessar que errara,
ao ser inicialmente crítico do novo Plano estratégico, porque tem vindo a verificar que não só
permite a continuidade da concessão de bolsas aos estudantes que delas necessitam, como
ainda dá outras possibilidades de intervenção aos Clubes. -------------------------------------------O voto de louvor ao CA, proposto pela Comissão Revisora de Contas, foi votado e aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Com uma intervenção final do Presidente da FRP para agradecer a presença dos
Representantes dos Clubes e para reafirmar mais uma vez que a Fundação está ao serviço dos
Clubes, o Presidente da Mesa, Companheiro Fernando Martins, pelas dezasseis horas e quinze
minutos, deu por concluídos os trabalhos da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após um intervalo de quinze minutos, pelas dezasseis horas e trinta, iniciou-se a Assembleia
Eleitoral, com a Mesa assim constituída: Companheiro Fernando Manuel Ferreira Martins, do
Rotary Club Palmela, Governador 2013/2014 do Distrito 1960, que presidiu, Companheira
Maria Goreti Machado, do Rotary Club de Braga, Governadora 2013/2014 do Distrito 1970, e
José Ribeiro Ferreira, do Rotary Club de Coimbra e vogal do CA da FRP, que exerceu as
funções de Secretario. A Assembleia Eleitoral tinha como Ponto Único a eleição de um VicePresidente e quatro Vogais para o CA da FRP; e de dois Vogais para a Comissão Revisora de
Contas da mesma Fundação -----------------------------------------------------------------------------Reaberta a sessão, o Presidente explicou o modo de votação, os Companheiros a eleger para os
referidos lugares e a sua distribuição pelos dois Distritos Rotários: para Vice-Presidente, afeto
ao Distrito 1970, estava proposto o Companheiro Armindo Lopes Carolino, do Rotary Club de
Pombal. Para Vogais do CA, dois do Distrito 1960 e dois do 1970, concorriam os
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Companheiros Alberto Jorge Esteves Guerra, do Rotary Club de Oeiras e Luís Manuel Santos
Valente, do Rotary Club do Entroncamento, pelo Distrito 1960; e Alcides Sá Esteves, do
Rotary Club de Estarreja, e Manuel Alberto Moreira Falcão, do Rotary Club de Matosinhos,
pelo Distrito 1970. Para a Comissão Revisora de Contas foram indicados os Companheiros
António Nunes, do Rotary Club Cascais Estoril (Distrito 1960) e António Condé Pinto, do
Rotary Club da Senhora da Hora (Distrito 1970). ----------------------------------------------------Feita a votação, secreta e em listas separadas, com chamamento individual por Clube (49
votantes), os resultados foram como segue: -----------------------------------------------------------O Companheiro Armindo Lopes Carolino, foi eleito para o lugar de Vice-Presidente por
maioria, com dois votos brancos e quarenta e sete a favor (47). ------------------------------------Os Companheiros que concorriam ao lugar de Vogal do CA foram todos eleitos por maioria:
Alberto Jorge Esteves Guerra com dois votos brancos, um voto nulo e quarenta e seis (46)
votos a favor; Luís Manuel Santos Valente com oito votos brancos, um voto nulo e quarenta
(40) a favor; Alcides Sá Esteves com três votos brancos e quarenta e seis (46) votos a favor; e
Manuel Alberto Moreira Falcão com nove (9) votos brancos e quarenta (40) a favor. ------Também por maioria foram eleitos os Companheiros indicados para a Comissão Revisora de
Contas: António Nunes com seis (6) votos brancos e quarenta e três (43) a favor; e António
Condé Pinto com seis (6) votos brancos e quarenta e três (43) a favor. ----------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia de Representantes apresentou à Assembleia uma
proposta para proceder à prorrogação do prazo dos mandatos que terminam em 30 de Junho de
2014 dos Companheiros José Diamantino Martins Gomes (Presidente do C.A. da FRP), Maria
Teresa Pereira Rosa Mayer (Vice-Presidente do C.A. do Distrito 1960 da FRP), Mara Filipa
Ribeiro Duarte e José Ribeiro Ferreira (Vogais do C.A. da FRP) para 31 de Dezembro de
2014, devido à alteração do prazo dos mandatos verificada nos novos Estatutos de ano rotário
para ano civil.
Posta esta proposta à consideração foi a mesma aprovada por unanimidade.
O Presidente deu então a palavra ao Companheiro Diamantino Gomes, Presidente do CA da
FRP que deu as boas vindas aos eleitos, pediu empenho a todos e anunciou já o próximo
processo eleitoral, a realizar em outubro. Referiu que vai entrar em funções a Comissão
Executiva que necessita de ter uma presença efetiva na sede da FRP, dois a três dias por
semana. Por isso, talvez convenha que seja constituída por elementos de Coimbra ou dos seus
arredores. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na sua intervenção final, o Presidente da Mesa, Companheiro Fernando Manuel Ferreira
Martins, agradeceu a presença, a colaboração e o empenho de todos no desenrolar dos
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trabalhos; louvou a ação da FRP e desejou aos novos eleitos bom trabalho nas funções para
que foram referendados. ---------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu a Assembleia por encerrada, cerca das
dezassete horas e quinze minutos. -----------------------------------------------------------------Dos trabalhos realizados, e para que conste e faça fé, se lavrou a presente Ata que vai ser
assinada nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________
Fernando Manuel Ferreira Martins
Presidente da Mesa da Assembleia de Representantes

___________________________________________
José Ribeiro Ferreira
Secretário da Mesa da Assembleia de Representantes
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