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MESA da ASSEMBLEIA GERAL 
 

Assembleia Geral Extraordinária de 8 de Julho de 2019  

 

Comunicado  

Relativamente à próxima Assembleia Geral Extraordinária, a MAG 
presta as seguintes informações e esclarecimentos: 
 
1. As actas das sessões da Assembleia Geral realizada em 29 de Abril 

estão afixadas na sede para consulta e disponíveis para requisição 
por qualquer Associada(o). 
Tendo em consideração a elevada importância das mesmas, quer 
pelos assuntos abordados, quer pelas responsabilidades do CRDA 
junto das autoridades, compromissos assumidos e a assumir, bem 
como declarações efectuadas, sugere-se e solicita-se que as(os) 
Associadas(os), em particular quem teve intervenções, façam uma 
leitura atenta, no sentido de garantir que as actas estejam fiéis com o 
decurso das sessões. 
 

2. Situação dos Corpos Sociais 
Depois das últimas Assembleias Gerais, duas ordinárias, das 
posições e manifestações assumidas, das responsabilidades futuras e 
das decisões tomadas, não seria possível prever que no horizonte 
estavam em marcha um conjunto de Pedidos de Demissão. 
Na sequência da AG de 29 de Abril, e da reunião da MAG a 11 de 
Maio, o PMAG convocou os Corpos Sociais 24 de Maio.     
 
A partir daqui seguiu-se uma cronologia de acontecimentos algo 
“bizarros”: 
 
- 19 Maio – Convocação dos Corpos Sociais para 24 Maio. 
 
- 21 Maio – “Mail” sobre a Renúncia do Presidente da Direcção. 
 
- 24 Maio – Reunião dos Corpos Sociais não se realizou por falta de 
quórum (já tinha acontecido nas reuniões anteriores). Apenas 
compareceram 2 Directores (Vice-Presidente e Tesoureira). Só 3 
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membros informaram não poderem estar presentes. Foi assim 
inviabilizada a possibilidade de analisar e discutir as decisões da AG. 
 
- 9 Junho – “Mail” com pedido de demissão da Secretária-Geral. 
 
- 11 Junho – “Mail” com pedido de demissão do V.P. da Direcção. 
 
- 11Junho – “Mail” com pedido de demissão da Vogal da Direcção. 
 
- 11 Junho – “Mail” com hipotética intenção da 2ª Secretária da 
Direcção pedir a demissão. 
 
- 12 Junho – “Mail” com pedido de demissão do Vogal da Direcção. 
 
- 13 Junho – “Mail” com pedido de demissão da Vogal da Direcção. 
 
Situação actual 
C. Fiscal: 3 Pedidos de Demissão, implica “perda” de quórum. 
Direcção com a seguinte situação:  

Renúncia do Presidente 
Pedido de demissão do Vice-Presidente 
Pedido de demissão da Secretária-Geral 
Pedido de demissão de 3 Vogais. 

Acresce a intenção, não manifestada formalmente, da 2ª Secretária 
pedir a demissão. 
Acresce a situação de mais 3 vogais com clara ausência às reuniões 
da Direcção, configurando situação de abandono, embora com 
algumas justificações “pouco justificadas”. 
 
Como as(os) Associadas(os) podem verificar a situação é pouco clara 
e preocupante para o andamento do CRDA. 
Competirá à AG, em face da situação, dos comportamentos e dos 
compromissos presentes e futuros, esclarecer, analisar, discutir e 
decidir a solução a seguir. 

 
Informação complementar  
 

A) Sobre o Livro de Actas da Direcção 
Em 7 de Junho de 2019, a MAG procedeu à verificação do Livro e 
encontrou as seguintes situações: 
 
- Potencial existência de 5 Directores(vogais) em situação 
estatutária de abandono, embora haja algumas suaves 
“justificações” em actas. De salientar que há Directores com mais 
de 50% de faltas às reuniões da Direcção. 
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- Do registo existente, não há (não foram encontradas) actas das 
últimas reuniões (desde 9 de Abril). 
 
- Acresce à situação anterior que desde Dez 18 as actas da 
Direcção não estão devidamente assinadas, não havendo quórum 
legal de assinaturas, podendo por em dúvida se os actos da 
Direcção, para além da gestão corrente, incluindo os apresentados 
em Assembleia Geral, podiam ser realizados (sem suporte 
decisional orgânico e colegial), podendo colocar o CRDA em 
situações difíceis. 
 
Perante a possível gravidade, a MAG solicitou e disponibilizou-se 
para uma reunião com a Direcção no dia 18 de Junho, no sentido 
de transmitir e analisar os casos encontrados. 
No dia 18 de junho apenas compareceram 2 Directores (Vice-
Presidente e Tesoureira) - pressupostamente a título pessoal. Dos 
restantes não há conhecimento de qualquer justificação. 
Foi-lhes dado conhecimento informal da situação. 
 

B) O hipotético pedido de demissão da 2ª Secretária da Direcção 
 
Para além dos boatos, das “sombras do beco” e do mail recebido 
da Sra. 2ª Secretária da Direcção, o PMAG não recebeu qualquer 
Pedido de Demissão. 
 
Teve conhecimento que a Sra. 2ª Secretária, contra todas as 
regras, deixou documentação na Secretaria, ignorando e 
desprezando os Corpos Sociais, aparentando não assumir as 
responsabilidades para que foi empossada, mostrando uma 
postura que só à AG competirá formalmente apreciar. 
 

C) Projecto de Estatutos e Regulamentos 
Está divulgado e afixado na sede o Comunicado e o projecto. 
Durante 60 dias estará em Consulta Pública, sujeito a apreciação e 
alvo de proposta de alteração, antes da decisão final em AG. 
As(os) Associadas(os) poderão solicitar o projecto pelos meios 
habituais. 
Terminada a Consulta Pública, será iniciado o processo de 
marcação da AG para deliberação sobre o Projecto.   
 

D) Registo de Associados 
A MAG não ignorou a existência das decisões da AG sobre o 
assunto. 
Não foi colocado em O.T., basicamente por duas razões: 
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- Não tendo havido Reunião dos CS, em 24 Maio, o assunto não 
foi analisado, desconhecendo a MAG os passos que a Direcção 
tem feito. A Direcção também não informou ou propôs. 
- Terem as(os) Associadas(os) tempo suficiente para discutir sobre 
o importantíssimo Ponto 2 da O.T., sem preocupação temporal de 
outros assuntos. 
- Aguarda a MAG oportunidade para que o assunto seja agendado 
e discutido em AG específica, como decido pela Assembleia. 

 
 É um momento particularmente importante para Vida futura do 
CRDA, pelo que a Participação e Decisão das(os) Associadas(os) é 
fundamental. Só a Elas(es) compete… 
 
 Os documentos estão afixados na Sede para consulta 
generalizada, estando disponíveis para qualquer Associada(o) que o 
solicite. 
 
 Qualquer Associada(o) poderá dirigir-se à Mesa da Assembleia 
Geral para qualquer esclarecimento ou consulta de documentos 
referentes à próxima Assembleia Geral. 
 
Bastará fazer o favor de junto da Secretaria do CRDA deixar os dias e 
horas possíveis para contacto, ou directamente à MAG através do 
endereço electrónico 
 

presidentemag@crdarrudense.pt 
 
 Desejamos a todas Associadas e todos Associados uma boa 
leitura. 

Contamos com a vossa presença activa na Assembleia Geral. 
 Esperamos a vossa colaboração para que a AG se inicie à hora 
marcada. 
 
 São os Caminhos do Futuro do CRDA que estão em jogo! 
 A Decisão é vossa! 
 
Saudações Associativas. 
 
Arruda dos Vinhos, 24 de Junho de 2019 
 

 
A Mesa da Assembleia Geral 

mailto:presidentemag@crdarrudense.pt

