Acta nº 1
Aos trinta dias do mês de Agosto de 2005, pelas 21 horas, reuniram em assembleia
geral, na sede da associação cultural desportiva e recreativa de Rio de Moinhos, em
Casal de Cima – Rio de Moinhos, vinte e sete caçadores, todos naturais das freguesias
de Rio de Moinhos e Mioma do conselho de Sátão, para apreciarem e discutirem a
seguinte ordem de trabalhos:
I
Criação da associação de caça e pesca e atribuição do nome;
II
Estipulação de uma jóia para todos os associados;
III
Eleição de uma comissão instaladora.

Na apreciação do 1º ponto da ordem de trabalhadores, foi deliberado por unanimidade a
criação da associação, foram ainda atribuídos três nomes para apreciação da direcção
geral de pessoas colectivas a saber:

a) Clube de caça e pesca amigos do campo e da floresta;
b) Clube de caça e pesca o talegre;
c) Clube de caça e pesca alto do seixo.
Discutido o 2º ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade que cada
associado pagará uma jóia inicial de vinte e cinco euros;
Ao cumprir-se o 3º ponto da ordem de trabalho, a Assembleia geral elegeu uma
comissão instaladora constituída por:

Paulo Alexandre Rodrigues Frias, José Luís de Figueiredo Carvalho, Sérgio Manuel
Figueiredo Almeida Cabral, Joaquim da Ascenção, Armando Ferreira de Almeida,
Sebastião Ferreira Figueiredo, Anselmo Gomes Pedro.
Esta comissão instaladora para simplificar o seu trabalho elejeu um executivo
constituído por três pessoas da lista.
Esta comissão instaladora termina as suas funções logo que a associação esteja
oficialmente constituída, que ocorrerá em assembleia geral especifica para o acto.
Esta acta vai ser assinada por Paulo Alexandre Rodrigues Frias, escolhido pela
assembleia geral para a presidir e por mim José Luís de Figueiredo Carvalho que
também fui escolhido pela assembleia geral para a secretariar.

Rio de Moinhos, 30 de Agosto de 2005

