Caros membros
Conselho Geral do Sport Algés e Dafundo
O Regulamento Geral do Clube determina, na alínea a) do número 1 do artigo 26º, que o
Conselho Geral reúne-se, obrigatoriamente, uma vez por semestre, para ouvir e discutir
exposições da Direção e do Conselho Fiscal sobre a situação geral do Clube.
Neste sentido, e estando terminado o 1º Semestre de 2022, decidi proceder à convocatória
para uma reunião do Conselho Geral, para o próximo dia 13 de julho, às 17h30,nas
instalações do Clube.
Para o efeito, a Direção e o Conselho Fiscal do Clube foram informados desta intenção, no
passado dia 24 de junho, de forma a que seja possível prepararem, atempadamente, a
exposição que pretendem efetuar aos Conselheiros.
Para além desta informação, e de forma a objetivar o que poderá ser exposto, foi sugerido
à Direção e Conselho Fiscal, a preparação das seguintes informações:
1. Direção:
a. Situação financeira do Clube no final do 1º Semestre de 2022;
b. Atividade associativa durante o 1º Semestre de 2022;
c. Plano de desenvolvimento desportivo para as diferentes modalidades do Clube, com
especial incidência nas principais medidas e resultados alcançados no 1º Semestre
de 2022;

d. Perspetiva orçamental, associativa e desportiva para o 2º Semestre de 2022;
e. Justificação das expressões públicas de fragilidade financeira manifestada pelos
atuais Órgãos Sociais, nomeadamente apontando as razões para uma tão rápida
degradação em face aos resultados das contas de 2020 e 2021, apresentadas e
aprovadas em 18 de fevereiro de 2022;

f. Ponto de situação sobre os projetos existentes para as instalações do Clube,
considerando a entrevista do Sr. Presidente da Direção ao jornal Record de 27 de
maio de 2022, o discurso do Sr. Presidente da CMO no recente aniversário do Clube
(sessão realizada a 19 de junho de 2022), as informações constantes do artigo do
mesmo jornal Record sobre o aniversário do Clube e publicadas na edição de 20 de

junho de 2022 e a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras na
sessão da Assembleia Municipal de Oeiras do passado dia 21 de junho.

2. Conselho Fiscal:
a. Informações sobre a Contabilidade, a Gestão Financeira, a Gestão da Tesouraria e
a Gestão do Património do Clube, tendo em linha de conta os resultados verificados
no 1º semestre de 2022 assim como a exatidão, legal e estatutária, da ação
desenvolvida pela Direção do Sport Algés e Dafundo.

Pese embora as sugestões apresentadas, a decisão final sobre o teor da exposição a efetuar
recairá em cada um dos Órgãos Sociais referidos, cabendo, naturalmente, a todos os
Conselheiros a opção de colocarem as questões que entendam pertinentes e necessárias.
A Mesa do Conselho Geral apela à participação de todos os membros do Conselho Geral na
reunião em causa, de forma a enriquecer o acompanhamento que se pretende ser efetuado
por este Órgão Social, em relação à vida do Clube.
Algés, 7 de julho de 2022
A Presidente da Mesa do Conselho Geral
Assinado por: Ana Luísa Amado Antas de Barros
Frischknecht
Num. de Identificação: 08540647
Data: 2022.07.07 14:33:13+01'00'

(Ana Luísa Amado Antas de Barros Frischknecht)

