APGC | Associação Portuguesa de Gestão Cultural

Informação
2/2014 – 18Julho

Assembleia Geral Ordinária
1 - Informa-se que, no passado dia 21 de Março, pelas dezoito horas, nas instalações do Clube
Fenianos Portuenses, no Porto, reuniu Assembleia Geral (AG) Ordinária da APGC para deliberar sobre
o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2013 e discutir Outros assuntos com interesse para a
APGC.
2 - O Conselho de Gestão (CG) agradeceu aos Colegas dos Órgãos Sociais e ao Coordenador do
Conselho Consultivo (CCC) o envolvimento na vida da APGC.
3 - A Assembleia esteve representada por sete Associados que aprovaram por unanimidade o Relatório
de Gestão e Contas do Exercício de 2013, que já reflecte o processamento e envio à cobrança das
quotizações relativas aos anos de 2011, 2012 e 2013 aos Associados.
4 - No campo dos Outros assuntos, o CG:
- tem actuado para normalizar a vida da Associação e, assim, criar as condições para cumprir os
objectivos da APGC na realização do Programa Eleitoral 2013-2016;
- operacionalizou a representação legal da APGC;
- confirmou privilegiar o Sítio www.gestaocultural.com para comunicar com os Associados e com a
Comunidade do Sector Cultural e reconheceu a importância de se actualizar os dados pessoais
(morada, email, NIF);
- sensibilizou para a importância do pagamento das quotizações, um dos meios que garante o
funcionamento da Associação (gastos com a contabilidade organizada, a manutenção do Sitio, a
anuidade do Apartado de Correios), e obteve o acordo da Assembleia para não cobrar as quotizações
relativas a 2009 e 2010, anos sem actividade associativa;
- informou sobre as acções empreendidas para recuperar o Livro de Cheques e os Livros Selados da
Contabilidade, património próprio da APGC, imprescindível à obtenção do Estatuto de Utilidade Pública,
que não foi entregue nem a esta nem à anterior presidência do CG; e obteve autorização da
Assembleia para poder decidir sobre a melhor maneira de recuperar aquela documentação, a iniciar
com recurso a um Advogado;
- para o relançamento da visibilidade e intervenção social da APGC viu aprovado pela Assembleia o
Plano de Actividades para 2014, a materializar na actualização do Pacto Social, de 2001, e na
discussão e promoção da aprovação do Código de Ética do Gestor Cultural; e apreciou a receptividade
da Assembleia à sugestão da Presidente da AG (PAG) para se avançar com a candidatura de um
projecto no âmbito do concurso aberto pela Direcção Regional de Cultura Norte.
- o CCC, que reafirmou a sua total disponibilidade para apoiar a Associação e este CG em todas as
questões de natureza estratégica, registou o empenho da Maria de Lurdes Gaspar, Vogal do CG, na
dinamização da Associação e transmitiu a mensagem do João Ventura de interesse e disponibilidade
para colaborar nas actividades da APGC; a PAG manifestou agrado pelo trabalho desenvolvido pelo
CG em prol da visibilidade da APGC; o ex-Presidente do CG ofereceu-se para procurar agilizar, com a
Direcção Municipal da Cultura, da CM Porto, o pedido de marcação de reunião para apresentação da
APGC e prospecção da disponibilidade para futura colaboração ou parceria.

Reiterando a importância da colaboração e participação de todos, para dinamizar a APGC,
apresento saudações associativas.
Rosa Gomes
(Presidente do Conselho de Gestão)
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