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ACTA N.º 8 – ASSEMBLEIA-GERAL

A Assembleia Geral da Associação de Jovens da Ilha do Faial reuniu no dia 16 de
março de 2016, na Junta de Freguesia da Matriz, Largo Duque D’Ávila e Bolama,
freguesia da Matriz, Horta, pelas 21 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Um - Apresentação da plataforma AssociaPro
Ponto Dois - Apresentação da Proposta do Festival de Verão
Ponto Três - Outros assuntos
À hora marcada não estavam presentes associados suficientes para reunir em
quórum, pelo que a vice-presidente da Assembleia Geral deu início à reunião meia
hora mais tarde, em conformidade com o ponto 2 do artigo 17.º dos Estatutos,
estando presentes 13 associados, a saber: Mafalda Garcia, Marla Pinheiro, Rita Pereira,
Tânia Rosa, Dora Goulart, César Vieira, Diogo Vieira, André Silva, Joana Garcia, Patrícia
Meirinho, Márcia Nunes, Paulo Freitas, Ana Veloso, Brigite Silveira e Nuno Rosa.
Após a saudação de boas vindas, a vice-presidente da Assembleia Geral passou a
palavra ao presidente da Direção, que prosseguiu a reunião com a apresentação da
plataforma AssociaPro, estipulado no ponto um. Foi explicado aos membros presentes
o funcionamento da plataforma, bem como o objetivo da sua subscrição. A AJIFA,
passará a ser distribuidora exclusiva desta plataforma na Região Autónoma dos Açores
e, deste modo, foi agendada a primeira apresentação formal da mesma na ilha, que
será a 30 de março de 2016, pelas 21h, em local a definir.
A reunião prosseguiu com o ponto dois - apresentação da proposta do Festival de
Verão, uma vez que faz parte do plano de atividades desta associação a organização de
um festival. Foi lançada a proposta de realização nos dia 8 e 9 de julho de 2016, com
localização no Fayal Sport Club, em cooperação com o Festival de Filarmónicas,
organizado pela Sociedade Filarmónica Artista Fayalense, bem como com o Império
da Conceição, sendo que foi, ainda, proposto a realização de diversas atividades
diurnas, fazendo deste um festival dinâmico. Foram também, já lançadas pedidos de
patrocínios a várias entidades.
Relativamente ao ponto três, e por ultimo, o presidente da Direção, salientou a
extrema importância do recrutamento de novos associados, para ser possível a
continuidade do trabalho e da manutenção da Associação de Jovens.
Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente da Assembleia Geral deu por
encerrada a reunião.
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