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Aos doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, na sede do Centro Norton de 

Matos, em Coimbra, pelas 21h00, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia-Geral do Centro 

Norton de Matos, a que presidiu João José de Carvalho Ferreira, Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, convocada nos termos estatutários, com a seguinte ordem de trabalhos:---------- 

Ponto um – Informações.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois – Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano civil de 2016- 

O Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, com a leitura da convocatória e com a leitura da 

Ata da Assembleia anterior que, posta à discussão e não havendo nenhuma sugestão ou alteração 

a fazer, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, Informações, Fernando Paulo de Figueiredo 

Ferreira Carranca, 1.º Secretário da Direção, destacou, de forma muito resumida, o que se passou 

no último ano e já no início de 2016, nas atividades das Academias de Dança, de Música e de 

Ginástica do CNM e a participação destas em diversos eventos externos, assim como os resultados 

alcançados e prémios obtidos. Realçou a participação das atividades em eventos organizados pela 

Câmara Municipal de Coimbra, como as Festas da Cidade, a Feira Cultural e a VII Mostra de 

Doçaria Conventual e Regional de Coimbra, com destaque para a transmissão, pela RTP, da 

exibição da ginástica rítmica, no âmbito deste último evento; ou em eventos organizados pela 

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, como as Noites de Verão. Destacou os excelentes 

resultados alcançados pelo ballet no Dance World Cup 2015, bem como alguns títulos nacionais e 

distritais obtidos pelas atividades desportivas, nomeadamente o bilhar, a ginástica rítmica, o judo 

e o xadrez. Referiu a reorganização das atividades de dança, após a saída repentina das 

professoras, que quebraram a ligação de quase 20 anos ao CNM, já após o planeamento da época 

2015/2016, obrigando a um intenso trabalho de reprogramação da época, num muito curto 

espaço de tempo, incluindo o recrutamento de novas professoras, com currículos invejáveis na 

área da dança. Já após a reorganização e com as novas professoras, decorreram aulas abertas e 

atividades no Natal para pais e familiares. Ainda na agora designada Academia de Dança CNM, que 

engloba o ballet, a dança jazz e as danças afro-latinas, mencionou as muitas solicitações e 

participações em eventos desta última. Sobre a Academia de Música, realçou o regresso a alguma 

estabilidade após as profundas alterações levadas a cabo na época 14/15. Quanto à Academia de 

Ginástica - que engloba quatro vertentes: Ginástica Rítmica, Sénior, Step/localizada e Zumba -, a 

Ginástica Rítmica tem dado continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, mantendo 

o seu estatuto no panorama nacional e internacional, incluindo a participação de uma atleta no 

Campeonato do Mundo e no Campeonato da Europa, e as várias campeãs distritais e nacionais e o 

2.º lugar alcançado na Taça de Portugal. Realçou ainda a colaboração do CNM com a Associação 

de Ginástica do Distrito de Coimbra na organização do Campeonato Distrital. -------------------------

Quanto às restantes atividades desportivas e culturais realçou a continuação da equipa de bilhar 

em competições nos campeonatos nacionais e a participação em torneios abertos, destacando os 

títulos de Campeão Nacional da 2.ª divisão e de Campeão Regional da Zona Norte da 2.ª divisão de 

Carambola e de Campeão Nacional de Bilhar a 1 Tabela; o judo que continuou a ter os seus atletas 



a participar no campeonato distrital e zonal, com destaque para uma judoca do CNM Campeã 

Nacional de Juvenis, continuando a atividade a ser praticada fora das instalações do CNM; o 

xadrez, em que o número de participantes foi uma agradável surpresa, tendo 9 praticantes 

federados, com participações em 3 campeonatos distritais e 2 nacionais, com a equipa do CNM a 

vencer a prova coletiva do Campeonato de Semirrápidas de Jovens do Distrito de Coimbra 2014 e 

com um título distrital no escalão sub10. Fez ainda breves referências ao futsal, ao karaté, às 

atividades aquáticas, à pintura a óleo, à informática e ao yoga.----------------------------------------------- 

Por fim, quanto às atividades, referiu a presença da maioria delas no “Dolce Vita Family Days”, no 

qual o CNM participou, sendo responsável pela maior parte da animação do evento.------------------- 

Realçou de seguida as pequenas obras realizadas para melhorar os espaços, para cada vez mais 

haver maior qualidade; o trabalho comunitário realizado no CNM; os programas que decorreram 

no âmbito de medidas de estímulo ao emprego pelo IEFP; os estágios realizados; os novos 

protocolos celebrados com diversas instituições e organizações.----------- 

De seguida, o Presidente da Mesa deu a palavra à Direção para fazer a apresentação do Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano civil de 2016 (ponto dois da ordem de trabalhos). Usou da 

palavra o Tesoureiro da Direção, Filipe Rafael Pereira da Rocha, para apresentar o Plano de 

Atividades e Orçamento. Percorreu resumidamente o Plano de Atividades, fazendo breves 

referências aos diversos pontos, e explicitou alguns dos aspetos do orçamento para 2016, 

começando por salientar que não há grandes novidades do lado da receita, com uma estabilização 

na maior parte das atividades mas com o impacto da reestruturação da Academia de Dança e 

consequente redução do número de praticantes a refletir-se ainda no orçamento para 2016. 

Realçou que as únicas dívidas do CNM a transitar para 2016 serão os empréstimos dos 

apartamentos (a terminar em 2018) e a dívida à CMC, relativa a pistas de natação, a amortizar 

anualmente via RDM. Referiu que o orçamento para 2016, com uma redução de 5% em relação ao 

do ano anterior, se mostra equilibrado, com todas as atividades a atingir um resultado positivo, 

permitindo compensar as áreas administrativas e patrimoniais, naturalmente deficitárias.------------ 

Não havendo questões por parte dos associados presentes, o Presidente da Mesa procedeu então 

à leitura do parecer do Conselho Fiscal, que recomenda a aprovação do Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano civil de 2016, após o que este foi posto à votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a registar, foram encerrados os trabalhos desta Assembleia pelo Presidente 

da Mesa, da qual se elaborou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

membros da Mesa da Assembleia-Geral presentes. --------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral                     1.º Secretário da Mesa da Assembleia-Geral 
 

___________________________________            __________________________________ 
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