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ÅRSMØTE REFERAT 2019 – LUSOFONIA OSLO  

Årsmøtet ble avholdt på Majorstuen Bibliotek, 06 juni 2019, kl. 18.00 

Harald Hårfagresgt 2 - 0363 Oslo 

 

ACTA REUNIÃO ANUAL 2019 - LUSOFONIA OSLO  

Reunião Anual na Biblioteca de Majorstuen, 06 de Junho, 18h00 

Harald Hårfagresgt 2, 0363 Oslo 

 

_____________ 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 Ponto 1: 

Apresentação, discussão e apreciação do Relatório de Actividades de 2018 

 Ponto 2: 

Apresentação, discussão e apreciação do Relatório de Contas de 2018 

 Ponto 3: 

Actividades previstas param 2019 

 Ponto 4: 

Apresentação, discussão e apreciação de novos Estatutos 

 Ponto 5: 

Outros assuntos de interesse geral 
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Deu-se início à Reunião Anual de 2019 às 18:15, após 15 minutos de tolerância 

académica. Para além dos membros da direção da LO, estavam presentes 4 (quatro) 

sócios da Lusofonia Oslo. 

 

Antes do início da ordem de trabalhos foi apresentado e aprovado por unanimidade 

quais os membros da direção que iriam compor a mesa da reunião: Isabel Costa, 

Presidente e por Miguel Sá, secretário – e foram escolhidos, dos quatro sócios não 

pertencentes à direção, dois sócios para proceder à assinatura da ata - Iriana Sandu e 

Helder Bernardino. 

 

Foram apresentados igualmente os anexos que serão adicionados aos documentos a 

aprovar na reunião, nomeadamente: à presente ata (PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE); ao 

Relatório Anual de Contas de 2018; e aos novos Estatutos da Lusofonia Oslo. 

 

No espaço reservado a um breve discurso da Presidente da LO, Isabel Costa começou 

por informar o motivo – elaboração de novos Estatutos - pela qual a reunião não tinha 

tido lugar em Fevereiro, como disposto nos Estatutos em vigor. Antes do motivo em si, 

foi enquadrado as circunstâncias que os atuais Estatutos foram realizados e a 

necessidade sentida pela direção de proceder à elaboração de uns novos em 

detrimento da alteração dos que estão em vigor. O discurso foi concluído com a 

apresentação dos objetivos a atingir no presente ano, nos quais se destacam: o 

aluguer de um espaço que sirva como sede; aumento do número de sócios e; 

desenvolvimento das atividades da língua portuguesa. 

 

 

 Ponto 1: 

Foi apresentado por Marta Morais, e discutido o Relatório de Actividades de 2018. 

Deu-se destaque as actividades principais realizadas, tendo em conta os propósitos da 

Associação e a adesão tida.  

De referir: a visita guiada ao “Centro de 22 de Julho” ; os Saraus de Poesia Lusófona; as 

Actividades ao Ar Livre; o Concerto de Fado de Camané; Cursos de Norueguês; Festa 

de Natal. 
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 Ponto 2: 

Ricardo Almeida apresentou o Relatório de Contas de 2018.  

Começou-se por explicar os elementos que constam no Relatório e a divisão entre 

categorias (fixas e pontuais) e eventos de origem mais cultural e outros que têm como 

objectivo obter algum proveito financeiro. 

Referiu-se, no que respeita às despesas fixas, que a Associação está a procurar um 

banco, com custos menores de manutenção de conta. 

Referiu-se, entre outros pontos, que transitaram de 2017 dívidas relacionadas com o 

aluguer da antiga sede da Associação em Furuset, e a entrada de cerca de 23000kr por 

quotas de sócios. Foi assinalado com satisfação um aumento ligeiro mas constante do 

número de sócios pelo terceiro ano consecutivo. 

Enunciou-se e descreveu-se os montantes das despesas e de proveitos de todos os 

eventos realizados em 2018 com participação financeira. 

O Relatório de Contas de 2018 foi aprovado por unanimidade e anexado o documento 

referente à revisão de contas em Fevereiro do presente ano. 

 

 Ponto 3: 

Carla Gonçalves descreveu os eventos já realizados em 2019 até ao mês de Junho, e os 

calendarizados até ao final do ano.  

Foram destacados entre outros: o Encontro de Inverno; o VI  Sarau de Poesia Lusófona; 

o III Ciclo de Cinema Lusófona; Actividades de Desenvolvimento da Língua Portuguesa 

para crianças; Festa do Dia da Criança; Magusto, Festa de Convívio/Baile; Festa de 

Natal. A sócia Irina Sandu manifestou vontade de participar com dinamização de 

actividades no dia da criança e apresentou algumas ideias de actividades para o ano de 

2020 que irá desenvolver e enviar por proposta escrita posteriormente. 

 

 

 Ponto 4: 

Iniciou-se a apresentação, discussão e aprovação dos novos Estatutos referindo-se 

que, aquando da fundação da Associação em 2013, foram utilizados os Estatutos da 

Lusofonia de Bergen com ligeiras adaptações. 

Tendo em quanta a dificuldade sentida, especialmente em 2019, na aplicação dos 

presentes estatutos e a defesa dos interesses da Associação e dos seus associados, a 

Direcção da Lusofonia Oslo decidiu pela elaboração de novos estatutos. 
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Posteriormente foram lidos e discutidos todos os artigos dos novos estatutos.  

Em alguns artigos o texto foi corrigido e noutros foi elaborado um novo texto.  

Todos os presentes concordaram com as correcções feitas, e aceitaram que se 

procedesse, posteriormente à Reunião Anual, à correcção do texto dos Estatutos de 

acordo com as correcções definidas e aprovadas. 

Os Estatutos apresentados com as suas correcções, e foram aprovados por 

unanimidade. 

 

 

 

 Ponto 5:  

a) Apoio da OXLO 

Foi pedido apoio económico (ou monetário) à OXLO para o aluguer de um espaço para 

sede da Lusofonia Oslo. A Direcção encontra-se à procura de um espaço. 

 

b) Projecto ADLP (Actividades para o Desenvolvimento da Língua Portuguesa). 

Este projecto foi elaborado em Novembro/Dezembro de 2018 e apresentado ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros Português por intermédio da Embaixada de 

Portugal na Noruega. O projecto foi aprovado no início de 2019, e foi atribuído à 

Lusofonia Oslo um valor de cerca de 5000€ para o seu desenvolvimento. Em Maio 

iniciaram-se actividades com as crianças das faixas etárias dos 2 aos 12, com paragem 

em Julho para férias. Em Agosto estas actividades continuarão e vão-se iniciar também 

actividades para os jovens dos 13 aos 16. 

 

c) Proposta do Sr. Eduardo Borba da Silva para alteração dos estatutos vigentes 

até à data de 06/06/2019.. 

Foi lida e sujeita a votação, a proposta Sr. Eduardo Silva, datada de 20 de Março de 

2019 para a Criação de um “Valgkomite”.  

A proposta foi recusada por unanimidade. 

 

d) O caso do sócio Eduardo Borba da Silva. 

Foi dada a conhecer a situação/relação particular do Sr. Borba com a Lusofonia Oslo, 

lamentando contudo o facto, de este não se encontrar presente para apresentar e 

esclarecer os motivos que justificaram os imensos contactos tidos com a direcção da 

Lusofonia Oslo desde a data em que se tornou sócio em 2019. 
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Foi descrita e contextualizada o histórico da relação do Sr. Eduardo Silva com a 

Associação Lusofonia Oslo. 

Foram lidos aos presentes, excertos de alguns dos vários contactos tidos por correio 

electrónico e/ou por carta com a Lusofonia Oslo. 

 

 

 

       

 

                    

 

____________________________________________________________ 

Ass. (MIGUEL SÁ) 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Ass. (IRINA SANDU) 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Ass. (HELDER BERNARDINO) 

 

 

 

 

Oslo, 12-06-2019 


