Grupo de Montanhismo de Vila Real

Eleições para os corpos gerentes do biénio 2019/2020

Candidatos da Lista A:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Carlos Manuel Moreira Gomes, sócio nº 7
Vice-presidente: Salustiano José Lopes Fernandes, sócio nº 22
Secretária: Maria Regina de Oliveira Severo, sócia nº 853

Conselho Fiscal
Presidente: Carlos Jorge Rebelo Amaral Gonçalves, sócio nº 995
Vice-presidente: João Agostinho Carvalho Gonçalves, sócio nº 909
Relator: Maurício José Passos de Almeida, sócio nº 1062

Direção
(Elementos efectivos)
Presidente: Luís Filipe Pires Braz, sócio nº 1085
Vice-presidente: Luís Filipe Carvalho Costa, sócio nº 422
1º Secretário: António Mário Domingos Silvestre, sócio nº 1038
2º Secretário: Carlos Filipe de Sousa Santos Rodrigues, sócio nº 1020
Tesoureiro: António José Santa Clara Pombo Rodrigues, sócio nº 1118
Vogais: Luís Filipe Sousa Balsa, sócio nº 1051
Pedro Ricardo Olhero Macedo, sócio nº 1128

(Elementos suplentes)
Suplente: Juliana Exel Santana, sócia nº 1163

Linhas orientadoras de candidatura:
“Continuidade, união e dinamismo”

É nossa convicção manter a reputação de “clube de montanhismo dinâmico” que o GMVR
consolidou nos seus 35 anos de existência, a nível nacional. Para tal pretendemos dar continuidade
às atividades desenvolvidas pelo GMVR e honrar os compromissos que este assumiu com os seus
sócios e com os órgãos que representam a comunidade em geral.
Nos últimos tempos o GMVR desenvolveu alguns projetos importantes, sendo de referir a abertura
do primeiro rocódromo de escalada na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a organização da
Marcha Nacional de Montanha, bem como outras marchas de cariz nacional e internacional, e dos
Encontros de Escaladores que se realizam em Mirandela, Vila Real e Tabuaço. Pretendemos
desenvolver estes projetos, mencionando, a título de exemplo, a realização, pela primeira vez, em
Vila Real, da prova de Competição de escalada em bloco do circuito da FPME e a realização de
marchas e ascensões em montanhas portuguesas e estrageiras, a modernização das instalações do
refúgio de Arnal e do rocódromo e outras opções que se afigurem vantajosas para o GMVR.
Queremos dinamizar estas e outras atividades que estejam ao nosso alcance, para que acima de
tudo, os sócios do GMVR possam concretizar a sua paixão pelas montanhas, e que o montanhismo
se mantenha acessível a todos os cidadãos. Contamos para isso com a ajuda de todos os sócios do
GMVR, que são a sua verdadeira força motriz e a sua razão de existir.
A lista de candidatos aos Corpos Gerentes do GMVR é constituída por elementos com experiência
acumulada, tanto na gestão associativa, como na organização de eventos das diversas modalidades
que o GMVR desenvolve ao longo da sua existência, nomeadamente a marcha de montanha, a
escalada e o alpinismo. Pelo que cremos estar reunida uma equipa dedicada e coesa, que conciliará
as diferentes vertentes do GMVR.
Apresentamos apenas estas linhas orientadoras gerais pois daremos continuidade ao plano de
atividades a decorrer até Agosto de 2019. Entretanto assumimos o compromisso de apresentar aos
sócios o plano de atividades referente ao período de Agosto de 2019 a Agosto de 2020.
Na próxima Assembleia Geral Eleitoral do dia 8 de Março de 2019 contamos com a sua presença e o
seu apoio, pois acreditamos que esta proposta é a que reúne as condições para dinamizar o Grupo
de Montanhismo de Vila Real.

Pela lista candidata,

(Luís Filipe Pires Braz)

