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I. ACTIVIDADE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
 
A actividade dos órgãos sociais decorreu, durante o ano de 2009, do modo descrito 
seguidamente (é incluída a 4ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral, dado que esta 
actividade não consta do Relatório de Actividades de 2008, redigido antes da sua 
realização):  
 
I.1. Realização da 4ª Assembleia Geral - 20 de Dezembro de 2008 
 
Pontos Abordados Observações 
1. Balanço anual Apresentação do relatório de contas de 2007 e 2008 e do 

relatório de actividades de 2008 
2. Calendarização de 

Actividades para 2009 
ver seguimento no texto 

3. Eleição dos órgãos sociais 
para novo ciclo de 2 anos 

 ver seguimento no texto 

4. Outros Assuntos -- 
 
I.2. Informações financeiras 
 
� Orçamento anual – ver documentos em anexo ao documento em papel 
� Quotas – ver documentos em anexo ao documento em papel 

 
I.3. Exercício de funções dos Órgãos Sociais do novo ciclo 2009/2010  
 
Os órgãos sociais eleitos em Dezembro de 2008 mantiveram-se em funções durante o 
ano de 2009, tal como previsto nos estatutos do Clube. 
 
II. PROJECTOS 
 
II.1. Site 
Mantém-se na plataforma de Blog da Wordpress (clubebonsaisintra.wordpress.com) com um 
total acumulado de 10863 visitas até à data de emissão do presente relatório, 
distribuídas como ilustra o gráfico seguinte. O nº de visitas relativo a 2008 mantém-se 
sensivelmente constante. 
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II.2. Reuniões do Clube 
 
O planeamento realizado no início do ano não foi cumprido a 100%, nos moldes em que 
estava previsto: 
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Data Previsto Realizado 
17 Janeiro Atelier Livre Atelier Livre. 
21 Fevereiro Transplantes Transplantes 
21 Março Workshop com Márcio Meruje Workshop com Márcio Meruje 
18 Abril Regras de Cultivo Regras de Cultivo 
16 Maio Workshop de cerâmica Workshop de cerâmica 
20 Junho Daiza/Suiseki (não realizada) 
18 Julho Leilão Leilão 
15 Agosto Atelier Livre Atelier Livre 

19 Setembro 
Atelier Temático - Madeira 
Morta 

Atelier Temático - Madeira Morta 

17/18 Outubro Exposição Anual 

Exposição Anual (incluiu 
demonstrações e workshops com 
Márcio Meruje e com Viriato 
Oliveira) 

21 Novembro 
Workshop com Viriato 
Oliveira 

Atelier Livre 

19 Dezembro Almoço de Natal (e Assembleia Geral) 
 
 
II.3. Actividades extraordinárias 
 
Para além do planeado para as reuniões mensais dos 3ºs sábados de cada mês, no ano de 
2009 não foram realizadas actividades extraordinárias para os sócios. 
 
Data Actividade 
10 a 12 
Março 

Participação em mini-cursos de jardinagem, com uma formação com o 
título “Técnicas Básicas de Bonsai”, em colaboração com a Associação 
dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda. 

14 e 15 
Novembro  

Participação no 1º Congresso Nacional de Bonsai (Guimarães), com a 
exposição de árvores, demonstrações conjuntas com os outros Clubes 
Fundadores e com a presença de 3 dos cinco concorrentes ao Concurso 
Novo Talento 2010 para eleger o representante na EBA, em Zurique. 
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II.4. Colaboração com outras entidades 
 

� Jardim Botânico da Ajuda – Participação em mini-cursos de jardinagem, com uma 
formação com o título “Técnicas Básicas de Bonsai”, em colaboração com a 
Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (10 a 12 de Março). 

� Miguel Neto – Actividade relativa a Cerâmica Raku, (Maio) e participação na 4ª 
exposição do Clube (Outubro). 

� EPAV (Escola Profissional Alda Brandão Vasconcelos) – Foi continuada a 
colaboração com esta entidade, nomeadamente na disponibilização de espaço para 
a realização das reuniões mensais e outros recursos adicionais na realização da 4ª 
exposição do Clube. 

� Bonsai Clube de Braga – Contámos com a colaboração do Viriato Oliveira, do 
Clube Bonsai de Braga, nomeadamente na sua participação em demonstrações e 
num dos workshops da 4ª exposição anual, em Outubro. 

� Câmara Municipal de Sintra – apresentada a candidatura ao IMACS (programa de 
reconhecimento de associações pelo município. A resposta da CMS foi negativa 
com base nos estatutos do próprio programa, que apenas reconhece associações no 
âmbito cultural regional ou nacional, sendo o CBS uma associação de divulgação 
de uma arte com origem no estrangeiro. No entanto, ficou em aberto a 
possibilidade de colaboração desta entidade com o Clube a nível logístico – a 
estudar propostas em conjunto com a Vereação da Cultura durante o ano de 2010. 

 
II.5. Outras iniciativas 
 

� Federação Portuguesa – O CBS participou, em 2009, com a função de Mesa da 
Assembleia, nos Órgãos Sociais da FPB. 

 


