
Ata de 2015 

Assembleia Geral da Liga de Melhoramentos da Freguesia do 

Cabril 

 

Na sexta-feira Santa, dia 25 de março, reuniu, como vem sendo habitual, no centro social em 

Cabril, a Assembleia Geral da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril.   

Da convocatória constava a seguinte ordem de trabalhos: 

1º Leitura, apreciação e votação do relatório e contas da gerência do ano 2015 

2º Eleição dos corpos gerentes para 2016 

3º Apresentação e debate de qualquer assunto de interesse colectivo e regional 

 A assembleia foi conduzida pelo Sr. Presidente da mesa da Assembleia Geral Paulo do Carmo 

Barata e contou com a presença de três dezenas de associados. 

 O presidente da Direcção, Pedro Teodoro, fez uma breve apresentação do relatório e contas 

do ano de 2015, salientando as realizações mais significativas da Liga, ao longo do ano, como 

foram o funcionamento permanente do centro social, e o jantar convívio no verão, onde 

estiveram mais de duzentos Cabrilenses e, no qual, com uma despesa de € 983,02 foi possível 

obter uma receita de € 1.512,00. No capítulo das despesas salientou que em 2015 foram 

gastos na melhoria das instalações sanitárias do centro social € 6.827,00.  

 Referiu ainda que o funcionamento em permanência do centro social se deve, em grande 

medida, ao trabalho voluntário dos associados: Júlio Teodoro, Armindo Tavares, Carminda 

Santos e José Nunes de Almeida a quem expressou sinceros agradecimentos.   

 No domínio financeiro o relatório apresenta um total de receitas de € 59.954,28 no qual, 

como a Liga funciona em regime de Caixa, está incluído o saldo do ano anterior no montante 

de € 44.080,74. Em 2015 o total das despesas foi de € 17.423,91, transitando, para o ano de 

2016, um saldo de € 42.530,37.  

O relatório e contas foram objeto de análise do Conselho Fiscal, presidido por Horácio Barata, 

e mereceram parecer favorável. Na votação da Assembleia mereceu aprovação unânime. 

 Aprovado o relatório e contas passou-se de imediato à eleição dos corpos gerentes para o ano 

de 2016. Neste capítulo o Sr. Presidente da mesa da assembleia manifestou alguma 

preocupação pela fraca participação dos associados na Assembleia geral. Na realidade, tendo a 

Liga 4 centenas sócios, é com alguma tristeza que se constata que nem 10% dos sócios tenham 

querido participar na reunião magna da coletividade. 

Quanto à eleição dos corpos gerentes o associado Abel Almeida propôs que os corpos gerentes 

do ano de 2015 fossem reconduzidos, com aclamação, para o ano de 2016. Posta à votação 



esta proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, para o ano de 2016, os corpos gerentes 

da Liga são: 

  DIRECÇÃO: Pedro Alexandre Teodoro, António Nunes, João Nunes, Vítor Sempiterno, Carlos 

Domingues Luís, Júlio Teodoro Santos, José Nunes de Almeida, Fernando Pais Cordeiro, Vítor 

Luís Domingues Bruno Alexandre Figueiredo, Carminda Teodoro Santos e Maria Conceição 

Domingues Antunes 

Conselho Fiscal: Horácio Barata, Carlos Domingues e Armindo Tavares 

Assembleia Geral: Paulo Carmo Barata, Vítor Domingues Barata e António Carmo Barata 

 

Por proposta da Direcção foram ainda aprovados votos de reconhecimento e agradecimento 

às seguintes entidades e pessoas: 

a1)  à Câmara Municipal da Pampilhosa e à Junta de Freguesia de Cabril pelo apoio 

concedido,  

a2)  à imprensa regional: Comarca de Arganil e Serras da Pampilhosa pela colaboração 

prestada na divulgação das iniciativas da Liga 

 

Antes do encerramento da assembleia foi guardado um minuto de silêncio em memória dos 

associados falecidos durante ano de 2015: Alfredo Tomé e Maria Olívia Santos. 

 

Vitor Domingues 


