
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 
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ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária a reunir pelas 20 horas 

do dia 19 de Abril de 2019, na sede social em Cabril - Centro Social, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 
 

1º. Leitura, apreciação e votação do Relatório e contas da gerência de 2018 

2º Eleição dos corpos gerentes para 2019 

3º Aprovação do Plano de actividades e Orçamento Previsional para 2019 

4º Apresentação e debate de qualquer assunto de interesse colectivo ou regional.   
 
Não havendo, à hora marcada, número suficiente de sócios, a Assembleia funcionará uma hora mais 

tarde, em 2ª convocatória, com qualquer número de associados e a mesma ordem de trabalhos. 
 
Cabril, 10 de março de 2019                            

 

O Presidente da Mesa 

 

Vitor Manuel Domingues Barata 
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NOTA DE ABERTURA 

 

  É com satisfação, que ao terminar o mandato, podemos afirmar ter cumprido todo o plano de 

atividades, aprovado em assembleia geral que nos elegeu. Este ano, conforme este relatório mostra, 

com o apoio da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e da Junta de Freguesia, conseguimos 

materializar algumas melhorias com relevo, no Centro Social e no Campo Jogos 

Assim: 

1 – Os balneários de apoio ao campo de jogos foram dotados da instalação de água quente. Este 

equipamento serve de apoio aos atletas que utilizam o recinto desportivo bem como a grupos 

de jovens que visitam a nossa freguesia. 

2 – Aos livros existentes na sede da liga, juntaram-se os do saudoso associado e fundador, José 

Teodoro Martins, e de outros associados, que os têm doado o que nos permite ter ambição de 

formar uma biblioteca que neste momento já ultrapassa os 1500 exemplares.  

Para expor estes livros foram adquiridos 6 estantes, através de apoios angariados para este fim. 

  Está em curso a inventariação de todo este espólio. É uma tarefa difícil e demorada mas 

essencial para percebermos a riqueza cultural que podemos disfrutar  

3- Não esquecemos os todos aqueles que, aquando dos incêndios de Setembro 2017, se deslocaram 

até nós ou que enviaram bens para menorizar os momentos difíceis porque a população da 

freguesia passou e assim em conjunto com a Junta de Freguesia promovemos uma justa 

homenagem a quem veio em nosso auxilio, convidando-os a participar no nosso jantar de 

convívio. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e seu executivo 

honraram-nos as suas presenças. Entre os homenageados encontrava-se o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Ponte de Lima e esposa bem como representantes do Corpo de Escutas, 

Agrupamento 809, Rebordões de Santa Maria 

 

No relatório referente ao ano 2015 pode-se ler: 

 “A participação dos sócios na vida da Liga pode ser mais ou menos ativa, mas é nela que se 

fundamenta a sua razão de ser. Só a participação de todos os associados pode dar continuidade à nossa 

existência.”  

Hoje voltamos a realçar esta afirmação e solicitar a todos a sua colaboração. 
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BALANCETE DO ANO DE 2018 

  

  

RECEITAS  
  

Saldo do ano anterior 

                     

44.662,22    

Quotização recebida                          2.058,25    

Receita do Bar                          4.552,26    

Jantar de convívio de Agosto                          1.560,00    

Venda de livros 50 Anos                               5,00    

Donativos de pequeno valor recebidos no centro social                         8.230,00 

Subvenção da Câmara Municipal                          3.000,00    

Subvenção da Junta de Freguesia                           2.700,00    

  

Total das receitas                   66.767,73    

  

DESPESAS  
  
Faturas Delta Cafés                           3.711,69    

Bebidas e refrigerantes                              840,57    

Energia elétrica                           1.648,26    

Agua                              156,04    

TV CABO                           1.091,46    

Assinaturas de jornais (Público J Arganil e  Serras)                              217,00    

Quotas das Casas da Comarca e do Concelho                                 65,00    

Selos de Correio e expediente                                  0,53    

Jantar convívio de Agosto                           1.796,75    

Despesas da conta bancária                                  9,88    

Despesas depósito a prazo                            305,80    

Outras Despesas (limpeza etc)                              318,00    

Obras                              938,93    

 

Total da despesa de 2018 8.652,96                            

Total das Despesas 

                      

19.752,87    

  
Saldo a transitar para   2019                    47.014,86    

 
Os jornais “DIÁRIO DAS BEIRAS” E “DIÁRIO DE COIMBRA” é disponibilizado pela Junta de Freguesia de Cabril. 
A assinatura do “JORNAL DO FUNDÃO” é uma oferta do associado José Nunes de Almeida. 
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PROPOSTAS FINAIS 
 

Que sejam aprovados os seguintes votos:  

a) de reconhecimento e agradecimento às seguintes entidades e pessoas: 

a1)  à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia pelo apoio concedido   

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

prestada na divulgação das iniciativas da Liga 

a3)  aos associados que com o seu trabalho voluntário garantem a abertura e funcionamento do 

Centro Social durante todo o ano. 

 

b) de pesar pelo falecimento do associado, André Domingues da Cruz, bem como pelos familiares 

de sócios, guardando-se um minuto de silêncio em sua memória. 

 

 

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 
Em cumprimento do estabelecido nos estatutos, vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre 

o Relatório e Contas da Direcção referentes ao exercício de 2018. 

 

Cuidadosamente examinada toda a escrita e respectiva documentação, foi-nos grato verificar que 

todos os elementos se encontravam em perfeita ordem. 

 

 

Assim, propõe o Conselho Fiscal: 

 

1 - Que seja aprovado o Relatório e Contas de 2018. 

 

2 - Que seja atribuído um voto de louvor à Direcção pelo zelo e competência no desempenho 

da sua missão. 

 

Cabril, 10 de Março de 2019 

 

 

O Conselho Fiscal 

Horácio Barata 
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ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2019 

a) Despesas   b) Receitas   

Electricidade e água     1.700,00    Quotização       2.000,00    

Telefone, Internet e TV     1.750,00    Receita do Bar       4.500,00    

Jantar convívio     1.100,00    Donativos de pequeno montante       5.200,00    

Obras Centro Social     4.000,00    Jantar convívio       1.500,00    

Assinaturas de Jornais       300,00    Vendas de livros 50 anos           50,00    

Manutenção       400,00    Outras receitas diversas         600,00    

Expediente e diversos       100,00        

Material para o Bar     4.500,00        

Total Despesas 

  

13.850,00    Total Receitas     13.850,00    

 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2019 

1- Abertura do centro social diariamente 

2- Disponibilização à População da Freguesia de bens culturais 

  2.1- Jornais diários e semanários Nacionais e Locais 

  2.2 - Acesso Livre à Biblioteca e Internet 

3- Organização do Jantar convívio em Agosto 

4- Colaboração com as Autarquias: Junta de Freguesia e Camara Municipal sempre estejam 

em causa os interesses da população 

5 - Estudo de plano preventivo de combate aos incêndios 

6- Registo e catalogação dos livros existentes na biblioteca 

 
 

 

 

 

 

 

Nota  
Endereço electronico da Liga (e-mail): lmfcabril@sapo.pt  e/ou  geral@ligamfcabril.pt 

SITE : http://ligamfcabril.pt/ 
Quotas: Podem ser pagas, todos os dias, no centro social que está aberto entre as 9.30 e as 10 e 30 horas, entre as 13 e as 

15 horas e a partir das 20 horas.  

mailto:lmfcabril@sapo.pt
mailto:geral@ligamfcabril.pt
http://ligamfcabril.pt/

