
LIGA DE MELHORAMENTOS DA FREGUESIA DE CABRIL 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 
 

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

horas do dia 25 de Janeiro de 2020, 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 2019 

      2º Eleição dos corpos gerentes para 2020 

      3º Aprovação do Plano de atividades e orçamento previsional para 2020 

      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, 6 de Janeiro de 2020 

O Presidente da Mesa 

Vitor Manuel Domingues Barata 

 
  



ASSEMBLEIA GERAL 

APELO AOS SÓCIOS 

Nas últimas Assembleias Gerais, em virtude da reduzida participação dos sócios, só com 

enorme dificuldade é que foi possível eleger uma lista para os corpos gerentes desta nossa 

coletividade. 

As coletividades são, por natureza, a vontade dos sócios e são eles que lhe dão vida. Caso os 

sócios não sejam participativos pode admitir-se que o seu desinteresse é um claro sinal de 

que a coletividade deixou de ter razão para existir. 

Se, por falta de participação e disponibilidade dos associados, não for possível constituir os 

corpos gerentes a LIGA fica impossibilitada de funcionar conforme determinam as normas 

estatutárias.  

Em caso de não funcionamento da LIGA por falta de corpos gerentes a responsabilidade de 

tal situação tem que ser atribuída aos sócios – a todos eles em conjunto, e a cada um em 

particular. 

Perante o quadro descrito venho apelar aos sócios para que participem ativamente na vida 

da LIGA e se disponibilizem para servi-la enquanto membros dos corpos gerentes pois só 

assim será possível garantir o seu futuro.    

O Presidente da Mesa 

Vitor Manuel Domingues Barata 

                                                                   

 

NOTA DE ABERTURA 

  

Sempre gostámos de ouvir sugestões e críticas ao trabalho a realizar ou realizado, atitude 

que só mostra o interesse pela ação da Liga.  

Sabemos da confiança que os associados depositam nos corpos gerentes da nossa 

coletividade mas isso não dispensa a sua participação na vida da Liga, em especial a 

participação na Assembleia Geral. A coletividade é o conjunto dos sócios e esse título não 

pode ser justificado só com pagamento de cotas. Bem sabemos que a nossa coletividade 

nasceu pela vontade do Povo de Cabril (Freguesia) consubstanciada por 40 naturais, em 2 

Maio 1948; sempre funcionou, e assim continua, em regime de voluntariado, não só de 

alguns “carolas” mas também de alguns associados. A participação na Assembleia Geral tem 



vindo a decrescer de ano para ano, ao ponto de, na última A.G. haver presentes menos 

sócios que os exigidos pelos estatutos (15) para formação dos corpos diretivos. 

Este facto levou a não ter havido eleições, tendo a direção que agora termina o mandato, 

sido nomeada pelos presentes. 

A mudança de data da A.G. é uma tentativa de alertar os associados para a iminência de o 

sonho nascido em 2 Maio 1948, acabar. De forma mais realista: FECHAR. 

Estes factos não diminuíram o empenho da direção…. Deixam-nos tristes…é o futuro da 

coletividade que está em jogo. 

Como somos otimistas, demos o nosso melhor. Preparámos o futuro com a esperança de que 

com este alerta a participação de associados na próxima A. G. seja mais significativa. 

A atividade a que este relatório diz respeito foi bastante ativa, como se pode constatar pelo 

relatório de contas apresentado e nos melhoramentos realizados no Centro de Convívio. 

O desaterro das traseiras do Centro de Convívio era uma obra desejada há mais de 20 anos. 

Agora com o impulso da Junta de freguesia de Cabril que cedeu uma máquina por 2 dias, 

começou-se a concretizar este sonho. Em Janeiro serão recomeçadas as obras, com ajuda da 

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra que em reunião havida, se prontificou a colaborar 

neste objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BALANCETE DO ANO DE 2019 

RECEITAS   

    

Caixa 0,00 € 

Depósitos à Ordem 8.361,31 € 

Aplicações financeiras 35.953,55 € 

Saldo do ano anterior  44.314,86€  

Quotização recebida 2.016,35 € 

Receita do Bar 4.993,62 € 

Jantar de convívio de Agosto 2.270,00 € 

Venda de livros 50 Anos 0,00 € 

Donativos de pequeno valor recebidos no centro social 7.223,32 € 

Outros donativos 465,92 € 

Outras receitas 52,81 € 

Subvenção da Câmara Municipal 2.500,00 € 

Subvenção da Junta 350,00 € 

Total das receitas    64.186,88 € 

    

DESPESA   

    

Faturas Delta Cafés 3.889,17 € 

Bebidas e refrigerantes 1.104,45 € 

Energia elétrica 1.723,52 € 

Agua 147,48 € 

Comunicações 1.351,22 € 

Assinaturas de jornais (Publico, J.Fundão,C. Arganil, Serras) 302,00 € 

Quotas das Casas da Comarca e do Concelho 15,00 € 

Jantar convívio de Agosto 1.210,60 € 

Despesas da conta bancária 18,72 € 

Outras Despesas (limpeza etc) 399,00 € 

Manutenção e beneficiação de património 6.002,56 € 

Total das Despesas 16.163,72 € 

    

Caixa 0,00 € 

Depósitos à Ordem 12.016,80 € 

Aplicações financeiras 36.006,36 € 

Saldo a transitar para 2020 48.023,16 € 

    

Os jornais “DIÁRIO DAS BEIRAS” E “DIÁRIO DE COIMBRA” são disponibilizados 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 pelo apoio concedido;  

        a2). à Junta de Freguesia de Cabril pelo apoio concedido e também pela colaboração e 

entreajuda que tem sido exemplar;  

        a3). à imprensa regional: Comarca de Arganil e Serras da Pampilhosa pela colaboração 

prestada na divulgação das iniciativas da Liga; 

        a4). 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 dos associados, António Maria dos Santos, João António 

Nunes dos Santos, João José Alvão Pereira e José Martins da Cruz; e também 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 Direção referentes ao exercício de 2019. Cuidadosamente 

examinada toda a escrita e respetiva 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 2019. 

2. Que seja atribuído um voto de louvor à Direção pelo zelo e competência no desempenho 

da sua missão. 

 Cabril, 4 de Janeiro de 2020 

O Conselho Fiscal 

Horácio Barata 

 

 

 

  

  



ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2020 

a) Despesas   b) Receitas   

Electricidade e água    2.050,00€    Quotização 

      
2.000,00€    

Telefone, Internet e TV    1.400,00€    Receita do Bar 
      

4.500,00€    

Jantar convívio    1.100,00€    
Donativos de pequeno 
montante 

      
5.200,00€    

Obras Centro Social 
  

15.000,00€    Jantar convívio 

      
1.500,00€    

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

          
50,00€    

Manutenção       400,00€    Outras receitas diversas 

      
11.600,00€    

Expediente e diversos       100,00€        

Material para o Bar    4.500,00€        

Total Despesas 

  
24.850,00€    Total Receitas 24.850,00€   

  

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2020 

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 que estejam em causa os interesses da população 

5 - Estudo de plano preventivo de combate aos incêndios 

6 – Melhoramentos na área envolvente do Centro de Convívio 

7 - Registo e catalogação dos livros existentes na biblioteca 

 Notas: 

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

Site: www://ligamfcabril.pt/ 

Quotas: Podem ser pagas, todos os dias, no centro social que está aberto entre as 9.00 e 

as 10.30 horas, entre as 13 e as 15 horas e entre as 20 e as 22.30 horas (sempre que haja 
disponibilidade por parte de algum elemento da direção).  
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