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NOTA DE ABERTURA 

 

A informação existente nos arquivos da nossa Liga, desde a fundação, à quase 70 

anos, reflete com muito realismo a forma como este povo soube enfrentar o 

passado e projetar o futuro. Sermos descendentes destas gentes, só pode ser 

motivo de orgulho mas simultaneamente de responsabilidade. 

A Liga desde sempre procurou o bem-comum, tendo no início, por companhia, 

quase só, o movimento regionalista. O poder local, uma conquista do povo 

português, como o conhecemos hoje, só muitos anos depois foi implementado. 

Os princípios que nos animam são os mesmos que levaram à fundação da nossa 

coletividade, mas cada vez somos 

menos, pelo que apelamos à 

colaboração de todos.  

A leitura dos 69 relatórios e contas 

das anteriores direções serão, 

certamente, um bom incentivo. 

Na imagem ao lado fica um 

pequeno exemplo. Aos que não 

podem ter uma participação mais 

ativa apelamos que nos ajudem 

com as suas sugestões; críticas 

também serão bem-vindas. 

Ao poder local manifestamos 

disponibilidade permanente 

para colaborar, porque sabemos 

que tudo faz em benefício das 

populações, e esse é também o 

nosso primeiro princípio 

estatutário, por isso, e porque a 

nossa já longa história nos dá 

algum saber de experiência 

feito, a nossa colaboração pode 

ser ativa e estender-se a todas as 

fases dos projetos. 

 

Escreveu ARMANDO REIS no relatório da direção de 1980: 

“ Temos de ser os herdeiros daqueles que construíram, tantas vezes com sacrifício, 

o passado. Somos os beneficiários do presente. Teremos que ser obreiros do 

futuro. Por nós e os nossos filhos. Ao longo dos dias. Em todas as circunstâncias.”  



BALANCETE DO ANO DE 2017 

    

RECEITAS 

Saldo do ano anterior 
                     

40.781,87   

Quotização recebida                          1.858,00   

Receita do Bar                          5.200,04   

Jantar de convívio de Agosto                          1.575,00   

Venda de livros 50 Anos                               25,00   

Donativos de pequeno valor recebidos no centro social                          5.305,16   

Outras Receitas DP                                  115,76   

Subvenção da Câmara Municipal                          5.000,00   

Total das receitas 
                     

59.860,83   

DESPESAS 

Faturas Delta Cafés                           3.516,02    

Bebidas e refrigerantes                           1.684,02    

Energia eléctrica                           1.514,15    

Agua                              127,33    

TV CABO                           1.156,73    

Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão,C e J Arganil, Serras)                              250,00    

Quotas das Casas da Comarca e do Concelho                                 15,00    

Selos de Correio e expediente                                91,07    

Telefone e Internet                              559,49    

Jantar convívio de Agosto                           1.143,91    

Despesas da conta bancária                                18,00    

Outras Despesas (limpeza etc)                              283,24    

Equipamentos e manutenção no centro social                           4.839,65    

Total das Despesas 
                     

15.198,61   

Saldo a transitar para   2018 
                     

44.662,22   

 

  



 

 

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2018 

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 2018 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

  



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, Joaquim Antão Rodrigues, 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 

2017. 

 

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 2017. 

 

2 - Que seja atribuído um voto de louvor à Direcção pelo zelo e competência 

no desempenho da sua missão. 

 

Cabril, 10 de Março de 2018 

 

 

O Conselho Fiscal 

Horácio Barata 

 


