
 

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

Nos temos do artigo 12º dos Estatutos, 
convoco a Assembleia Extraordinária a 
reunir pelas 20 horas do dia 7 de 
Outubro de 2017. na sede social em 
Cabril - Centro Social, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Leitura, apreciação e votação do 
Plano de Actividades para 2017; 

2. Apresentação e debate de 
qualquer assunto de interesse 
coletivo 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 Setembro de 2017 

O Presidente da Mesa 

Paulo Jorge Carmo Barata 

-----------------------------------------
----- 

Introdução 

A liga de Melhoramentos da Freguesia de 
Cabril desenvolve a sua atividade no 
território desta freguesia que, na 
atualidade, se caracteriza por um 
envelhecimento significativo da 
população bem como pelo declínio 
demográfico. Neste quadro e situando-se 
dentro das normas estatutárias, a Liga 
orientará a sua atividade para apoiar a 
população residente nos diversos 
domínios em que as suas carências sejam 
mais significativas.  
 

1.4 – Campo de jogos 

Para que a população, sobretudo a 
mais jovem, possa dispor duma 
infraestrutura adequada manteremos 
este campo aberto a todos que o 
queiram utilizar. 

1.5- Colaboração com as autarquias  

Procuraremos manter com o Poder 
Local, as melhores relações, 
procurando a colaboração em 
atividades que este venha a 
desenvolver, sempre que seja 
solicitado, e desde que as atividades a 
desenvolver tenham efeitos positivos 
na qualidade de vida da população.  

1.6 - Cooperação/Colaboração com 
outras coletividades regionalistas 

Uma vez que no Concelho existem 
diversas coletividades com finalidades 
estatutárias semelhantes 
procuraremos cooperar/colaborar com 
elas de forma a poder obter sinergias 
de que todos possam reciprocamente 
beneficiar.  

2 – Atividades de médio e longo prazo 

É nossa preocupação a manutenção 
dos edifícios da liga, a saber; 

- Centro Social onde funciona a sede da 

liga: 

Além da manutenção corrente e sua 
renovação, prevê-se há alguns anos, a 
necessidade de intervenção na 
cobertura, obra que nos obrigará a um 
esforço financeiro significativo que vai 
exigir a criação de reservas para tal fim. 

- Casa do Médico: 

Este edifício tem o R/C protocolado 
com a Junta de Freguesia de Cabril e 1º 
andar com Santa Casa da Misericórdia 
de Pampilhosa da Serra cabendo a 
estas entidades a sua manutenção. 

- Campo de jogos 



Plano de atividades proposto 
para 2017 

1.1 - Abertura e funcionamento do 
centro social 

Para combater o isolamento da 
população decorrente do seu 
envelhecimento manteremos a 
abertura do nosso Centro Social 
oferecendo a todos um espaço de 
leitura, incluindo jornais diários (2ª a 
6ª) bem como, televisão, acesso a 
computadores com serviço de 
internet, jogos e serviço de bar. 
1.2- Biblioteca 

A nossa biblioteca disponibiliza livros a 
toda a população. Neste momento, 
dado o volume de livros, as condições 
de armazenamento bem como o 
sistema de registo das obras têm 
algumas deficiências. 

Para tornar mais fácil a utilização da 
biblioteca vamos tentar adquirir mais 
estantes para guarda dos livros e criar 
um registo informático das obras 
disponíveis.   

Iremos também solicitar a integração 
da nossa biblioteca na Rede de 
Bibliotecas do Município de 
Pampilhosa da Serra. 

1.3 – Atividades Festivas 

Ao longo do ano, com o objetivo de 
intervenção coletiva junto da 
população, a Liga vai promover a 
realização dos seguintes eventos:  

- Jantar anual no Verão. 

- Magusto de S. Martinho 

- Festa de Natal. 

- Passagem de ano. 

 

 

Tem a Junta da Freguesia de Cabril 
procedido à sua limpeza não estando 
prevista outro tipo de intervenção. 

 

Orçamento proposto para 
2017 

Despesas   

Construção e 
equipamento para 
cozinha 

12.000€ 

Estantes para livros 2.000€ 

Despesas correntes 500€ 

Comunicações 1.000€ 

Energia 2.000€ 

Agua 200€ 

Assinaturas de jornais 300€ 

Total das despesas 18.000€ 

    

Receitas   

Quotização dos 
associados 

3.000€ 

Donativos de pequeno 
montante Centro Social 

5.000€ 

Outros donativos 
(mecenato etc.) 

10.000€ 

Total das receitas 18.000€ 

  

Cabril, sede da Liga de 
Melhoramentos, aprovado em reunião de 
direção realizada em 25 de agosto 2017 

A Direcção 

 


