
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária a reunir
pelas 20 horas do dia 29 de Março de 2013, 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 2012
      2º Eleição dos corpos gerentes para 2013
      3º 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, 02 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Mesa
Paulo Jorge do Carmo Barata

NOTA DE ABERTURA
O ano de 2012, um pouco em consequência da designada “crise económico-financeira”,
foi mais um ano de recessão. Os sinais de incerteza e de falta de confiança são
significativos. A situação social do país tem vindo a degradar-se, o desemprego não
para de crescer e, para muitas famílias e cidadãos, o desânimo e a falta de esperança são
já evidentes pois, desde 2008, têm vindo a assistir ao seu empobrecimento crescente
sem serem ainda visíveis sinais de alteração da tendência.
Neste contexto difícil as nossas normas estatutárias nomeadamente os valores da
solidariedade, da inter-ajuda e do trabalho voluntário para o bem comum, que elas
contemplam, podem ser uma luz de esperança no futuro pois, se agirmos coletivamente
de forma coesa, podemos conseguir concretizar objetivos mais ambiciosos.

Apesar de todas as dificuldades e contrariedades, o saldo da nossa atividade no ano de
2012, ano em que completamos 65 anos de atividade continua, pode considerar-se
bastante positivo. O centro social continuou a estar aberto em permanência com a
disponibilização a toda a população da freguesia de um conjunto significativo de bens e
serviços de cultura e lazer.
O funcionamento do centro social foi certamente a principal realização da nossa
coletividade e foi possível porque muitos associados voluntariamente colaboraram mas,
e porque isso é notório, os associados, Carminda Teodoro, Armindo Tavares, José
Nunes de Almeida e Júlio Teodoro, pela forma empenhada e zelosa com que
contribuíram para tal realização, merecem uma palavra especial de agradecimento.

Pela primeira vez as nossas instalações foram visitadas pelos amigos do alheio. Numa
noite fria de Janeiro, em hora que não foi possível apurar, alguém entrou no centro



social, depois arrombar uma janela, e levou todo o dinheiro que havia em caixa. É com
algum desagrado que vemos delapidar-se, desta forma vergonhosa, o esforço do
trabalho dos associados.
Estaremos perante um novo tipo de perigo ou será apenas um caso isolado? Seja qual
for a realidade é certo que a atual dimensão demográfica da freguesia nos torna mais
vulneráveis e, por isso, torna-se cada vez mais importante que, quer individualmente,
quer coletivamente, cooperemos de forma mais ativa para podermos garantir a
segurança dos nossos haveres.

BALANCETE DO ANO DE 2012

RECEITAS

Saldo do ano anterior 26.736,14
Quotização recebida 2.305,60
Receita do Bar 4.794,66
Jantar de convívio de Agosto 1.351,00
Donativos - estatuto do mecenato 372,00
Venda de livros 50 Anos 20,00
Donativos de pequeno valor recebidos no centro social 5.684,98
Outras Receitas DP 425,56

Total das receitas 41.689,94

DESPESAS

Café 2.963,62
Bebidas e refrigerantes 1.831,04
Energia elétrica 1.038,41
Agua 71,35
TV CABO 431,91
Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão,C e J Arganil, Serras) 372,00
Quotas das Casas da Comarca e do Concelho 25,00
Selos de Correio e expediente 32,96
Telefone e Internet 486,34
Jantar convívio de Agosto 616,48
Aquisição de equipamentos para o centro social 560,00
Outras Despesas (limpeza etc.) 457,86
Perdas por roubo          120,00
Total das Despesas 9.006,97

Saldo a transitar para 2013 32.682,97

Total da Despesa + Saldo para 2013 41.689,94



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:  Arganil, 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 dos associados: Eduardo da Neves Antunes,

Eduardo Gaspar e Manuel Maria Nunes 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 Direção referentes ao
exercício de 2012.

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 2012.
2 - Que seja atribuído um voto de louvor à Direção pelo zelo e

competência no desempenho da sua missão.

Cabril, 07 de Março de 2013

O Conselho Fiscal
Horácio Barata

Nota
Endereço eletrónico da Liga (e-mail): lmfcabril@sapo.pt
Página: http://ligamfcabril.dyndns.org
Quotas: Podem ser pagas, todos os dias, no centro social que está aberto entre as 10 horas e as 11, entre
as 13 e as 15 e a partir das 20 horas.


