
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a  Assembleia Geral  ordinária a reunir pelas 20 horas do
dia 2 de Abril de 2010, 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 2009

 2º Eleição dos corpos gerentes para 2010

 3º 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, 07 de Março de 2010 O Presidente da Mesa

Celina Maria Domingues Luis

NOTA DE ABERTURA

Terminado o ano de 2009 é altura de prestar contas, como determinam as normas
estatutárias, de forma a que, pela analise critica do acontecimentos passados, possamos
projectar, em sentido positivo, as linhas de orientação da nossa actividade no futuro.

A construção do futuro da nossa colectividade será o resultado daquilo que o somatório
das vontades individuais de cada um permitir, sendo certo que uma acção conjunta nos
levará sempre a realizar mais e melhores projectos.

Em 2009, fruto do esforço e dedicação dos associados, conseguimos desenvolver a
nossa actividade, em prol do desenvolvimento da freguesia, dentro de elevados níveis,
de que é espelho a aceitação e participação generalizada da população nas diversas
iniciativas que levamos a cabo e das quais salientamos:

Abertura em permanência do centro social com a disponibilização de jornais (diários e
semanários, de âmbito nacional e regional) e acesso à internet. Exposição comemorativa
dos 50 anos da nova igreja paroquial. Animação no verão com a realização da semana



desportiva e o jantar de convívio onde participaram mais de duas centenas e meia de
cabrilenses. Foi ainda significativo o convívio promovido no Natal e passagem de ano.

Presentemente temos em curso um projecto de intervenção no centro social e área
envolvente, a realizar a médio prazo, que tem como objectivo manter aquele conjunto
como um símbolo da memória histórica da freguesia e aumentar o conforto e
operacionalidade do centro social.

Está já em curso uma intervenção de consolidação e restauro da velha torre sineira de
forma a garantir que esta secular construção, símbolo da freguesia/paróquia, consiga
manter-se no decurso da passagem do tempo.

Para os próximos anos, estamos a projectar uma intervenção na área envolvente do
centro social que a torne utilizável como área de lazer. No local do cemitério velho, que
é contíguo, pretende-se guardar a respectiva memória à semelhança do que já se fez
para a antiga igreja paroquial e o velho lagar do vale pereiro.

Aquilo que pretendemos realizar vai, com certeza, exigir um grande esforço. Só será
possível se conseguirmos congregar, para o efeito, a generosidade e dedicação de todos,
por isso, fazemos aqui um grande apelo à participação individual, de forma activa, na
vida da colectividade

A Liga enquanto agente colectivo só tem razão de ser na medida em que os associados
participem e essa participação tem um dar e receber de que, por certo, todos
beneficiaremos.

BALANCETE DO ANO DE 2009
RECEITAS

Saldo do ano anterior 14.804,16
Quotização recebida 1.755,75
Receita do Bar 3.853,18
Jantar de convívio de Agosto 1.442,00
Donativos - estatuto do mecenato 468,00
Venda de livros  50 Anos 25,00
Donativos de pequeno valor recebidos no centro social 5.356,71

Total das receitas 27.704,80

DESPESAS

Café 2.407,41
Bebidas e refrigerantes 1.445,77



Energia eléctrica 810,76
Agua 69,4
TV CABO 383,88
Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão, J Arganil, Serras) 305,5

Imposto Municipal 13,54
Quotas das Casas da Comarca e do Concelho 105
Selos de Correio e expediente 77,08
Telefone e Internet 449,26
Jantar convívio de Agosto 892,99
Aquisição de equipamentos para o centro social 1.789,94
Exposição 50 anos Igreja Nova 80,86
Outras Despesas 68,61

Total das Despesas 8.900,00

Saldo a transitar para 2010 18.804,80
Total das Despesas + saldo para 2010 27.704,80€

PROPOSTAS FINAIS

Que sejam aprovados os seguintes votos:

a)  de reconhecimento e agradecimento às seguintes entidades e pessoas

a1)  à Junta de Freguesia de Cabril, a Câmara Municipal pelo apoio

concedido

a2) à imprensa regional: Jornal de 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.

a4)  às firmas detentoras das marcas "REN"  “Delta”,  “Avitel” e  “Petisco

de Alvalade” bem como à Câmara Municipal de Pampilhosa da Serrra e

Junta de Freguesia de Cabril pelo apoio concedido à Semana

Desportiva.

a6)  Aos associados Vitor Custódio e Adelaide pelo brindes distribuídos no

jantar de convívio.

b)  de pesar pelo falecimento dos associados: Leontina Custódio Oliveira e Cecília Maria 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 2009.

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 2009.

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

Cabril, 07 de Março de 2010

Conselho Fiscal

Horácio Barata

Nota

Endereço electronico da Liga (e-mail): lmfcabril@sapo.pt


