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ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a  Assembleia Geral  ordinária a reunir
pelas 20 horas do dia 06de Abril de 2012, 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 2011;
      2º Eleição dos corpos gerentes para 2012;
      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 2012

O Presidente da Mesa

Eduardo Teodoro Martins

NOTA DE ABERTURA

Terminado o ano de 2011 é altura de, em jeito de balanço, prestar contas e proceder à
analise critica da atividade desenvolvida e assim podermos, de forma adequada, ajustar
as nossas ações ao futuro previsível.
 No ano de 2011, apesar dos ventos de incerteza e instabilidade que atingem a nossa
sociedade, podemos considerar bastante positivo o trabalho realizado. Os resultados
obtidos em 2011, que só foram possíveis com o apoio voluntário e desinteressado dos
associados, respondem cabalmente aos normativos estatutários e constituem um
incentivo para o futuro, no entanto, tendo em conta a diminuição da nossa base
demográfica de apoio, não podemos deixar de salientar que é cada vez mais necessária
a participação individual de todos e de cada um dos associados.

Está em curso, no país, uma reforma administrativa que pretende extinguir e/ou
reagrupar muitas freguesias sendo que, a nossa, é uma daquelas cujo futuro não é neste
momento conhecido. Naturalmente que esta reforma nos coloca alguns
constrangimentos pois as nossas normas estatutárias definem como principal campo de
actuação o território da freguesia de Cabril.
 Por principio geral aceitamos que se possa proceder a uma reforma administrativa pois,
bem sabemos, que a realidade social actual não é mesma de há um século ou dois no
entanto, entendemos que a reforma administrativa só fará sentido se permitir uma
melhor ocupação do território e simplificar a vida das populações, por isso



consideramos que a reforma não deve ser feita em função de uma qualquer geometria
variável destinada a satisfazer interesses individuais.

A partir do mês de Abril, em virtude da implementação da TDT (televisão digital
terrestre), o território da freguesia vai ficar sem acesso livre ao sinal de televisão. A
solução alternativa proposta é a recepção via satélite que traz consigo custos
consideráveis, difíceis de suportar pela população. Em nossa opinião, neste processo,
não foram devidamente tidos em conta os interesses da população pois, não só não
foram estudadas formas alternativas de distribuição do sinal de televisão como, também,
não foi equacionado um reajustamento da chamada contribuição para o áudio visual.
Somos levados a admitir que, neste caso, as populações residentes no interior, território
já por si mais desfavorecido, foram abandonadas à sua sorte.

BALANCETE DO ANO DE 2011

RECEITAS

Saldo do ano anterior 20.077,91
Quotização recebida 2.023,35
Receita do Bar 4.173,32
Jantar de convívio de Agosto 1.149,50
Donativos - estatuto do mecenato 3028,71
Venda de livros 50 Anos 20,00
Donativos de pequeno valor recebidos no centro social 5.345,83

Total das receitas 35.818,62

DESPESAS

Café 2.334,22
Bebidas e refrigerantes 1.839,10
Energia eléctrica 901,75
Agua 68,63
TV CABO 416,40
Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão,C e J Arganil, Serras) 453,00
Quotas das Casas da Comarca e do Concelho 25,00
Selos de Correio e expediente 29,44



Telefone e Internet 492,23
Jantar convívio de Agosto 835,90
Aquisição de equipamentos para o centro social 1.324,81
Outras Despesas (limpeza etc) 282,00
Representação da Liga          80,00
Total das Despesas 9.082,48

Saldo a transitar para 2012 26.736,14

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: 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) ao associado António Fernandes pela oferta de mobiliário para

o centro social

b) de pesar pelo falecimento dos associados: António Gonçalves Novo,

Filipe Alves, José Alves Luís, Manuel Duarte Almeida, Maico dos

Santos e Vitor Nunes dos Santos, 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 2011.

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 2011.

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

Cabril, 05 de Março de 2012

O Conselho Fiscal
Horácio Barata

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


