
RELATÓRIO E CONTAS

2013
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a  Assembleia Geral  ordinária a reunir pelas 20
horas do dia 18 de abril 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 2013
      2º Eleição dos corpos gerentes para 2014
      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, 17 de março de 2014
O Presidente da Mesa

Paulo Jorge do Carmo Barata

NOTA DE ABERTURA
No final de mais um ano, como determinam as normas estatutárias, é altura de prestar contas,

por isso, aqui estamos, para submeter à analise dos associados aquilo que foi a nossa atividade

durante o ano de 2013. Em cada ano, aquilo que fazemos deve ser objecto de analise cuidada

para que possa servir como referência para correção dos erros eventualmente praticados e para

estimulo para que se prossiga naquilo que de mais positivo se conseguiu.

 Em 2013, com esforço e dedicação dos associados, conseguimos manter dentro de um nível

elevado nossa actividade, em prol do desenvolvimento da freguesia. Esta realidade foi

evidenciada pela aceitação e participação, de forma generalizada, da população nas diversas

iniciativas que levamos a cabo e das quais salientamos:

 Abertura em permanência do centro social com a disponibilização de um conjunto significativo

de ofertas de atividades de cultura e lazer e,  em Agosto, a realização do jantar convívio, onde

participaram mais de duas centenas  Cabrilenses.



Desde 2011, conforme já foi comunicado, temos tentado reunir os meios necessários para a

realização de um projeto de intervenção no centro social e área envolvente, de forma a aumentar

o seu conforto e operacionalidade. Até agora, por falta de recursos, ainda não foi possível

concretizar o projeto no entanto, como em Dezembro tivemos a promessa do Sr Presidente da

Câmara, de que durante a primavera, iria proceder às terraplanagens que permitirão realizar a

obra, esperamos que, durante o ano de 2014, o projeto comece finalmente a ganhar corpo.

Em Novembro, com a idade de 90 anos, deixou-nos para sempre o Sr José Tedoro Martins

associado que, desde a nossa fundação, em 1948, esteve sempre na linha da frente ao serviço da

nossa coletividade. Assumiu muitas vezes  a responsabilidade de cargos dirigentes. Foram obras

suas, entre outras,  o livro comemorativo dos 50 anos e a criação do museu e para muitas das

nossas realizações deu importantes contributos financeiros. A sua obra em prol da nossa

coletividade e, de um modo geral, da comunidade Cabrilense é um exemplo que perdurará para

sempre na nossa memória.

BALANCETE DO ANO DE 2013

RECEITAS

Saldo do ano anterior 32.682,97
Quotização recebida 2.012,15
Receita do Bar 5.028,39
Jantar de convívio de Agosto 1.560,00
Donativos - estatuto do mecenato 32,00
Venda de livros 50 Anos 20,00
Donativos de pequeno valor recebidos no centro social 6.197,53
Outras Receitas DP 298,24

Total das receitas 47.831,28

DESPESAS

Faturas Delta Cafés 3.836,40
Bebidas e refrigerantes 1.191,99
Energia eléctrica 1.148,44
Agua 73,48
TV CABO 462,32
Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão,C e J Arganil, Serras) 458,00
Quotas das Casas da Comarca e do Concelho 25,00
Selos de Correio e expediente 30,76
Telefone e Internet 482,81
Jantar convívio de Agosto 1.069,15
Aquisição de equipamentos para o centro social 360,00
Outras Despesas (limpeza etc) 495,52

Total das Despesas 9.633,87

Saldo a transitar para 2014 38.197,41



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 dos associados: José Teodoro Martins e Maria do Carmo 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 2013.

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 2013.

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

Cabril, 16 de Março de 2014

O Conselho Fiscal
Horácio Barata

Nota
Endereço electrónico 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.


