
RELATÓRIO E CONTAS 
 

2016 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 
 Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária 

a reunir pelas 20 horas do dia 14 de abril de 2017, 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 2016 

      2º Eleição dos corpos gerentes para 2017 

      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, 20 de março de 2017 

O Presidente da Mesa 

Paulo Jorge do Carmo Barata 

 

 
 

NOTA DE ABERTURA 
 

 

  Tendo chegado ao fim de mais um ano de atividade, vimos por este 

meio convocar a vossa presença para que possamos submeter à análise 

dos associados aquela que foi a atividade da Liga durante o ano de 

2016. A Liga vive da participação dos seus sócios e, cada vez mais, o 

seu envolvimento será imprescindível para que possamos dar vida à 

nossa freguesia. 

  A participação dos sócios na vida da Liga pode ser mais ou menos 

ativa, mas é nela que se fundamenta a sua razão de ser. Só a 

participação de todos os associados pode dar continuidade à nossa 

existência. Por isso, a direção convida todos os sócios a participarem na 

vida da Liga. A nossa sede está aberta a todos os habitantes da nossa 

freguesia. Apelamos a todos para que contribuam de forma ativa para 



que este espaço se transforme num local importante da vida coletiva da 

comunidade da nossa freguesia. 

    Durante o ano, à semelhança dos últimos anos, o centro de convívio 

do Cabril funcionou em permanência, graças à dedicação e esforço 

desinteressado de alguns associados que, por isso, são credores dos 

nossos sinceros agradecimentos. 

   Relembramos que, no centro de convívio, os nossos associados têm à 

sua disposição diversos jornais diários e regionais, atividades lúdicas e 

uma pequena biblioteca. 

  



BALANCETE DO ANO DE 2016 

              

RECEITAS 

Saldo do ano anterior               42,530.37   
Quotização recebida                    2,110.85   

Receita do Bar                    4,065.80   

Jantar de convívio de Agosto                    1,184.00   

Venda de livros 50 Anos                         15.00   

Donativos de pequeno valor recebidos no centro social                    4,931.77   

Outras Receitas DP                              49.45   

Total das receitas               54,887.24   

DESPESAS 

Faturas Delta Cafés                     3,428.72    

Bebidas e refrigerantes                        637.08    

Energia elétrica                     1,276.83    

Agua                        131.71    

TV CABO                        842.58    

Assinaturas de jornais (DN, J.Fundão,C e J Arganil, Serras)                        249.00    

Quotas das Casas da Comarca e do Concelho                           15.00    

Selos de Correio e 
expediente                          45.70    

Telefone e Internet                        528.58    

Jantar convívio de Agosto                        916.25    

Despesas da conta bancária                          19.24    

Outras Despesas (limpeza etc)                        293.50    

Obras no centro social                     5,721.18    

Total das Despesas               14,105.37   

Saldo a transitar para 2017 
 

              40,781.87   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Eduardo Maria, 

António do Carmo Cruz, José Nunes Barata e Abel Barata 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 2016. 

 

 

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 2016. 

 

2 - Que seja atribuído um voto de louvor à Direcção pelo zelo e 

competência no desempenho da sua missão. 

 

Cabril, 20 de Março de 2017 

 

 

O Conselho Fiscal 

Horácio Barata 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota  
Endereço eletrónico da Liga (e-mail): lmfcabril@sapo.pt  e/ou  geral@ligamfcabril.pt 

SITE : http://www.ligamfcabril.pt/ 
Quotas: Podem ser pagas, todos os dias, no centro social que está aberto entre as 10 e as 11 horas, 

entre as 13 e as 15 horas e a partir das 20 horas.  


