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ASSEMBLEIA  GERAL  DA LIGA  

 No dia 10 de Abril reuniu, na sua sede social em CABRIL, a Assembleia Geral da Liga 

de Melhoramentos da Freguesia de CABRIL. Da convocatória constava a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1º Leitura, apreciação e votação do Relatório e contas da gerência de 2008 

2º Eleição dos corpos gerentes   para 2008 

3º Apresentação e debate de qualquer assunto de interesse colectivo e regional 

A Assembleia foi conduzida por Catarina Reis, membro da mesa da assembleia  geral, 

que, logo de início, exortou todos os associados a participarem activamente na 

discussão dos assuntos colectivos. 

O presidente da Direcção, Vítor Barata, fez uma breve apresentação do Relatório e 

contas de 2008, salientando as realizações mais significativas da LIGA em 2008 como 

foram o funcionamento permanente do centro social, a semana desportiva e o jantar 

convívio no Verão  que registou a grande adesão da população. 

 Na vertente financeira  o relatório apresenta um total de receitas de € 31.182,35 e um 

total de despesas de € 16.378,19, transitando para o ano de 2009 um saldo de € 

14.804,16. A principal componente das despesas foram as obras de reparação parcial do 

telhado do centro social que  totalizaram € 9.364,34. 

O relatório e contas foram escrutinados pelo Conselho Fiscal, presidido por Horácio 

Barata, e mereceu parecer favorável. Na votação da Assembleia mereceu aprovação 

unânime. 

Aprovado o relatório e contas passou-se  de imediato à eleição dos corpos gerentes para 

o ano de 2009. A Direcção cessante apresentou uma lista assim constituída: 

DIRECÇÃO: Vitor Domingues Barata, António Nunes, João Nunes, Vitor Sempiterno, 

Carlos Domingues Luís, Júlio Teodoro Santos, José Nunes de Almeida, Fernando Pais 

Cordeiro, Vitor Luís Domingues, Carminda Teodoro Santos e Maria Conceição 

Domingues Antunes 

Conselho Fiscal: Horácio Barata, Carlos Domingues e Armindo Tavares 

Assembleia Geral: Celina Luís, Paulo Carmo Barata e Catarina Pereira Reis 

Posta a lista à votação, foi a mesma eleita sem votos contra.  
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No último ponto da ordem de trabalhos foram abordados diversos assuntos de interesse 

colectivo e regional  tendo sido salientado que a embora actividade da Liga  tenha sido 

significativa é necessária uma mais ampla e activa participação dos associados na 

realização dos fins estatutários.  

A abertura em permanência do centro social  é uma mais-valia ao dispor da população 

que tem sido conseguida com o trabalho voluntário de um pequeno grupo de associados 

mas, para se poder manter, precisa da mais voluntários por isso, a Direcção faz um 

apelo aos associados que tenham possibilidade, para que colaborem na abertura e 

funcionamento do centro social. 

Foi também decidido, em face do sucesso que têm tido nos anos anteriores, levar a 

cabo, no próximo verão (de 11 a 15 de Agosto) a Semana Desportiva e o jantar 

convívio. 

Outro assunto que mereceu algumas considerações dos associados foi o estado das 

bermas da estrada para Pampilhosa tendo ali sido feito um apelo à Câmara Municipal  

para que consolide as bermas  daquela estrada, pelo menos nas curvas de menor 

visibilidade, pois que, com um investimento reduzido podem obter-se ganhos 

significativos em segurança na circulação. 

Antes do encerramento da Assembleia foi guardado um minuto de silêncio em memória 

dos associados falecidos: Artur Tavares Dias Quaresma e Aliete de Oliveira Passinhas 

Dias 

A DIRECÇÃO 

 


