
 

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL 

No dia  21 de Março do ano de dois mil e oito, reuniu, na sua sede social em CABRIL, a 
Assembleia Geral da Liga de Melhoramentos da Freguesia de CABRIL, com a presença de 
47 associados. Da convocatória constava a seguinte ordem de trabalhos: 
1º Leitura, apreciação e votação do Relatório e contas da gerência de 2007 
2º Eleição dos corpos gerentes para 2008. 
3º Apresentação e debate de qualquer assunto de interesse colectivo e regional. 
A Assembleia foi conduzida pela presidente da mesa, Celina Domingues Luís, que logo 
de início, exortou todos os associados a participarem activamente na discussão dos 
assuntos colectivos. O presidente da Direcção, António Nunes, fez uma breve 
apresentação do Relatório e contas de 2007, salientando as realizações mais 
significativas da LIGA, em 2007, como foram o funcionamento permanente do centro 
social, a semana desportiva, o jantar convívio do Verão  que registou a grande adesão 
da população e a disponibilização de acesso à internet. Quanto à internet, salientou que, 
desde Janeiro toda a população da Freguesia, que o deseje, pode aceder gratuitamente 
à internet no centro social. Estão disponíveis equipamentos que permitem o acesso, em 
simultâneo, a vários utilizadores. A disponibilização desta facilidade tem alguns custos 
para a colectividade mas, a direcção considera que, o facto de se permitir, a todos, o 
contacto com as tecnologias de informação, irá produzir benefícios muito superiores. A 
partir de agora pode-se aceder ao websit da Liga http://ligamfcabril.dyndns.org e 
comunicar para o endereço electrónico "e-mail" lmfcabril@sapo.pt. Este endereço de e-
mail está protegido de spam bots, pelo que necessita de javascrip activado para o 
visualizar. 
Na vertente financeira  o relatório apresenta um total de receitas de € 22.914,28 e um 
total de despesas de € 3.431,58, transitando para o ano de 2008 um saldo de € 
19.482,70. O relatório e contas foram escrutinadas 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 2008. 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. No ultimo ponto da ordem 
de trabalhos foram abordados diversos assuntos de interesse colectivo e regional 
havendo a salientar a necessidade de pintura do centro social pois, a ultima vez que tal 
aconteceu, já foi há mais de 15 anos. Relativamente a este assunto, o associado José do 
Espírito Santo ofereceu a tinta necessária para a pintura, e ficou assente que os 
trabalhos de pintura seriam efectuados, voluntariamente, pelos associados no 2º fim-de-
semana de Junho. Outro assunto que mereceu algumas considerações dos associados foi 
a intervenção, na estrada para a Pampilhosa, a partir do Sobral Valado, levada a cabo 
pela Câmara Municipal. Embora aquela intervenção  melhore  aquela rodovia, foram 
várias as vozes que manifestaram o seu descontentamento, por não ter sido tida em 
conta a sugestão, que a Liga tem vindo a defender, (alteração do traçado pelo sobral do 
viso), há vários anos que, possivelmente com um nível semelhante de investimento, 
teria produzido muito maiores ganhos. Antes do encerramento da Assembleia foi 
guardado um minuto de silêncio em memória dos associados falecidos em 2007:  Cecília 
Francisco de Almeida, José Domingues Assunção, José Maria Custódio, Maria Martins 
Amorim Rodrigues e Odete Martins Conceição Tavares. 
 


