
Assembleia Geral 
 

Convocatória  

 

Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária a reunir 
pelas 21 horas do dia 6 de Abril de 2007, na sede social em Cabril - Centro Social, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Leitura, apreciação e votação do Relatório e contas da gerência de 2006 
2. Eleição dos corpos gerentes para 2007 
3. Apresentação e debate de qualquer assunto de interesse colectivo ou regional 

Não havendo, à hora marcada, número suficiênte de sócios, a Assembleia funcionará 
uma hora mais tarde, em 2ª convocatória, com qualquer número de associados e a 
mesma ordem de trabalhos. 

Cabril, 05 de Fevereiro de 2007 

O Presidente da Mesa 

Celina Maria Domingues Luís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE ABERTURA 

Nos últimos anos têm ocorrido fenómenos que nos mostram quão frágil é o equilíbrio 
ambiental do nosso território. No ano de 2005, o incêndio de Agosto destruiu, em 
poucas horas, a manta florestal que cobria o território da nossa Freguesia e que, desde 
há várias décadas, era factor de riqueza material e qualidade ambiental. 

As fortes chuvadas de Outubro e Novembro de 2006 provocaram danos significativos 
em estradas  caminhos e terrenos agriculas danos agravados pela ausência da cobertura 
vegetal destruída em 2005. A conjugação negativa desses dois fenómenos contribuiu de 
forma objectiva para que o nosso espaço territorial seja hoje mais pobre e esteja 
vulnerável aos efeitos erosivos que podem acelerar  a desertificação. 

A existência de um meio ambiente equilibrado e estável é condição necessária à nossa 
existência por isso a defesa do meio ambiente é um imperativo individual de qualquer 
cidadão mas, porque o ambiente é de todos é preciso encontrar na acção colectiva as 
soluções que melhor garantam a qualidade  e estabilidade do meio-ambiente. 

A nossa colectivadade, que se aproxima das seis décadas de existência, continuou a sua 
caminhada procurando congregar vontades individuais para a realização de interesses 
colectivos. A nossa dimensão demográfica é hoje uma realidade bem diferente do que 
era mas, o facto de sermos menos, não pode nem deve ser utilizado para justificar a 
inação pois bem sabemos que, mesmo sendo poucos, se agirmos em conjunto podemos 
conseguir realizar objectivos mais ambiciosos. 

Neste ano que passou concluímos as obras dos balneários do campo de jogos estando 
agora ao dispor de toda a população da Freguesia uma infraestrutura desportiva de 
qualidade. Mantivemos aberto em permanência, o nosso centro cultural e de convívio, 
graças à colaboração desinteressada de alguns associados, que, por isso, se assume cada 
vez mais um local de convivência colectiva, cultura e lazer. 

Como nota negativa temos a referir a ausência de qualquer sinal da Câmara Municipal 
sobre a melhoria do traçado da Estrada para a Pampilhosa sobretudo a partir de Sobral 
Valado melhoria essa absolutamente necessária e que temos vindo a reclamar, com 
inteira justiça, há já alguns anos. 

Durante o ano de 2006 deixaram de estar entre nós alguns associados e antigos 
dirigentes, acontecimentos que que nos encheram de tristeza mas cujo exemplo e 
dedicação constitui para nós um estímulo para continuar a trabalhar. 

De entre aqueles que nos deixaram queremos referir em especial o nosso associado n.º 1 
António Maria Gaspar que faleceu no dia 14 de Dezembro último, em vésporas de 
fazer 90 anos de idade. Este sócio fundador da nossa Liga fez parte dos orgãos 
directivos, 3 anos na Assembleia Geral, 4 na Direcção e 29 no Conselho Fiscal. Homem 
trabalhador, honesto e bom, era natural da Foz do Ribeiro. E assim vão caíndo, uma 
após outra, as árvores do pomar da vida. Todavia, porque o terreno que deixou é fértil, 
outros rebentos irão prosseguir a caminhada que agora findou. Isto tanto no plano 
familiar, como no da instituição que ajudou a criar e a manter. À viúva e aos seus oito 
filhos, o nosso sentido pesar.  

 

 



A CONTA DE GERÊNCIA 

BALANCETE DO ANO DE 2006 

 Receitas                                          
    
Saldo do ano anterior 16.653,18€
Donaivos da "FRANKINO FOUNDATION" 3.681,61€
Quotizações recebidas 1.882,60€
Receita de Bar durante 2006 1.028,93€
Donativos para assinaturas de jornais 200,00€
Donativos diversos durante o ano de 2006 3.175,41€
Jantar convívio em Agosto 750,00€
   
Total das receitas 27.371,73€
   
Despesas  
   
Café 342,29€
Bebidas 686,64€
Água (consumo) ano 2006 51,73€
Mensalidades da TV Cabo 509,96€
Energia eléctrica – EDP 410,07€
Obras (construção civil) no campo desportivo  9.418,00€
Portes dos correio 32,40€
Assinaturas de jornais 254,50€
Outras despesas 100,84€
Jantar convívio em Agosto 750,00€
   
Total das despesas 12.556,43€
   
Saldo a transitar para 2007 14.815,30€
   

TOTAL GERAL 27.371,73€

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Em cumprimento do estabelecido nos estatutos, vem o Concelho Fiscal emitir o seu 
parecer sobre o Relatório e Contas da Direcção referente ao exercício de 2006. 

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 2006, 
2. Que seja atribuído um voto de louvor à Direcção pelo zelo e competência no 

desempenho da sua missão. 

O Conselho Fiscal 

Horácio Barata 

Cabril, 04 de Março de 2007 



 

PROPOSTAS FINAIS 

Que sejam aprovados os seguintes votos: 

a. de reconhecimento e agradecimento às seguintes entidades e pessoas: 

a1. à "FRANKINO FOUNDATION" pelo donati concedido; 

a2. à Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e à Junta de Freguesia de Cabril 
pelo apoio na construção dos balneários de apoio ao polidesportivo, bem como a 
todos os associados e amigos que com a sua dádiva tornaram possível esta obra; 

a3. à Junta de Freguesia de Cabril, aos senhores José Teodoro Martins e José 
Nunes de Almeida pela oferta da assinatura dos jornais "Beiras"," Díário de 
Notícias" e "Jornal do Fundão" respectivamente, que estão disponíveis no Centro 
Social. 

  

b. de pesar pelo falecimento dos associados Alberto Batista, António Maria Gaspar, 
bem como ainda de familiares de sócios, guardando-se um minuto de silêncio em sua 
memória. 

 


