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DIVULGAÇÃO: 

Assembleia Geral 

Convocatória 

Nos termos do art.º 10º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral ordinária a 
reunir pelas 20 horas do dia 10 de Abril de 2009, na sede social em Cabril - Centro 
Social, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1º Leitura, apreciação e votação do relatório e contas de gerência de 2008; 

2º Eleição dos corpos gerentes para 2009, 

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, 2ª convocatória, com qualquer número de 
associados e a mesma ordem de trabalhos. 

Cabril, 15 de Fevereiro de 2009 

A Presidente da Mesa 

Celina Maria Domingues Luís 

NOTA DE ABERTURA 

Na conjuntura actual em que os ventos de incerteza e a falta de confiança parecem 
abalar os pilares da nossa sociedade talvez se justifique, mais do que nunca, uma 
maior mobilização colectiva na realização dos nossos fins estatutários. 

Os princípios da solidariedade, ajuda mútua e realização do bem comum que, desde 
a nossa fundação, há já 60 anos, têm sido o fermento da nossa actividade, 
constituem, por certo, um excelente estímulo para agir, de forma positiva, 
relativamente  à turbulência do tempo presente. 

Aquilo que conseguimos materializar ao longo dos anos é bem a prova de que, a 
acção colectiva, baseada em nobres princípios, é perene e engrandece todos 
aqueles que individualmente nela participam, por isso dizemos: valeu pena, vale a 
pena – ousemos continuar.  

Em 2008, fruto do empenho dos associados, do apoio da Câmara Municipal, da 
Junta de Freguesia e de um conjunto de Mecenas conseguimos importantes 
realizações das quais salientamos: pintura, reconstrução parcial do telhado e 
criação de um novo espaço utilizável no centro social e ainda a disponibilização de 
um ponto de acesso à Internet a toda a população. 

As actividades desenvolvidas em Agosto, nomeadamente a semana desportiva e o 
jantar convívio tiveram grande adesão da população, merecendo destaque o facto 
de mais de duas centenas e meia de Cabrilenses terem participado no jantar. 
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Na área envolvente do centro social foram construídos dois monumentos de 
inegável importância  para a Freguesia,   pois constituem  marcos significativos na 
preservação da nossa memória histórica. Um dos monumentos evoca, num painel 
de azulejos, a primitiva Igreja Paroquial construída no sec. XVII e o outro, 
utilizando algumas das pedras do velho lagar do vale pereiro, são um símbolo à 
produção de azeite, produção muito ligada à vida dos Cabrilenses. 

A construção desde dois monumentos só foi possível graças ao associado, 
benemérito e amigo José Teodoro Martins que suportou os respectivos encargos. 
Por este nobre gesto é credor da nossa reconhecida gratidão.         

Durante os últimos anos a Câmara Municipal levou a cabo uma intervenção na estrada 

que liga a Freguesia à sede de Concelho e que, por isso mesmo, é uma rodovia muito 

importante. Dada a largura da faixa de rodagem é necessária uma intervenção de 

consolidação das bermas para que as condições de segurança sejam aceitáveis, por isso, 

fazemos daqui um apelo à Câmara para que, dentro do possível, consolide as bermas 

daquela estrada pois, é nossa convicção que os custos serão reduzidos se comparados 

com os ganhos que se podem obter em segurança na circulação. 

A CONTA DE GERÊNCIA 

BALANCETE DO ANO DE 2008 

Receitas                                          
Saldo do ano anterior 19.482.70€
Quotizações recebidas 1.976,05€
Receita de Bar 2.054,17€
Jantar convívio de Agosto 1.431,00€
Donativos de pequeno montante 1.530,34€
Venda de Livros 50 anos 50,00€
Donativo da Junta de Freguesia 1.200,00€
Donativos de pequeno valor recebidos do Centro Social 3.458,09€
Total das receitas 31.182,35€
   
Despesas  
Café 1.011,33€
Bebidas e refrigerantes 1.042,84€
Energia eléctrica - EDP 561,31€
Água 65,97€
TV Cabo 380,15€
Assinaturas de jornais (JN, J. Fundão e J. Arganil Serras) 243,50€
Imposto Municipal 13,54€
Quotas da Casa da Comarca 75,00€
Selos de Correio 33,31€
Telefone e Internet 329,25€
Jantar convívio em Agosto 958,75€
Aquisição de equipamentos para o Centro Social 1.298,90€
Obras no Centro Social (telhado e pintura) 9.364,34€
Donativo à Junta de Freguesia 1.000,00€
Total das despesas 16.378,19€
Saldo a transitar para 2009 14.804,16€
Total da despesa e saldo de gerência 31.182,35€
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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 2008. 

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 2008. 

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

 Cabril, 08 de Março de 2009 

O conselho Fiscal 

Horácio Barata 

PROPOSTAS FINAIS 

Que sejam aprovados os seguintes votos:  

 a)       de reconhecimento e agradecimento às seguintes entidades e pessoas  

a1)   à Junta de Freguesia de Cabril, a Câmara Municipal pelo apoio 

concedido 

a2)  à imprensa regional: Jornal de Arganil, 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. 

a4)   às firmas detentoras das marcas  “Delta”,  “Avitel” e  “Petisco de 

Alvalade” bem como à Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e 

Junta de Freguesia de Cabril pelo apoio concedido à Semana 

Desportiva. 

a5)   à firma detentoras da marcas “Delta” e “Avitel” pela comparticipação 

em subsidio para máquina de lavar loiça.  

a6)   Aos associados Vitor Custódio e Adelaide pelo brindes distribuídos no 

jantar de convívio. 
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a7)   Aos associados José do Espírito Santo, Armindo Tavares e José Nunes 

de Almeida pelos donativos concedidos no âmbito do estatuto do 

mecenato. 

b)      de pesar pelo falecimento dos associados: Artur Tavares Dias Quaresma e Aliete 

de Oliveira Passinha Dias, bem como pelos familiares de sócios, guardando-se um 

minuto de silêncio em sua memória. 


