Santa Cristina do Couto, 12 / 11 / 2008

ASSEMBLEIA -GERAL
Presentes: Manuel Moreira, Sebastião Pereira, António Coelho, Nuno Vasconcelos,
António Gomes, João Baptista, Marcos Couto, Felicidade Roriz, Domingos Festa,
Conceição Freitas, Maria Amélia, Avelino Ribeiro, Maria de Lurdes Graça, Arménia
Gomes, Fernando Vilas Boas, Donaldo Pinto, José Manuel Varela e Manuel Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Apreciação do plano de actividades para o ano de 2009; ---------------------2. Outros assuntos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto o presidente António Gomes usou da palavra para
explicar o qual será o plano de actividades para o ano de 2009. Propôs a continuidade
do clube dos caminhantes, do piquenique anual e o passeio anual. Propôs também a
recolha de fotografias com o intuito de organizar uma exposição sobre o antes e o
depois de Santa Cristina. Nuno Vasconcelos referiu também a propósito do mesmo
tema que a calendarização deste evento seria no final do primeiro trimestre. Foi referida
a disponibilidade de colaboração com a junta de freguesia e realização desta exposição
durante a semana da freguesia. Foi então pedida a colaboração aos sócios no sentido de
arranjarem fotografias antigas de locais da freguesia e depois contrapor com fotografias
modernas desses mesmos locais. Todas as fotos deverão ser entregues devidamente
identificadas na sede da Associação. Outra proposta seria ligar os nomes de ruas em
Santa Cristina do Couto às figuras que lhes deram os nomes, incluindo as respectivas
biografias. Devido ao facto de o número de sócios pagantes estar a reduzir foi sugerido
a realização de um evento com o objectivo de angariação de fundos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto segundo, outros assuntos, foi constatado que parte dos sócios tem as
suas mensalidades em atraso. Foi referido pelo presidente que um sócio comunicou a
sua desistência através de carta registada e pedido de regularização das mensalidades.
Outro assunto focado pelo presidente foi a referência a actividades levadas a cabo pela
associação desde que esta direcção foi eleita, como a Feira da Solidariedade, o
piquenique, entre outras. Foram dirigidos agradecimentos por parte da direcção à
colaboração prestada pelos associados. Explicou também que o convívio substituiu o
passeio pela falta de inscrições de forma a optimizar a utilização do autocarro. Este
assunto foi ainda debatido pelos vários sócios. No seguimento do assunto da angariação
de fundos surgiu também a proposta de uma festa/ceia de Natal. Foi também referido
que a distribuição do contacto está centrada no presidente. Foi sugerido que os
contactos móveis sejam actualizados. Foi questionado o futuro da sede pelo sócio
Manuel Ferreira. Foi esclarecido que o contrato de utilização é válido até 2009. O
processo será discutido entre a direcção e a junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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