
                                                              Santa Cristina do Couto, 30 / 04 / 2009 

 

 

ASSEMBLEIA -GERAL 

 

Presentes: Manuel Moreira, Sebastião Pereira, Nuno Vasconcelos, António Gomes, 

João Baptista, Marcos Couto, Felicidade Roriz, Domingos Festa, Conceição Freitas, 

Maria Arménia Gomes, Avelino Ribeiro, Maria de Lurdes Graça, Donaldo Pinto, e 

Manuel Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

1. Apresentação, análise e aprovação do relatório de contas, referente ao ano 

de 2008; ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Outros assuntos; --------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao primeiro ponto o Presidente Sr. António Gomes passou a palavra ao 

Tesoureiro Sr. Manuel Moreira que iniciou a exposição relativa ao relatório de contas. 

Frisando que as principais despesas se prendem com os gastos com o suporte 

informático da associação. O relatório de contas foi aprovado por unanimidade.----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando ao ponto segundo, outros assuntos, o presidente António Gomes referiu que 

sendo a principal fonte de receita a quotização, mas que cerca de 30% dos sócios não 

regularizam a sua situação há já mais do que o tempo considerado válido nos estatutos. 

Esses sócios serão notificados da sua situação para que a mesma seja resolvida. O 

convívio será organizado pelas sócias com o apoio dos restantes sócios. A data será 

comunicada pela direcção com a participação da organização do pic-nic. O presidente 

voltou a focar o tema “Santa Cristina no passado” de forma a se conseguir juntar 

fotografias para uma exposição. Comunicou que devido à não existência de registos 

fotográficos suficientes a ideia fica em aberto. Outro assunto focado pelo Presidente foi 

o passeio de autocarro. O Presidente pediu uma declaração de intenção por parte dos 

sócios. Ainda relativamente ao passeio o presidente pediu a opinião da assembleia. 

Como último ponto, foi anunciado o convite da Junta de Freguesia para a participação 

da Associação na Semana da Freguesia. O tema a ser tratado pela AMIGISC será “O 

Ambiente” com ideia de executar uma palestra, e além disso uma sensibilização junto 

das escolas e dos ecopontos com folhetos e cartazes. Fazer uma exposição alertando 

também para os pontos negros. -------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

O presidente da assembleia-geral: 

 

____________________________ 

 

João Marcos Baptista 

 

 

O secretário da assembleia-geral: 

 

____________________________ 

 

Manuel Ferreira 


