Acta da Assembleia-geral nº ___
Aos 18 dias do mês de Março do ano de 2010 reuniu a Assembleia-geral da
AMIGISC, na sua sede da Rua de São Bento. A Assembleia foi presidida pelo
Presidente João Baptista tendo como secretários José Manuel Varela e Arménia Gomes.
Estiveram presentes, além dos membros da mesa o presidente da direcção Nuno
Vasconcelos Barbosa, o vice-presidente Manuel Ferreira, o secretário António Gomes, o
tesoureiro Manuel Moreira, Domingos Festa, Sebastião Pereira, António Coelho e
Avelino Ribeiro.
Pontos em agenda:
1- Apresentação e aprovação do plano de actividades para o ano em curso;
2- Apresentação e aprovação do relatório de contas do ano de 2009;
3- Exclusão dos sócios com cotas em atraso e que não responderam à
notificação;
4- Outros assuntos;
Relativamente ao primeiro ponto o Presidente usou da palavra para salientar que
este é o ano comemorativo do décimo aniversário da associação. Foram relembradas as
actividades realizadas nos últimos 10 anos. Não é uma associação de massas mas é uma
associação que marcou/marca posição em variadas ocasiões. A associação tem muito
para se orgulhar e poucos ou nenhuns arrependimentos. Especialmente durante o mês de
Setembro vão decorrer uma série de actividades comemorativas que pertencem a um
programa ainda em fase de preparação. O clube dos caminhantes, o convívio anual,
passeio anual (sempre com um cariz cultural) e o “Contacto” são actividades a
continuar. A iniciativa das imagens históricas da Freguesia será para continuar. Como
nova actividade será um levantamento da toponímia “Cristinense” como forma de
transmissão às gerações vindouras de quem originou o nome das ruas. Outras
actividades/iniciativas estão ainda em estudo.
Foi lida uma carta dirigida à associação, infelizmente de remetente anónimo. O
facto relatado na dita circular não foi completamente verdadeiro porque a situação fora
já referida no “Contacto” de Abril de 2008 e também abordada no trabalho apresentado
pela AMIGISC no dia do ambiente.
Relativamente à iniciativa “Limpar Portugal” a Associação disponibilizou-se
imediatamente junto da Junta de Freguesia disponibilizando-se para o evento. A
AMIGISC ficou responsável por um grupo de trabalho (lixeira).
O programa da direcção após discussão foi aprovado por unanimidade.
O relatório de contas de 2009. Foi salientado pelo Tesoureiro que as receitas
provêm das quotas cobradas e de “sobras” do passeio. O relatório de contas foi
aprovado por unanimidade.
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A direcção propôs uma lista de sócios a excluir, por incumprimento do
regulamento geral e de onde se salienta que estes sócios são dos da primeira hora.
Donde se conclui que está a decorrer uma renovação da associação. Foi pedido pelo
presidente que em relação aos sócios 3 (José Armando Martins) e 53 (Helena Martins)
em que se num prazo de um mês a situação for regularizada então os sócios
continuariam pertencentes à associação. Caso contrário estes serão automaticamente
excluídos. Em relação aos outros sócios mencionados na lista estes são excluídos com o
acordo a assembleia.
Sócios a excluídos: 2 – Maria Cândida Varela; 5 - Marco Almeida; 8 - Maria
José Ribeiro; 9 - Manuel Abreu Carmo; 18 - Domingo Pereira Silva; 21 - António
Joaquim Oliveira; 24 – Francisco Manuel Silva; 25 – Hermes Martins Maia; 27 –
Sandra Maria Garcia; 32 – Avelino Almeida Ferreira; 33 – Maria Helena Gomes
Boneco. A proposta da direcção foi aprovada por unanimidade.
No ponto “outros assuntos” o sócio António Gomes relatou os actos de
vandalismo a que associação foi vítima. Esta foi a terceira vez em que a sede da
associação foi vandalizada.
Também foi referido que no Verão termina o contrato de permanência da sede
no local actual. O compromisso estabelecido com a junta foi no sentido em que a
associação será avisada com a devida antecedência para a sede da associação poder ser
deslocada. Ficou decidido que será celebrado um contrato condicional até ao início das
obras onde hoje é a sede da associação.

O Presidente da Mesa da Assembleia

O Secretário

__________________________________
(João Baptista)
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_____________________________
(José Varela)

