Acta da assembleia-geral nº ___
Aos 15 dias do mês de Abril do ano de 2011 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, Lurdes
Graça, Emília Gomes Donaldo Pinto, Armindo Faria, Conceição Freitas, Marcos Couto,
Ângela Vasconcelos, José Maria Ribeiro, Avelino Ribeiro.
Pontos em agenda:
1- Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas referente ao ano
o ano de 2010;
2- Actividades da associação;
Depois das boas vindas e referência ao quórum por parte do presidente da mesa
da assembleia, passou-se de imediato à discussão do relatório de contas sendo a
discussão/explicação conduzida pelo Tesoureiro Manuel Moreira.
O saldo do relatório de contas é positivo e foi destacado o saldo do passeio e
“patrocínios”. Vincando que a principal fonte de receita advém do pagamento de quotas.
A celebração do aniversário da associação foi a actividade que mais movimentou
verba.
O presidente referiu então que de entre todas as actividades o rally paper foi a
que teve a maior aceitação e movimentou a maior parte das verbas.
Foi também referido pelo presidente que o grupo organizador de todas as
actividades se sentiu de alguma forma desapoiado pelos restantes membros da
associação.
Foi explicado pelo presidente que a nível de utilização da sede, a associação o
pode fazer enquanto a junta não tiver outro plano para o espaço utilizado para a sede da
associação.
Outros projectos estão a aguardar decisão o que permite que o fundo de maneio
vá crescendo. A associação em termos financeiros está saudável.
O relatório de contas de 2010 foi então aprovado por unanimidade.
Em relação às actividades, as novas estão a aguardar decisão. Relativamente ao
levantamento da toponímia das ruas da freguesia foi clarificado o objectivo desta
actividade sendo que existem algumas dificuldades na execução deste projecto.
Outras actividades como o passeio irão ter a devida continuidade. O destino será
o mosteiro de Alcobaça em 26-06-2011. As caminhadas mensais estão e são para
continuar. O convívio também será realizado e será anunciado em altura própria. A
colaboração na semana da freguesia será para continuar desde que a associação seja
contactada com o tempo suficiente para a devida participação. Outra actividade foi
referida como o jantar de Natal, além das eventuais actividades integradas na semana da
freguesia. A feira da sopa bem como o sarau cultural serão outras actividades a ser
ponderada. A direcção a seu tempo dará mais notícias acerca destas e outras actividades.
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Na área das palestras o tema será dedicado à área social, mas nada ainda está
definido. O jornal e o encontro às 4ªs feiras serão actividades para continuar.
A questão da intervenção cívica não tem sido tanto explorada devido
essencialmente à falta de motivação.
A visita do Sr. Presidente da Câmara a Santa Cristina não foi acompanhada por
ninguém da associação por não existir nenhum motivo válido para tal.
Posto isto, a assembleia foi dada como encerrada.

O Presidente da Mesa da Assembleia

O Secretário

_________________________________
(João Baptista)
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_____________________________
(José Varela)

