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Acta da Assembleia-geral nº ___ 

 
 

 
Aos 30 dias do mês de Março do ano de 2012 reuniu a Assembleia-geral da 

AMIGISC, na sua sede da Rua de São Bento. A Assembleia foi presidida pelo 
Presidente João Baptista tendo como secretário 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, Ângela Vasconcelos, Donaldo Pinto, Fernando Barbosa, 
Avelino Ribeiro, Victor Ribeiro, Sebastião Pereira, Lurdes Graça, José Bessa, Arnaldo 
Silva, Domingos Festa, António Coelho, Felisbina Nazaré Monteiro e José Maria 
Ribeiro 

 
Pontos em agenda: 
 
1- Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2012/2013 
2- Apresentação do programa de acção 
3- Outros assuntos 
 
O Presidente da associação dirigiu-se à assembleia propondo uma alteração da 

ordem de trabalhos iniciando esta assembleia pela apresentação, discussão e votação do 
relatório de contas. O Relatório foi apresentado pelo tesoureiro e colocado a votação. O 
relatório foi aprovado por unanimidade. 

 
No que respeita ao ponto 1, apresentou-se uma lista única A em que se faz 

constar: 
Direcção: Presidente – Nuno Maria Coutinho F. Vasconcelos Barbosa 
Vice-Presidente – Domingos da Costa Festa 
Secretário – Manuel da Costa Moreira 
Tesoureiro – José Bessa 
Vogal – Sebastião Gonçalves Pereira 
Vogal – Avelino Neto Ribeiro 
Vogal – José Maria de Oliveira Ribeiro 

 Assembleia-geral: Presidente – António Maria Andrade Gomes 
 1º Secretário – Arnaldo Machado da Silva 
 2º Secretário – José Manuel Araújo Varela 
 Conselho Fiscal: Presidente António Neto Coelho 
 Vogal – Maria Arménia Ferreira do Couto Gomes 
 Vogal – Victor Manuel da Graça Ribeiro 

Esta lista foi eleita por unanimidade. Após comentário do presidente da direcção 
em que felicita a renovação das novas pessoas pertencentes à lista da direcção. Foi 
novamente lançado o desafio aos sócios para a renovação das pessoas que de uma forma 
ou de outra tenham participado em listas anteriores. A lista foi aprovada por 
unanimidade. 
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Relativamente ao programa de acção foi apresentado pelo presidente eleito e em 
que constam as seguintes actividades que a nova direcção se propõe desenvolver: 

 
 
 
 
- Passeio convívio 
- Piquenique em Setembro 
- Jantar/Ceia de Natal (14-12-2012) 
- Clube dos Caminhantes (entre outras a caminhada nocturna) 
- Semana da freguesia (a associação propôs organizar com a junta um “rally-

paper” no dia 07 de Junho) 
- Toponímia – Quem são/foram as pessoas que dão o nome às ruas de Santa 

Cristina. 
- Voltar-se mais para o exterior, mas não como lista candidata à junta de 

freguesia. Fazendo uma espécie de catálogo, registando em acta, o conhecimento de 
Santa Cristina, como o estado das ruas, participar nas assembleias de freguesia, entre 
outros. 

- Fazer renascer o projecto “Intervenções”. 
Foi também referida a abertura da direcção a sugestões dos associados. 
Em outros assuntos nada foi referido. 
Posto isto, a assembleia foi dada como encerrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia                 O Secretário 

 
 
_________________________________  _____________________________ 
 (João Baptista)                    (Arménia Gomes) 


