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Ata da Assembleia-geral nº ___ 

 

 

Em 23 do mês de Novembro do ano de 2012 às 22 horas, reuniu a Assembleia-

geral da AMIGISC, na sua sede da Rua Conde de São Bento. A Assembleia foi 

conduzida pelo presidente António Gomes, tendo como secretários Arnaldo 

Machado da Silva e José Varela. 

Para além destes, estiveram também presentes, o presidente da direção Nuno 

Vasconcelos, o vice-presidente Domingos Festa, o tesoureiro José Bessa, os 

vogais Avelino Ribeiro, Sebastião Pereira, José Maria Ribeiro e ainda os sócios 

Lurdes Graça, Maria José Soares, Arménia Gomes, Regina Santos, Manuel 

Ferreira, Joaquim Rocha, José Maria Machado 

 

 

Temas em agenda: 
 

1- Apresentação, discussão e aprovação do plano de atividades para o ano 
de 2013 
 

2- Outros assuntos 
 
  

A Assembleia começou com uma saudação do presidente da mesa aos 

presentes, fazendo enfoque no quanto é importante os sócios participarem na 

vida da associação, pois só assim ela terá mais vitalidade. 

 De seguida passou-se aos pontos da ordem de trabalhos, dando desde logo a 

palavra ao presidente da direção para expor o ponto número um. 

 Aqui falou-se do jantar de Natal e das várias sugestões de locais em termos de 

restaurantes, sendo a preferência para os da terra. Foram apresentados os 

orçamentos e após votação a escolha recaiu no café Barros, que apresentou 

um preço de catorze euros, para o menu que a direção tinha proposto.  

A sopa, foi outro tema falado para ser levado a efeito lá para o fim do Inverno, 

sob a forma de um festival de sopas, onde se pretende incluir uma palestra 

conduzida por uma convidada ligada à área da nutrição, para falar dos seus 

benefícios na alimentação e também se possível uma componente de 

animação cultural (música). 

 Foi também equacionada a possibilidade da realização de uma prova de 

“carrinhos de rolamentos” lá para a Primavera, tendo a direção a incumbência 

de fazer todas as diligências logísticas para o efeito e apresentar um projeto de 

viabilização ou não viabilização, até à próxima Assembleia-geral. 

 A direção mostrou-se aberta a novas sugestões que os sócios queiram ver 

contempladas neste plano de atividades. As restantes atividades como sendo o 

piquenique, clube dos caminhantes e o passeio são para manter. 

 O plano de atividades foi votado e aprovado por unanimidade. 
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No ponto dois da ordem de trabalhos – Falou-se em notificar os sócios com 

cotas há vários anos em atraso no sentido da regularização da situação tendo 

como desfecho em último caso, a exclusão, como consta do artigo 14º do 

regulamento geral. 

Por último, foi dito com alguma satisfação, que o número de sócios tem vindo a 

crescer nos últimos tempos, estando já a roçar a centena.  

 

Assembleia foi dada por encerrada, com um convite a todos os presentes, para 

o magusto que se seguia oferecido pela direção. 

 

 

Santa Cristina do Couto 23 de Novembro de 2012 

 

 

 

 

O presidente da Assembleia-geral 

 

________________________ 
António Gomes 

 

 

 

O Secretário 

 

_________________________ 
Arnaldo Machado da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


