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Ata da Assembleia-geral nº ___ 
 

 
Em 29 do mês de Novembro do ano de 2013 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 ao seu lado o 2º secretário 
(José Varela), devido á ausência do 1º secretário (Arnaldo Machado da Silva) 
que antecipadamente comunicou que chegaria mais tarde 
Para além destes, estiveram também presentes, o presidente da direção Nuno 
Vasconcelos Barbosa, o vice-presidente Domingos Festa, o secretário Manuel 
Moreira, o tesoureiro José Bessa, os vogais Avelino Ribeiro, Sebastião Pereira, 
e José Maria Ribeiro e ainda os sócios Manuel Ferreira, António Coelho, 
Donaldo Pinto, Fátima Rodrigues, Marcos Couto, José Silva, Francisco 
Almeida, Lurdes Graça, António Fonseca, José Alberto Silva. 
 
 
Ordem de trabalhos: 
 

1- Eleição dos órgãos sociais para o biénio de 2014/2015  
 

  
A Assembleia teve início após meia hora de espera, com os sócios que 
estavam presentes mas na forma de segunda convocatória, devido à falta de 
quórum. 
Saudando os presentes, o presidente da mesa agradeceu e enalteceu, a 
presença de todos, passando depois à leitura da ata da Assembleia-geral 
anterior, para depois ser assinada e arquivada. 
Seguidamente falou do objetivo da presente Assembleia-geral, que tinha como 
ponto único da ordem de trabalhos, a eleição dos órgãos sociais para o biénio 
de 2014/2015, tendo sido apresentada para sufrágio uma única lista com os 
seguintes elementos e designada de Lista A 

 
 

Lista A 

 

Direção 
 

Presidente - Sebastião Pereira 
Vice-presidente – Nuno Vasconcelos Barbosa 

Secretário – José Maria Ribeiro 
Tesoureiro – José Bessa 

Vogal – José Varela 
Vogal – Manuel Ferreira 
Vogal – António Fonseca 
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Mesa da Assembleia-geral 
 

Presidente – Domingos Festa 
1º Secretário – António Gomes 

2º Secretário – Ângela Vasconcelos 
 

Conselho Fiscal 
 

Presidente – Manuel Moreira 
Vogal – Avelino Ribeiro 

Vogal – Fátima Rodrigues 
 

 
Ao ler os nomes constantes da lista, o presidente da Mesa da Assembleia 
(António Gomes) pediu que se levantassem para assim melhor serem 
identificados. 
Posteriormente foi dada a palavra ao presidente da direção cessante (Nuno 
Vasconcelos Barbosa), que em jeito de despedida, agradeceu a confiança que 
nele depositaram os associados, para depois fazer uma espécie de viagem ao 
longo de todo o seu mandato, invocando que foi de muito trabalho, onde 
destacou todas as ações realizadas, dando um particular destaque às 
iniciativas novas que foram levadas a efeito, como sendo (primeiras jornadas 
de educação alimentar, a prova de carrinhos de rolamentos e trikes, a 
participação de corpo inteiro da Amigisc nas tasquinhas da semana da 
freguesia). Por outro lado abordou a questão do crescimento que a nossa 
associação vêm tendo ao longo dos últimos tempos, dizendo que é bom e nos 
deve encher de orgulho, no entanto acarreta-nos alguns problemas sérios de 
logística, dando exemplos na dificuldade encontrada na realização do passeio 
convívio, por causa essencialmente das visitas guiadas que temos por hábito 
fazer e também dos locais para acampar para o almoço e lanche e ainda do 
piquenique devido aos meios materiais envolvidos.  
A Amigisc na sua componente de intervenção cívica, abraçou uma causa na 
forma de abaixo-assinado, que segundo o presidente Nuno Vasconcelos 
explicou, tem por objetivo recolher o máximo possível de assinaturas, no 
sentido de sensibilizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal para a situação 
das ruas do juncal e da variante no sentido de serem melhoradas. No que toca 
ao Clube dos caminhantes que já vem desde o ano de 2006, muito se deve ao 
empenho do sócio António Gomes, que muito responsavelmente soube abraçar 
a causa. Por fim abordou o assunto da morada da sede, dando conhecimento 
que já não é mais na Rua dos Pintos, mas sim na (Rua Conde de São Bento nº 
155) – (4780-757 Santa Cristina do Couto), que é precisamente onde se situa a 
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sede, onde hoje estamos reunidos. Fez ainda questão de dizer que deixa a 
presidência mas não deixa a Direção e que podem continuar a contar com ele. 
Em nome da Assembleia o presidente da mesa (António Gomes) agradeceu o 
empenho e dedicação que soube dar à Amigisc ao longo de todo o seu 
mandato, com uma merecida salva de palmas dos presentes. 
Seguidamente o presidente da Mesa da Assembleia passou ao momento da 
votação, pelo método de braço no ar, tendo a lista sido aprovada por 
unanimidade 
Depois foi dada a palavra ao novo presidente eleito (Sebastião Pereira), que 
em nome de todo o elenco diretivo se comprometeu em fazer o seu melhor em 
prol da Amigisc, dando seguimento a todas as iniciativas e se possível 
introduzir novidades, contando para isso com a experiência do anterior 
presidente e atualmente seu Vice-presidente (Nuno Vasconcelos Barbosa). 
Sem mais assunto o presidente da mesa (António Gomes) deu por encerrada a 
Assembleia-geral, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e ao 
mesmo tempo fazendo um convite para o humilde magusto que se seguia, não 
deixando assim cair a tradição. 
 
 
 

Santa Cristina do Couto 29 de Novembro de 2013 
 
 
 
 

O presidente da Assembleia-geral 
 

___________________________________________ 
António Gomes 

 
 
 

O 2º Secretário 
 

___________________________________________ 
José Varela 

 
 


