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Ata da Assembleia-geral nº ___ 

 

 

Em 14 de Novembro do ano de 2014 às 22 horas, reuniu a Assembleia-geral 

da AMIGISC, no salão paroquial, visto que a Direção achou que não havia 

condições de segurança na sede devido ao mau estado do piso. A Assembleia 

foi conduzida pelo presidente (Domingos Festa), tendo ao seu lado o 1º 

secretário (António Gomes). 

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

Sebastião Pereira, o vice-presidente Nuno Vasconcelos Barbosa, o secretário 

José Maria Ribeiro, o tesoureiro José Bessa, os vogais Manuel Ferreira, 

António Fonseca e José Varela e ainda os sócios António Coelho, Fátima 

Rodrigues, Marcos Couto, Francisco Almeida, Inês Gomes, Lurdes Graça, 

Avelino Ribeiro, Maria José Figueiredo, Emília Gomes, Assunção Fonseca, 

Arménia Gomes, José Maria Almeida, e Evangelista Ferreira. 

 

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. 

O presidente da mesa da Assembleia-geral (Domingos Festa) abriu a sessão, 

saudando os presentes e agradecendo a presença de todos. Seguidamente 

passou a palavra ao 1º secretário (António Gomes) para a leitura da ata da 

Assembleia-geral anterior, para depois ser assinada e arquivada. 

Seguidamente falou do objetivo da presente Assembleia-geral, que tinha como 

pontos da ordem de trabalho, os seguintes temas. 

 

1- Apresentação, apreciação, discussão e aprovação do relatório de contas 

do ano de 2013 

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

de 2015 

3- Outros assuntos 

 

No que diz respeito ao ponto número um, foi dada a palavra ao tesoureiro da 

direção (José Bessa) que não apresentando relatório algum, para que se 

pudesse apreciar e discutir, falou apenas que o saldo atual são 2267.22€ e que 

a restante informação estaria disponível para consulta, nos arquivos que se 

encontram na sede. Após algum silêncio o secretário da mesa (António 

Gomes) pediu o uso da palavra, para mostrar e seu espanto e indignação, 

invocando a postura pouco responsável, como a direção se preparou para a 

Assembleia-geral, e que sem a apresentação do relatório de contas para 

apreciação, não fazia sentido algum continuar com o assunto. 

O presidente da mesa da assembleia, deu a palavra à direção para 

esclarecimentos, e esta pela voz do seu vice-presidente Nuno Vasconcelos, 
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reconheceu que na falta do relatório de contas para apresentar aos sócios, não 

existe matéria de facto para apreciação e discussão e que este ponto da ordem 

de trabalhos, deveria ser suspenso e adiado, para posterior apreciação. O 

presidente da mesa da assembleia aceitou os argumentos da direção e 

comunicou a todos os membros da assembleia, a anulação do ponto nº1 da 

ordem de trabalhos. 

 

Passando ao ponto número dois da ordem de trabalhos, mais uma vez o 

presidente da mesa da assembleia (Domingos Festa) deu o uso da palavra à 

direção que pela voz do seu presidente Sebastião Pereira quer pela do vice-

presidente (Nuno Vasconcelos) foram expondo o plano de atividades, fazendo 

enfoque nas obras que se pretende levar a efeito na sede, e de toda a 

negociação que foi feita com o Sr. Presidente da junta da União das freguesias 

(Jorge Gomes) no sentido da permissão e se possível o seu financiamento, 

sendo a previsão de custos na ordem dos 400€ só em material. Foi falado que 

é importante que se faça um levantamento do património da associação e se 

faça um relatório para arquivo, visto que a associação tem crescido não só em 

sócios, mas também em dados materiais. Pretende a direção repetir as 

jornadas de educação alimentar, mas estando sempre recetiva as sugestões 

de melhoramento do evento, para que não aconteça o fracasso anterior. 

Sobre a participação da Amigisc nas tascas da semana da freguesia, a direção 

aceita com agrado, se o convite nos for endereçado, visto ser tida como uma 

iniciativa muito trabalhosa mas também muito prazerosa e acima de tudo é 

uma iniciativa que trás algum dinheiro aos cofres da nossa associação. 

As iniciativas mais emblemáticas são para manter (Clube dos caminhantes; 

Passeio; Piquenique e Jantar de Natal) 

Por último foi abordado um assunto que já a alguns anos estava em banho-

maria e que agora foi retomado graças ao bom trabalho levado a efeito pelo 

sócio José Bessa no sentido da recolha. Trata-se do tema de criar uma 

memória fotográfica de Santa Cristina no passado, seus usos e costumes, 

ficando expresso em apelo, que para isso é necessário a colaboração de todos. 

 

Já no ponto número três da ordem de trabalhos “outros assuntos” o presidente 

da mesa da assembleia lembrou a todos os presentes que o tema é propício ao 

debate aberto e franco dos assuntos que queiram apresentar ou ver 

esclarecidos. Nesse sentido António Gomes disse que o presidente Sebastião 

Pereira em conversa com ele em tempos atrás, falavam na possibilidade de 

melhorar o sistema da cobrança das cotas de maneira a que o sócio estivesse 

sempre informado da sua situação e ao mesmo tempo também a direção na 

pessoa do seu tesoureiro, assim foi apresentado por António Gomes o 

resultado desse trabalho a toda a assembleia, onde puderam ver o novo cartão 

de sócio e as suas vantagens, agilizando assim todo o processo. O cartão tem 

um formato vertical, onde na frente vêm as indicações relacionadas com a 
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associação e no verso, os dados pessoais de cada sócio, restritamente 

necessários e incluindo a fotografia. A cota continuará a ser autocolante de 

aspeto maior que a anterior e datada, mas só será verdadeira quando assinada 

pelo responsável da direção, devendo também os associados, exigirem a 

mesma, sempre que façam o pagamento. 

No mesmo sentido foi apresentado um cartão de condolências para ramos de 

flores, sempre que a associação se faça oficialmente representar nos funerais. 

Por fim e no que toca a funerais, ficou decidido que só nos faremos representar 

institucionalmente nos funerais, de nossos sócios, assim como de pais, sogros, 

conjugues e filhos.             

 Sem mais assunto o presidente da mesa (Domingos Festa) deu por encerrada 

a Assembleia-geral, agradecendo mais uma vez a presença de todos, e ao 

mesmo tempo fazendo um convite para pequeno magusto que se seguia.  

 

 

Santa Cristina do Couto 14 de Novembro de 2014 

 

 

 

 

O presidente da Assembleia-geral 

 

___________________________________________ 
Domingos da Costa Festa 

 

 

 

O 1º Secretário 

 

___________________________________________ 

António Gomes 

 

 


