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        Prezado associado(a) 
 
        A Direcção da associação vem através desta nota, fazer um balanço dos seus dois anos 
de mandato que agora está prestes a terminar, com a eleição dos novos órgãos sociais, no 
próximo mês de Outubro. 
        É certo que gostaríamos de ter feito mais e melhor, mas sem a participação dos sócios, 
não há iniciativa que vingue. Porém sentimos que muito há ainda a fazer, basta para tal que 
os sócios não virem as costas aos objectivos da associação, que continuam os mesmos desde 
a primeira hora, para assim podermos afirmar a Amigisc cada vez mais, no movimento 
associativo da freguesia. Contudo saímos de cabeça levantada e sempre dispostos a apoiar 
quem nos suceder na liderança. 
        Quando iniciamos o mandato, solicitamos ser recebidos pelo novo executivo da junta de 
freguesia recentemente eleito e empossado, para lhes dar a conhecer o nosso programa 
associativo. Aproveitamos então o momento para os felicitar pela vitória eleitoral e também 
lhes desejar o maior sucesso na condução dos destinos da freguesia. Também nos 
disponibilizamos em nome da Amigisc, para colaborar com a junta, sempre que solicitados, 
desde que concordássemos com os pressupostos. Apesar de tudo isto, fomos marginalizados, 
nunca tendo sido solicitada a nossa colaboração para nenhuma iniciativa.  
        Oferecemos muitas horas das nossas vidas ao trabalho associativo, muitas vezes em 
detrimento da vida familiar, para podermos cumprir o compromisso assumido perante vocês. 
E olhem que não foi fácil atendendo ao momento vivido no início do mandato... 
        Hoje a associação vive um momento de crescimento com a entrada de novos sócios, 
principalmente mulheres, que satisfeitas com o desempenho e êxito do Clube dos 
Caminhantes (a iniciativa de maior impacto de todo o nosso mandato), pediram a filiação, e a 
quem nós respondemos afirmativamente, abrindo as portas e dizendo bem-vindas. 
        Por fim, deixa aqui a Direcção, um veemente apelo a todos os associados, para se 
disponibilizarem para a formação de listas concorrentes para os órgãos sociais, para que haja 
efectiva renovação, e o próximo acto eleitoral, previsto para Outubro, se possa realizar com 
normalidade, evitando assim um possível vazio directivo. 
 
        Nota: 
        Convém que não esqueça caro associado(a), que são as quotas a única fonte de 
financiamento das nossas actividades. As suas quotas estão em dia?          
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