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QUEM SOMOS… 

 

A AMASM é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que se propõe divulgar a cultura 

e história mariense, incrementar o intercâmbio com a ilha de Santa Maria e conceder apoio social a 

deslocados carenciados. 

Um dos seus principais objectivos é conseguir uma residência em Ponta Delgada para apoiar 

estudantes e doentes deslocados oriundos de Santa Maria. 

A iniciativa nasce em finais de 2010, tendo-se realizado a primeira reunião a 22 de Janeiro de 2011, 

sendo membros da Comissão Instaladora: 

Marta Loura;  

Carmen Rego; 

Paulo Loura; 

Fernando Botelho; 

João Eduardo Teixeira; 

Cristina Mont’Alverne; 

Elisabete Teixeira; 

Sónia Teixeira; 

Laurinda Sousa; 

Zélia Martins; e 

António Teixeira. 

 

A AMASM foi formalmente constituída em 11 de Março de 2011, na Conservatória do Registo 

Comercial de Ponta Delgada, tendo sido atribuído o número de pessoa colectiva 509791645. 
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No dia 19 de Março de 2011, realizou-se a 1ª Assembleia Geral, para a eleição dos Órgãos Sociais, 

para o biénio 2011/2012, sendo:  

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: José António Tavares Resendes;  

Secretários: Sónia Marília Sousa Braga Teixeira e João Eduardo Miranda Gusmão Lordelo Teixeira; 

Direcção 

Presidente: António Luís Gusmão Teixeira,;  

Vice-Presidentes: Marta Maria Puim Loura e Carmen Monteiro do Rego;  

Tesoureira: Marta Filomena Medeiros Dias;  

Vogal: Laurinda Conceição Bairos Sousa;  

Suplentes: Zélia Maria Braga Amaral Martins, Maria Cristina do Monte Ferreira Pereira da Costa 

Mont'Alverne Sequeira e Duarte Miguel Pereira Amaral;  

Conselho Fiscal 

Presidente: Fernando José Teixeira Botelho;  

Vogais: Elisabete Maria Lima Sousa Melo Teixeira e Paulo Alexandre Puim Loura. 

 

Os sócios 

A 31 de Dezembro de 2011, a AMASM contava com 135 Sócios, dos quais 121 Efectivos e 14 

Aderentes, com residência em diferentes pontos do globo: 

 

 

 

Santa Maria; 14 

São Miguel; 116 

Lisboa; 4 
Finlândia; 1 

Santa Maria 

São Miguel 

Lisboa 

Finlândia 
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O QUE FIZEMOS… 

 

Neste primeiro ano de actividade da AMASM, foram definidos dois grandes objectivos: 

1º Angariar mais de 100 sócios, com o intuito de iniciar o processo de “Instituição de Utilidade 

Pública”; e 

2º Conseguir uma residência em Ponta Delgada para a sede da AMASM e dar o apoio a estudantes 

e doentes deslocados oriundos de Santa Maria. 

Neste sentido, implementou-se uma série de acções com vista à divulgação e promoção da 

Associação quer junto das entidades públicas regionais e meio empresarial, quer junto da 

sociedade em geral. 

No que respeita às entidades públicas regionais, destaque para os contactos estabelecidos junto da 

Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social (Secretária Regional, Dra. Ana Paula 

Marques), da Câmara Municipal de Ponta Delgada (Presidente, Dra. Berta Cabral) e da Câmara 

Municipal de Vila do Porto (Presidente, Sr. Carlos Henriques Rodrigues), entidades que nos 

acolheram de forma entusiástica e, dentro das suas possibilidades, tem vindo a colaborar e a apoiar 

esta Associação. Dos contatos estabelecidos espera-se que, durante o 1º semestre de 2012, a 

AMASM já possa contar com a sua sede e residência em Ponta Delgada, para prosseguir com um 

dos seus principais objectivos. 

Ao nível do meio empresarial regional, destaque-se: 

 A SATA Internacional, com a qual se estabeleceu um 

“Acordo Corporate”, em 8 de Abril de 2011, permitindo aos 

sócios da AMASM viajar entre os Açores, Lisboa, Porto, 

Toronto e Boston com descontos entre os 5% e os 35% sobre a tarifa normal; este Acordo 

vigorou até 31 de Dezembro de 2011, sendo expectável a sua renovação ainda no 1º 

trimestre de 2012; 

 

 A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com a qual se 

estabeleceu  um Protocolo, permitindo aos sócios da AMASM a 

participação em ações de formação e outros eventos organizados por 

aquela entidade, nas mesmas condições que os seus associados; ainda, e 

através da sua Delegação de Santa Maria, permitiu-nos utilizar as suas 

instalações naquela ilha para servir de Delegação da AMASM; 

 

 A Zona de Ideias, que concebeu e ofereceu a imagem da AMASM; 

 

 A Pousadas de Juventude dos Açores com a 

qual a AMASM tem vindo a  organizar os seus eventos, 

nomeadamente o Jantar de São Martinho e o Jantar de Natal, 

utilizando-se para o efeito as suas instalações, para além do apoio 

dado no alojamento dos artistas e convidados dos eventos realizados 

pela AMASM. 

http://www.ccipd.pt/
http://www.pousadasjuvacores.com/index_pt.php
http://www.lmo-zonadeideias.pt/
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Ao nível da divulgação à sociedade em geral, organizou-se os seguintes eventos: 

1º Jantar da AMASM - 14 de Maio de 2011 

A Associação de Marienses e Amigos de Santa Maria (AMASM) promoveu, no dia 14 de Maio, na 

ilha de São Miguel, o primeiro jantar convívio com o intuito de reunir marienses e amigos de Santa 

Maria que, por diversos motivos, se encontram a 

residir em São Miguel. 

Este convívio reuniu mais de 160 participantes no 

restaurante Solar da Graça, em Ponta Delgada. 

Contou com a presença, entre outras entidades, 

do presidente da Câmara Municipal de Vila do 

Porto. 

Do programa constaram, para além de um jantar 

composto por uma ementa regional e sabores 

marienses, a assinatura de protocolos entre a 

AMASM e outras entidades. 

Na ocasião, a Associação Cultural Maré de 

Agosto apresentou oficialmente a XVII edição do 

Festival a ter lugar 18 a 21 de Agosto de 2011, 

na baía da Praia Formosa, em Santa Maria. 

Houve, ainda, o sorteio de uma viagem para 2 pessoas, ida e volta, entre as ilhas do grupo oriental 

com estadia no Hotel Santa Maria. 

O artista mariense Pedro Vítor expôs alguns dos seus trabalhos de pintura neste convívio de 

“cagarros” que contou, também, com um trabalho desenvolvido pela FOTOPEPE que consistiu na 

projeção de imagens sobre a Ilha de Santa Maria. Para além destas referências marienses, esteve 

também disponível um espaço com produtos locais. 

Esta noite, marcada pelo são 

convívio entre várias 

gerações, contou com a 

animação musical dos 

marienses Roberto Freitas e 

Ernesto Bica. 
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São João - 23 de Junho de 2011 

- Sardinhada em Ponta Delgada 

No dia 23  de Junho de 2011, em Ponta 

Delgada, a AMASM organizou um Jantar de 

São João - Sardinhada à fartazana (febras 

para crianças) - no Centro Paroquial de São 

José. 

Estiveram presentes mais de 70 pessoas, 

neste convívio que, como já começa a ser 

habitual, só terminou depois das duas da 

madrugada do dia seguinte. 

Sopas de Império - 1 de Outubro de 2011 

A AMASM organizou a realização das 

tradicionais "Sopas de Império" em Ponta 

Delgada, no dia 1 de Outubro de 2011.  

Com cozinheiros Marienses e produtos 

de Santa Maria (carnes, pão, roscas, 

endro, ...), foi um convívio que juntou 240 pessoas, na Sede dos 

Escuteiros da Fajã de Baixo - Rua do Monte. 

São Martinho – 11 de Novembro de 2011 

Realizado nas instalações da 

Pousada de Juventude de Ponta 

Delgada, esta iniciativa contou 

com a presença de mais de 65 

pessoas, sócios e não sócios, 

onde, para além das castanhas e 

milho cozido, foram servidos os 

chicharros fritos com uma bela 

feijoada. 

 

Jantar de Natal – 10 de Dezembro de 

2011 

Jantar que contou com mais de 55 sócios e não sócios, 

e que encerrou as actividades do 1º ano de existência 

da AMASM. Pela 1ª vez, realizou-se dois Bingos, tendo-

se premiado os vencedores com pães de casa, 

obviamente, oriundos de Santa Maria. 

  

http://amasm.weebly.com/uploads/1/1/4/8/1148233/716976_orig.jpg?200
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QUEM NOS AJUDOU… 

 

Para a realização de todas as actividades ao longo do ano de 2011, a AMASM contou com o 

excelente apoio de inúmeras entidades, públicas e privadas, e pessoas em particular, sem as quais 

seria impossível organizar tais eventos. 

Assim, e sem querer esquecer ninguém, a Direção agradece o apoio a todas as seguintes 

entidades e pessoas: 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO; 

Zona de Ideias; 

Roberto Freitas e Ernesto Bica; 

Pousadas de Juventude dos Açores; 

Grupo SATA 

Hotel de Santa Maria 

Salsicharia Mariense 

Cooperativa de Santo Espírito 

Agromariensecoop 

Grupo Mobilar 

 Soltrans, Lda 

Transportes Marítimos Parece Machado 

Pedro Vitor 

Foto Pepe 

Atlanticoline 

Associação Amigos da Ilha das Flores 

Os cozinheiros, Arsénio Medeiros e Aníbal 

Os foliões, José Resendes, Nuno Resendes e José António Resendes 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto 

Mário Jorge Pimentel (Escoteiros da Fajã de Baixo) 

José António, do talho do mercado mariense 

Hélio Serpa, da Açoraudio 

Sr. Eusébio (pelos cestos e baldes) 
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Rádio Clube Asas do Atlântico 

O Baluarte 

José de Melo (Amigos dos Açores) 

Jorge Costa (delegado da AMASM) 

João Pimentel (Associação Maré de Agosto) 

Açores VIP 

RTP e RDP Açores 

 

E ainda, 

A todos os sócios pelo contributo através do pagamento das suas quotas e pela participação nas 

actividades organizadas pela AMASM. 

Aos sócios Maria Macedo, José Macedo, Patrícia Tavares, Márcia Travassos, Sónia Furtado, 

Roberto Cunha, João Martins, João Nuno, Catarina Martins, Isabel Teixeira, Tânia Monteiro, e 

muitos outros, pela excelente ajuda nos preparativos das Sopas de Império e nos restantes 

Jantares organizados. 

 

Por último, mas não menos importante, um agradecimento especial a todos os membros dos órgãos 

sociais, os quais tem colaborado de forma incansável em todos os eventos e actividades da 

AMASM. 
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COMO FIZEMOS… 

 

As principais fontes de receita da AMASM são: 

 As quotas dos seus sócios; 

 As receitas provenientes dos eventos/jantares realizados; 

 Os apoios das entidades regionais. 

Em síntese, apresenta-se um quadro com os Proveitos e Gastos da AMASM no ano de 2011: 

 

Projectos/Áreas Proveitos Gastos Saldo % 

AMASM - Constituição                              -                      306,00    -                306,00    -7% 

Quotas                 2.350,00                             -                    2.350,00    53% 

Apoio/Subsídios                 2.500,00                             -                    2.500,00    56% 

Jantar 14 de Maio                 2.797,50                3.834,62    -            1.037,12    -23% 

Sardinhada S. João                    665,68                    312,49                     353,19    8% 

Sopas de Império                 2.290,00                2.124,30                     165,70    4% 

Jantar de São Martinho                    442,00                    215,01                     226,99    5% 

Jantar de Natal                    386,59                    199,85                     186,74    4% 

Total ano 2011        11.431,77           6.992,27            4.439,50    100% 

 

O resultado do ano ascendeu a 4.439,50€, positivos, essencialmente devido à contribuição dos 

sócios através das quotas (53% do resultado) e da participação nos eventos realizados (contributo 

de 20%, com excepção do Jantar de 14 de Maio). 

O Jantar de 14 de Maio apresenta um resultado negativo (-1.037,12€). Contudo, atendendo à 

inclusão neste evento de uma acção de sensibilização local, de promoção da ilha de Santa Maria, a 

AMASM obteve uma apoio de 2.500€, sendo o resultado desta actividade, em conjunto, de quase 

1.500€, positivos. 

As despesas de funcionamento da Associação foram inexistentes, para além das despesas de 

constituição. 

A estratégia da AMASM passou pela adoção de procedimentos e soluções gratuitas de “paper free”. 

Assim, para o sistema de faturação, a AMASM utiliza uma solução certificada pela DGI da 

WeoInvoice, solução esta disponível na “cloud” e acessível a partir de qualquer computador com 

acesso à internet. 

Ainda, ao nível da comunicação com os seus associados, o meio utilizado é, quase exclusivamente, 

o e-mail (Google/Gmail), estando ainda presentes através do Facebook e da sua página da internet 

em amasm.weebly.com (solução disponibilizada gratuitamente na “cloud” através da Weebly).  
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Ao nível da tesouraria, apresenta-se em seguida um quadro sucinto da situação em 31-12-2011: 

 

Rubrica Valor (€) 

Disponibilidades                 4.438,67    

Saldo Bancário a 31/12                 4.413,67    

Transferência (em trânsito)*                       25,00    

Recebimentos**                    386,59    

Pousadas de Juventude                    386,59    

Pagamentos -                  385,76    

 Adiantamentos -                  385,76    

Saldo/Resultado          4.439,50    

* O valor em trânsito de 25€ refere-se a um pagamento de quota efectuada a 31-12-2011 e com emissão do respectivo recibo nesta data, 

mas só foi registado na conta do BPI com data valor de 2-1-2012. 

** Valor recebido em Janeiro de 2012. 

 

Aplicação dos Resultados… 

 

Propõe-se que o resultado de 4.439,50€ seja aplicado em Fundos de Investimentos por forma a 

permitir uma melhor rentabilização das disponibilidades, em aplicações de baixo risco. Propõe-se 

ainda que este resultado fique afeto a eventuais investimentos a realizar na futura sede e residência 

da AMASM, nomeadamente para despesas de reparação e manutenção, aquisição de mobiliário e 

utensílios. 

 

 

 

  



RELATÓRIO E CONTAS DE 2011 – AMASM – ASSOCIAÇÃO DE MARIENSES E AMIGOS DE SANTA MARIA 

 

1
1

 
O QUE VAMOS FAZER… 

 

Para o ano de 2012, elegemos os seguintes principais objectivos: 

1º Inauguração da sede e residência da AMASM em Ponta Delgada; 

2º Candidatura para obter o título de “Entidade de Utilidade Pública”; 

3º Fidelização dos actuais sócios e angariação de novos sócios, incluindo os emigrantes 

Marienses. 

 

A inauguração da sede e residência dependerá muito de terceiros, quer ao nível da cedência de um 

espaço por parte da Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social ou da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, entidades essas que tem previsto a cedência de um espaço para o 

efeito. 

Por outro lado, e dependendo do espaço cedido, a AMASM necessitará de obter o apoio do meio 

empresarial regional e de personalidades, marienses ou amigas de Santa Maria, para a aquisição 

dos móveis e utensílios, para o bom funcionamento da residência, bem como do apoio dessas 

entidades para eventuais obras de recuperação e/ou reparação do imóvel. 

Durante o 1º semestre de 2012, pretende-se elaborar a candidatura a “Entidade de Utilidade 

Pública”, situação que permitirá à AMASM obter benefícios fiscais em eventuais licenciamentos 

obrigatórios para a realização de obras, bem como permitir a empresas que apoiem 

pecuniariamente, a majoração dos benefícios fiscais que a lei venha a permitir. 

Para a concretização do 3º objectivo (sócios), pretende-se realizar em Ponta Delgada os seguintes 

eventos (datas previstas, sujeitas a alteração): 

 11 de Fevereiro – Assalto de Carnaval 

 11 de Março – Assembleia Geral 

 26 de Maio – Jantar do 1º Aniversário da AMASM, promovendo-se o cartaz turístico do 

Verão 2012 em Santa Maria 

 23 de Junho – Sardinhada de São João 

 29 de Setembro – 2ªs Sopas de Império 

 10 de Novembro – Jantar de São Martinho 

 8 de Dezembro – Jantar de Natal 

Para além destes eventos, pretende-se ainda renovar a parceria/acordo com a SATA Internacional 

e encontrar novos parceiros que permitam a atribuição de benefícios aos sócios da AMASM. 

Em colaboração com organizações de São Miguel e Santa Maria, como os Motards, Clube Naval, 

Amigos dos Açores, entre outras entidades, pretende-se realizar um passeio à ilha de Santa Maria, 

a realizar no início da temporada de Verão (Junho). 
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COMO VAMOS FAZER… 

As principais fontes de receitas, como já referido anteriormente, são as quotas dos associados, bem 

como as receitas da participação nos eventos organizados pela AMASM. 

Assim, para além de recuperar nas primeiras semanas as quotas em atraso (cerca de 675€) 

referentes a 2011, pretende-se ainda realizar cerca de 1.250€ com a entrada de novos sócios, 

atingindo-se o total de 200 sócios, efetivos e aderentes. 

Por outro lado, com a organização dos jantares, e estimando-se uma participação similar ao 

ocorrido em 2011, prevê-se ainda um resultado superior aos mil euros. 

Atendendo à situação actual do País e da Região, não é possível prever/estimar os apoios 

pecuniários dos organismos oficiais, uma vez que estes dependerão, para além de outros fatores, 

da apresentação dos objetivos e projetos que a AMASM se comprometerá a realizar. 

Será compromisso da Direção que, durante o ano de 2012, as obrigações a assumir sejam sempre 

inferiores aos direitos existentes, ou seja, quaisquer despesas a efetuar pela associação dependerá 

sempre dos meios monetários disponíveis e garantidos. 

 

 

 

Documento elaborado em 14 de Janeiro de 2012. 

 

A Direção 

 

 ___________________________ ____________________________ 

 ___________________________ ____________________________ 

 ___________________________ ____________________________ 

 ___________________________ ____________________________ 

 ___________________________ ____________________________ 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Dando cumprimento às competências estabelecidas pelo n.º 2, do artigo 7º dos Estatutos da 

AMASM – Associação de Marienses e Amigos de Santa Maria, o Conselho Fiscal, examinou as 

Contas relativas ao ano de 2011, que lhe apresentou a Direcção. 

Da sua análise não houve lugar a qualquer reparo, razão pela qual submetemos a esta Assembleia 

o seguinte parecer: 

1º - Que sejam aprovados o Relatório e Contas do ano 2011; 

2º - Que seja aprovado um voto de louvor à Direcção, e de um modo geral a todos os sócios e 

simpatizantes que têm prestigiado esta Associação. 

Ponta Delgada, 18 de Fevereiro de 2012 

 O Presidente 

 

 ______________________________ 
 (Fernando José Teixeira Botelho) 
 
 
 Os Vogais 

 

 ______________________________ ____________________________ 
 (Elisabete Maria L. S. Melo Teixeira) (Paulo Alexandre Puim Loura) 

 


