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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. 

Desde a sua constituição em 2011, tem como principal objectivo conseguir uma residência em 

Ponta Delgada para apoiar estudantes e doentes deslocados oriundos de Santa Maria. 

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. 

Os membros dos órgãos sociais, eleitos em Assembleia Geral no dia 24 de Março de 2013 para o 

biénio 2013/2014, são: 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: José António Tavares Resendes;  

Secretários: João Eduardo Miranda Gusmão Lordelo Teixeira; 

  Zélia Maria Braga Amaral Martins; 

Direcção 

Presidente:   António Luís Gusmão Teixeira;  

Vice-Presidentes: Marta Maria Puim Loura; 

Carmen Monteiro do Rego;  

Tesoureira:  Marta Filomena Medeiros Dias;  

Vogal:   Duarte Miguel Pereira Amaral;  

Suplentes:   Roberto Paulo Ávila da Cunha; 

   Sónia Elisabete Bento Furtado; 

   João Leonardo Bairos Figueiredo; 

Conselho Fiscal 

Presidente: Fernando José Teixeira Botelho;  

Vogais: Elisabete Maria Lima Sousa Melo Teixeira; 

Paulo Alexandre Puim Loura. 
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Os sócios 

A 31 de Dezembro de 2014, a AMASM contava com 124 Sócios (sócios com quotas actualizadas), 

uma diminuição de 40 sócios face ao ano anterior. Do total de sócios, existem 88 sócios Efectivos, 3 

Vitalícios e 33 Aderentes. 

O quadro seguinte apresenta a evolução do número de sócios de acordo com a residência de cada 

um, desde o início da actividade da AMASM: 

Localidade/Anos  2011 2012 2013 2014 

 Santa Maria  14 18 16 11 

 São Miguel  116 156 137 107 

 Lisboa  4 8 9 3 

 Finlândia  1 1 1 1 

 Funchal  0 1 1 1 

 EUA  0 0 0 1 

Total 135 184 164 124 

Variação 
 

36,3% -10,9% -24,4% 

 

Conforme estipulado no Regulamento Interno da Associação, os sócios com as suas quotas em 

atraso, deixam de ser sócios efectivos até regularização das suas quotas. 

A actividade da AMASM depende essencialmente da união das pessoas e das quotizações dos 

seus associados, pelo que se apela a todos os sócios e simpatizantes da AMASM que divulguem 

esta iniciativa no intuito de angariar mais associados para a Associação. 
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O QUE FIZEMOS… 

 

A Direcção tinha proposto, para o ano de 2014, os seguintes principais objectivos: 

1º Inauguração da residência da AMASM em Ponta Delgada; 

2º Fidelização dos actuais sócios e angariação de novos sócios, incluindo os emigrantes 

Marienses. 

Após quase 3 anos de existência, a Direcção da AMASM celebrou em Fevereiro de 2014 um 

contrato de arrendamento com vista ao funcionamento de uma pequena residência para apoiar os 

estudantes e doentes que se deslocam de Santa Maria a São Miguel, oriundos de famílias 

economicamente carenciadas. 

A residência conta com 4 quartos (um de casal, dois duplos e um individual), uma casa de banho, 

cozinha e sala/quarto de jantar para utilização pelos seus hóspedes, fica situada no centro de Ponta 

Delgada, na Rua do Contador, nº. 46, com bons acessos ao Hospital Divino Espírito Santo (perto de 

paragens dos transportes colectivos públicos). 

O apoio aos doentes é efectuado através da oferta do alojamento, sem qualquer custo para os 

hóspedes. 

O Protocolo celebrado com a USISM (Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria) foi assinado em 

finais de Maio. A divulgação da residência tem sido efectuada essencialmente através do “boca-a-

boca”, sendo que a partir de setembro a taxa de ocupação foi 

bastante expressiva. 

O total de dormidas ascendeu a 177 noites/pessoa, das quais 92 

concentraram-se no último trimestre de 2014. 

De salientar que em Janeiro de 2015 registaram-se 99 

dormidas/pessoa, o que corresponde a uma taxa de ocupação 

de cerca de 50%. 

De salientar que a taxa de ocupação é calculada com base no 

total de dias dos períodos em análise, independentemente de 

raramente aos fins-de-semana existirem pessoas a residir na 

casa, atento à finalidade da mesma. 

No que respeita à “Fidelização dos actuais sócios e angariação de novos sócios”, como já referido 

anteriormente, verificou-se um decréscimo do número total de sócios, não obstante termos 

realizado todas as actividades previstas para o ano de 2014. Registaram-se 11 novos sócios e 

saíram, quer por falta de pagamento de quotas, quer por outros motivos, um total de 51 sócios. A 

este facto poderá estar associado a situação económica e financeira que a Região está a 

atravessar. 

Do plano de actividades proposto para 2014, destacam-se nas páginas seguintes os principais 

eventos e acções realizadas. 

 

Anos/Trimestre 
Total 
Dormidas 

2014 177 

Trim1 22 

Trim2 27 

Trim3 36 

Trim4 92 

2015 99 

Trim1 99 

Total Geral 276 
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1 de Março – Assalto de Carnaval 

 

Um grupo de cerca de 60 pessoas, reuniram-se neste evento, realizado na Pousada de Juventude 

de Ponta Delgada, com a alegria e boa disposição habitual que qualquer mariense se predispõe 

aquando da participação neste tipo de “brincadeira”. Com concurso de fantasias e muita música, foi 

animação até ao fim… 
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29 de Março – Assembleia Geral 

 

Aos vinte e nove dias de Março de 2014, pelas 15 horas e 30 minutos, e pela primeira vez, na 

Residência da AMASM, foi declarada aberta a assembleia geral, onde se aprovaram o relatório e as 

contas da AMASM referente ao ano de 2013 e aprovado o plano de actividades para 2014. 

 

3 de Maio – Jantar do 3º Aniversário da AMASM 

 

Quase 100 sócios e não sócios comemoraram o 3º Aniversário desta Associação… com muito 

Borrego, confeccionado pelo nosso Amigo Sérgio Ferreira… 

Um especial agradecimento ao Sérgio e à Administração do Colégio do Castanheiro. 
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21 de Junho – 4ª Sardinhada de São João 

 

Quase uma centena de participantes (93) estiveram nos jardins da Pousada da Juventude de Ponta 

Delgada a saborear as sardinhas grelhadas (apoio da Lurdes Narciso,Lda.) e festejar as tradicionais 

festas de São João. 

Animação, bingo, música e muita alegria, foram o “mote” para este grupo de pessoas… 
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4 de Outubro – 4ªs Sopas de Império 

 

As tradicionais Sopas de Império contaram com cerca de 250 pessoas, com muita animação. Aos 

nossos cozinheiros, Arsénio e Aníbal, bem como aos inesperados músicos e cantores, Zeca 

Medeiros e irmãos Gago da Câmara, um agradecimento muito especial, que muito contribuíram 

para o sucesso desta festa. 
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8 de Novembro – Jantar de São Martinho 

 

Com mais de 70 pessoas, um jovem cantor (João Cabral, filho) e a oferta dos chicharros pelo João 

Cabral (pai), foi mais uma vez um serão bastante agradável, hatitual nas nossas Festas. Nesta 

edição do “Magusto”, colaboramos na divulgação e venda do livro “Ensaio sobre o comprimento do 

Silêncio”, com a poesia de Daniel Gonçalves e fotografia de Pepe Brix, que estiveram connosco. 
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6 de Dezembro – Jantar de Natal 

 

Pela primeira vez, para além da contribuição para o jantar de Natal, a AMASM solicitou aos 

participantes uma pequena oferta de Natal, as quais reverteram para famílias carenciadas da ilha 

de Santa Maria. 

As meninas da AMASM, com um “excelente” coro, que se notava a falta de ensaios, animaram este 

magnífico jantar de Natal. 
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Para além das actividades programadas, a AMASM ainda realizou ou participou nos seguintes 

eventos/actividades: 

 

Aulas de Zumba e Pilates: Para manterem a forma e dinâmica, as 

“meninas” da AMASM organizam desde Abril de 2013 aulas de Zumba e 

de Pilates, agora com o apoio da Junta de Freguesia de São Sebastião, à 

qual desde já o nosso agradecimento. 

 

 

Nos últimos eventos que a AMASM tem realizado, temos vindo a promover o Festival Maré de 

Agosto de 2015 e o Festival Blues, através de sorteios e bingos com a oferta de bilhetes para 

aqueles eventos, colaborando deste modo com uma maior divulgação dos principais eventos 

turísticos da ilha de Santa Maria. 
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Divulgação e dinamização da nossa página no Facebook e da internet, com cada vez mais 

“amigos”… 

 

Ao nível do meio empresarial regional, para além das parcerias já estabelecidas, continuamos a 

juntar mais parceiros ee mais vantagens para os nossos associados. 

 Descontos de 15% em consultas e avaliações (área da 

Psicologia), na ilha de Santa Maria, em parceria com a Dra. 

Sónia Sousa Braga; 

 

 Na área da medicina 

dentária, estabelecemos parceria com o Consultório Dr. Pedro 

Almeida, em Ponta Delgada, que oferece descontos entre 10% 

a 25%, consoante o tipo de tratamentos a efectuar. 

 

 A SATA Internacional, com a qual se renovou o “Acordo 

Corporate”, 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; 

 

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

mantém 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, permite-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, 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.lmo-zonadeideias.pt/
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QUEM NOS AJUDOU… 

 

Para a realização de todas as actividades ao longo do ano de 2014, 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 

Pousadas de Juventude dos Açores 

Colégio do Castanheiro 

Sérgio Ferreira 

Grupo SATA 

Soltrans, Lda. 

Transportes Marítimos Parece Machado 

Os cozinheiros, Arsénio Medeiros e Aníbal 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto 

José António, do talho do mercado mariense 

Hélio Serpa, da Açoráudio 

Nádia do “Zumba” 

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, Catarina Martins, Isabel Teixeira, 

Elisabete Botelho, Anabela Furtado, Paula Marques, 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 2014: 

Projectos/Áreas 2014  

Rendimentos Gastos Saldo 
AMASM                    142,00                                        67,27                                   74,73    

Ferramentas e Utensílios                              -                                        986,27    -                           986,27    

Quotas                 2.144,31                                               -                               2.144,31    

Jantar Aniversário                 1.183,20                                  1.441,23    -                           258,03    

Sardinhada S. João                 1.227,50                                      767,80                                 459,70    

Sopas de Império                 2.711,47                                  2.000,45                                 711,02    

São Martinho                    906,05                                      497,72                                 408,33    

Natal                    793,27                                      500,60                                 292,67    

Carnaval                    266,52                                      184,56                                   81,96    

Loja Azul                              -                                        396,07    -                           396,07    

Residência AMASM                 7.046,79                                  8.329,19    -                       1.282,40    

Total Período        16.421,11                      15.171,16                    1.249,95    

 

O resultado do ano ascendeu a 1.249,95€ (cerca de ¼ do registado no ano anterior, que foi de 

4.016,81€ positivos). 

O resultado menor que o ano anterior deve-se aos seguintes principais factores: 

 Investimento realizado para a AMASM (ferramentas e utensílios, nomeadamente, aquisição 

de mesas e grelhadores, no montante de quase mil euros); 

 Despesas com a gestão da residência da AMASM, para a qual contamos com um apoio do 

Lions Clube de Santa Maria e da Câmara Municipal de Vila do Porto, na ordem dos 7 mil 

euros, tendo a AMASM contribuído com cerca de 1,3 mil euros para suportar as despesas 

de água, luz, gás e pequenas reparações necessárias; 

 Prejuízo na realização do Jantar de Aniversário, devido essencialmente à alteração do custo 

dos produtos e à menor adesão por parte dos nossos sócios e amigos; 

 Ainda, devido aos custos que em 2014 a AMASM teve que suportar com a Loja Azul 

Solidária, até denunciar o Protocolo estabelecido, o que aconteceu apenas em Abril de 

2014, uma vez que o nosso parceiro Agromariensecoop notificou a AMASM em Março, a 

sua intenção de não continuar com a parceria. 

Para a cobertura dos Gastos da Associação, realça-se a contribuição de 14% dos recebimentos das 

quotas, 46% dos apoios de entidades externas (Lions e Câmara Municipal de Vila do Porto) e os 

restantes 40% das actividades/jantares de angariação de fundos promovidos pela AMASM. 
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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). 

Ao nível da tesouraria, apresenta-se em seguida um quadro sucinto da situação em 31-12-2014: 

 

Rubrica  Valor (€) 

Disponibilidades              18.729,78    

Saldo Bancário a 31/12              18.682,88    

Caixa                       46,90    

Gastos por liquidar                    216,00    

Pastelaria Brilhante                    116,00    

Voucher "Blues e Maré" (3)                    100,00    

Ganhos a Receber                    734,58    

Jantares de sócios                       10,00    

Agromariensecoop                    724,58    

Saldo/Resultado Acumulado        19.248,36    
Resultados até 2013              17.998,41    

Saldo/Resultado de 2014          1.249,95    

 

Aplicação dos Resultados… 

 

Propõe-se que o resultado de 1.249,95€ seja levado a Resultados Transitados e seja afecto a 

eventuais investimentos a realizar na sede e residência da AMASM, nomeadamente para despesas 

de reparação e manutenção, aquisição de mobiliário e utensílios. 
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O QUE VAMOS FAZER… 

 

Para o ano de 2015, elegemos os seguintes principais objectivos: 

1º Gestão da residência da AMASM em Ponta Delgada; 

2º Fidelização dos actuais sócios e angariação de novos sócios, incluindo os emigrantes 

Marienses. 

Para a concretização do 2º objectivo (sócios), pretende-se realizar em Ponta Delgada os seguintes 

eventos (datas previstas, sujeitas a alteração): 

 

14 de Fevereiro - Assalto de Carnaval 

14 de Março - Assembleia Geral para aprovação das Contas de 2014 

03 de Abril - Apresentação das listas para a eleição dos Órgãos Sociais da AMASM 

18 de Abril - Acto eleitoral e tomada de posse dos novos órgãos sociais 

16 de Maio - 4º Aniversário AMASM 

27 de Junho - Sardinhada de São João 

12 de Setembro - Sopas de Império 

14 de Novembro - São Martinho 

12 de Dezembro - Jantar de Natal 

 

Para além destes eventos, pretende-se ainda renovar as parcerias existentes e encontrar novos 

parceiros que permitam a atribuição de benefícios aos sócios da AMASM. 
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COMO VAMOS FAZER… 

 

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

apoio institucional para a gestão da Residência da AMASM, bem como as receitas da participação 

nos eventos organizados pela AMASM. 

Ao nível das quotas, mesmo tendo em consideração algumas desistências atendendo à actual 

situação económica de muitas famílias, temos como objectivo atingir os 120 sócios efectivos e uma 

receita de cerca de 2,5 mil euros. 

Com a organização dos jantares, e tendo em conta uma participação similar ao ocorrido em 2014, 

estima-se uma receita de cerca de 1,8 mil euros. 

A gestão da residência da AMASM conta com um apoio externo de cerca de 7 mil euros, sendo que 

os gastos com a mesma ascenderão a cerca de 10 mil euros. De realçar que os hóspedes da 

residência não tem qualquer encargo. 

O saldo previsto é de cerca de 1,3 mil euros, o qual só será atingido com a entrada de novos 

associados (pelo menos 2 dezenas) e uma participação nos eventos realizados, pelo menos, igual 

ao sucedido em 2014. 

 

 

 

Documento elaborado em 7 de fevereiro de 2015. 

 

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 2014, 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 2014; 

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, 7 de Fevereiro de 2015 

 O Presidente 

 

 ______________________________ 
 (Fernando José Teixeira Botelho) 
 
 
 Os Vogais 

 

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

 


