
 

  

RELATÓRIO E CONTAS - 2012 



RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 – AMASM – ASSOCIAÇÃO DE MARIENSES E AMIGOS DE SANTA MARIA 

 

1
 

RELATÓRIO E CONTAS - 2012 

AMASM – ASSOCIAÇÃO DE MARIENSES E 

AMIGOS DE SANTA MARIA 

 

Documento de apresentação da AMASM, das actividades realizadas no ano de 2012 e das suas 

contas. 

CONTEÚDO 

Quem somos… ................................................................................................................................. 2 

Mesa da Assembleia Geral ............................................................................................................ 2 

Direcção ........................................................................................................................................ 2 

Conselho Fiscal ............................................................................................................................. 2 

Os sócios ....................................................................................................................................... 3 

O que fizemos… ............................................................................................................................... 4 

18 de fevereiro – Assalto de Carnaval ........................................................................................... 4 

11 de março – Assembleia Geral ................................................................................................... 5 

25 de maio – Inauguração da Loja Azul Solidária .......................................................................... 5 

26 de maio – Jantar do 1º Aniversário da AMASM ........................................................................ 6 

23 de junho – Sardinhada de São João ......................................................................................... 7 

29 de setembro – 2ªs Sopas de Império ........................................................................................ 8 

10 de Novembro – Jantar de São Martinho ................................................................................... 9 

8 de Dezembro – Jantar de Natal .................................................................................................. 9 

Quem nos ajudou… ........................................................................................................................ 11 

Como fizemos… .............................................................................................................................. 13 

Aplicação dos Resultados… ........................................................................................................ 14 

O que vamos fazer… ...................................................................................................................... 15 

Como vamos fazer… ....................................................................................................................... 16 

Parecer do Conselho Fiscal ............................................................................................................ 17 

 

  



RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 – AMASM – ASSOCIAÇÃO DE MARIENSES E AMIGOS DE SANTA MARIA 

 

2
 

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. 

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. 
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Os sócios 

A 31 de Dezembro de 2012, a AMASM contava com 184 Sócios, um crescimento de 36% face ao 

ano anterior. Do total de sócios, existem 147 sócios Efectivos, 2 Vitalícios e 35 Aderentes, com 

residência em diferentes pontos do globo: 

 

 

 

 

Cerca de 15% dos sócios não regularizaram o pagamento de quota, pelo que no início do ano de 

2013 verão a sua situação suspensa, conforme estipulado no Regulamento Interno da Associação. 
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O QUE FIZEMOS… 

 

A Direcção eleita tinha proposto, para o ano de 2012, 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. 

Quanto ao 1º objectivo, foi possível arranjar uma sede através de um Protocolo celebrado entre a 

Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social, a AMASM e a Agromariensecoop, 

com o principal objectivo de implementar em Ponta Delgada a “Loja Azul Solidária”, onde se 

promoveria a comercialização dos produtos de Santa Maria. As obras de adaptação foram 

realizadas pela AMASM, com o apoio do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social nos Açores, IPRA, tendo a mesma sido inaugurada no dia 25 de maio, durante a 

“Semana Mariense”, que se realizou entre os dias 25 de maio e 1 de junho de 2012. 

A exploração da “Loja Azul Solidária” compete à Agromariensecoop, com a colaboração da 

AMASM. 

No que respeita à residência, não foi possível, durante o ano de 2012, encontrar uma 

solução que respondesse às necessidades vigentes da população mariense, destacando-

se no entanto o esforço e dedicação da responsável pela Secretaria Regional do Trabalho e 

Solidariedade Social, Senhora Dra. Ana Paula Marques. 

No que respeita à candidatura para se obter o título de “Entidade de Utilidade Pública”, a mesma 

não foi efectuada, uma vez que a Associação deverá ter pelo menos 3 anos de existência. Por outro 

lado, sem a cedência de instalações para o funcionamento da residência de apoio a estudantes e 

doentes oriundos de Santa Maria, a AMASM em pouco ou nada beneficiaria com este estatuto, face 

às actividades que tem vindo a realizar. 

Para a concretização do 3º objectivo (sócios), realizou-se 

quase a 100% os objectivos que a Direcção se propôs 

realizar durante o ano de 2012 e que passamos a destacar: 

 

18 de fevereiro – Assalto de Carnaval 

 

Com mais de meia centena de participantes, foi uma festa 

muito animada, onde cada um levou o seu “farnel” e 

conviveu com muita alegria e diversão. Fantasiados ou não, 

todos puderam saborear as malassadas da Elisabete 

Botelho e dançar as músicas escolhidas pela Marta Dias 



RELATÓRIO E CONTAS DE 2012 – AMASM – ASSOCIAÇÃO DE MARIENSES E AMIGOS DE SANTA MARIA 

 

5
 

11 de março – Assembleia Geral 

 

Aos onze dias de março de 2012, nas instalações da Pousada da Juventude de Ponta Delgada, 

pelas 15 horas e 30 minutos, foi declarada aberta a assembleia geral, onde se aprovaram o 

relatório e as contas da AMASM referente ao ano de 2011. Foram ainda efectuadas propostas 

de actuação da AMASM pelos sócios presentes, tendo-se ainda aprovado o plano de 

actividades para 2012. 

25 de maio – Inauguração da Loja Azul Solidária 

 

 

Com um espaço de quase 100 m
2
 e localizado no centro de Ponta Delgada na Avenida D. João 

III, tem como principais objectivos servir de sede à AMASM e de local de distribuição das 

encomendas de produtos marienses. 

A imagem, da Zona de Ideias, consegue fazer sentir, a quem esteja lá dentro, que se encontra 

na sua ilha… em “Santa Maria”. 
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26 de maio – Jantar do 1º Aniversário da AMASM 

 

Com mais de 250 pessoas presentes, e com o Caldo de Nabos e Borrego como pratos principais, o 

1º aniversário da AMASM foi celebrado com um jantar integrado na organização da “Semana 

Mariense”, que se realizou de 25 de maio a 1 de junho, evento que a AMASM foi parceira. 

Aos cozinheiros, Sérgio Ferreira, Arsénio 

Medeiros, Marta e Paulo Loura, o nosso 

agradecimento especial pelo excelente 

trabalho e qualidade dos pratos 

confeccionados.  

Um agradecimento especial aos Ronda da 

Madrugada que, no final do jantar, nos 

brindaram com um excelente espectáculo. 

 

 

A parceria da AMASM na Semana Mariense foi uma das 

principais actividades que se realizou em 2012, uma vez que 

fomos responsáveis pela realização do Cocktail de inauguração 

da “Semana Mariense”, pela exploração do Bar do evento, 

realização do jantar do aniversário e, ainda, apoiámos a 

realização das Sopas de Império à moda Mariense, oferecidas a 

mais de 1.300 pessoas em cerca de 4 horas. 
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Foi uma semana extenuante para os membros e muitos sócios e amigos que nos ajudaram, bem 

como para os alunos da Escola Profissional de Capelas e seu professor Fernando Braga. 

Extenuante, mas onde se conseguiu angariar bastantes fundos para a associação. 

 

23 de junho – Sardinhada de São João 

 

Quase uma centena de 

pessoas, de todas as idades e 

tamanhos, participaram neste 

evento, ao ar livre, nos jardins 

da Pousada de Juventude de 

Ponta Delgada. 

As sardinhas frescas, o pão 

caseiro de Santa Maria, as 

cavacas, a música, 

proporcionaram aos presentes 

um fim de tarde e serão 

bastante animado. 
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29 de setembro – 2ªs Sopas de 

Império 

Foram 195 mais os convidados para esta 

festa, muito animada e com as deliciosas 

sopas de império elaboradas pelo Arsénio e 

pelo Aníbal. O nosso agradecimento 

especial aos dois, que já fazem parte desta 

equipa e estão sempre prontos para ajudar, 

mesmo que tenham que “sacrificar” a 

família. 

Aos foliões Marienses, José Resendes, 

Nuno Resendes e José António, bem como 

à Mafalda e ao José Francisco, que com as 

suas músicas animaram os presentes. 
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10 de Novembro – Jantar de São Martinho 

74 pessoas, torresmos à mariense e outros produtos típicos 

de Santa Maria, fizeram a festa. 

No final do jantar, as actuações do Francisco e dos jovens 

Sara e João Nuno animaram todos os presentes, uma 

iniciativa da AMASM para promover os jovens talentos em 

actividades culturais e artísticas. 

 

 

8 de Dezembro – 

Jantar de Natal 

A terminar as actividades do ano, 

e num ambiente natalício, 62 

pessoas juntaram-se para a 

Festa de Natal. 

 

 

 

 

Ao nível do meio empresarial regional, destaque-se: 

 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 
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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. 

 

 Parceria com a Cybermap, Lda., promovendo 

a aquisição de computadores ou portáteis a preços 

promocionais, com a oferta de um ano de quota na 

AMASM (promoção divulgada através da loja online 

da AMASM, em http://amasm.shopmania.biz/). 

 

  

http://www.ccipd.pt/
http://www.pousadasjuvacores.com/index_pt.php
http://www.lmo-zonadeideias.pt/
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QUEM NOS AJUDOU… 

 

Para a realização de todas as actividades ao longo do ano de 2012, 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: 

Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social 

Câmara Municipal de Vila do Porto 

Zona de Ideias 

Ronda da Madrugada 

Pousadas de Juventude dos Açores 

Grupo SATA 

Agromariensecoop 

Soltrans, Lda 

Transportes Marítimos Parece Machado 

Associação Amigos da Ilha das Flores 

Os cozinheiros, Arsénio Medeiros e Aníbal 

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

Sérgio Ferreira 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto 

José António, do talho do mercado mariense 

Hélio Serpa, da Açoraudio 

Jorge Costa (delegado da AMASM) 

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 
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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 2012: 

 

 

O resultado do ano ascendeu a 9.542,10€€, positivos, essencialmente devido à contribuição dos 

sócios através das quotas e da participação nos eventos realizados (contributo de mais de 25% dos 

resultados) e à angariação de fundos durante a Semana Mariense, integrando os valores da 

participação no Jantar de Aniversário. 

Este resultado permitiu a AMASM investir em equipamentos e utensílios (loiças, talheres, fogões, 

panelas, entre outros) no montante de 1.980,47€. 

As despesas de funcionamento da Associação foram inexistentes, com excepção de uma multa 

fiscal no montante de 75€. 

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).  

Rendimentos Gastos Saldo

AMASM -                         75,00                                   75,00 -                 

Ferramentas e Utensílios -                         1.980,47                             1.980,47 -           

Quotas 1.475,00              -                                        1.475,00            

Subsídios -                         -                                        -                       

Jantar 14 de Maio -                         -                                        -                       

Sardinhada S. João 902,00                  572,69                                329,31                

Sopas de Império 1.685,14              1.564,33                             120,81                

São Martinho 959,85                  634,15                                325,70                

Natal 702,90                  448,50                                254,40                

Carnaval 60,50                    14,18                                   46,32                  

Loja Azul 11.399,48            11.399,48                          -                       

Semana Mariense 17.558,49            8.512,46                             9.046,03            

Total Período 34.743,36       25.201,26                  9.542,10       

Projectos/Áreas
2012
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Ao nível da tesouraria, apresenta-se em seguida um quadro sucinto da situação em 31-12-2012: 

 

Rubrica  Valor (€) 

Disponibilidades              14.338,24    

Saldo Bancário a 31/12              14.338,24    

Gastos por liquidar                 1.100,31    

Pastelaria Brilhante                    116,00    

Caetano e Medeiros                    716,31    

Pousadas da Juventude                       44,00    

José António de Sousa                       49,00    

Regularizações de caixa                    175,00    

Ganhos a Receber                    743,67    

Pousadas da Juventude                       60,50    

Agromariensecoop                    683,17    

Saldo/Resultado Acumulado        13.981,60    

Resultados de 2011                 4.439,50    

Saldo/Resultado de 2012          9.542,10    
 

 

Aplicação dos Resultados… 

 

Propõe-se que o resultado de 9.542,10€ seja levado a Resultados Transitados e seja afecto a 

eventuais investimentos a realizar na futura 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 2013, elegemos 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. 

 

A inauguração da 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, quer ainda de outras entidades para apoiar a AMASM na realização de obras de 

adaptação e aquisição das mobílias e utensílios necessários ao bom funcionamento da residência. 

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

eventos (datas previstas, sujeitas a alteração): 

- 26 de janeiro – 2º Assalto de Carnaval; 

- 28 de fevereiro – Apresentação de propostas de listas para eleição dos órgãos sociais; 

- 16 de março – Assembleia Geral (Relatório e Contas de 2012 e eleição dos orgãos sociais); 

- 25 de maio – Jantar do 2º Aniversário da AMASM; 

- 22 de junho – 3º Jantar de São João; 

- 29 de junho – 1ª Festa Amarela (baile de Verão); 

- 14 de Setembro – 3ª Sopas de Império; 

- 9 de novembro – 3º Jantar de São Martinho; 

- 7 de dezembro – 3º 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. 

Pretende-se ainda criar “pacotes” de viagens em grupo entre Santa Maria e São Miguel, para 

beneficiar de descontos de grupo na SATA e na Atlanticoline. 
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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. 

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

situação económica de muitas famílias, temos como objectivo atingir os 140 sócios efectivos e uma 

receita de cerca de 3 mil euros (em 2012, já foram pagas quotas de alguns sócios até final de 

2013). 

Com a organização dos jantares, e tendo em conta uma participação similar ao ocorrido em 2012, 

estima-se uma receita de cerca de 1,5 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, como foi o 

caso da “Semana Mariense”. 

 

 

 

Documento elaborado em 25 de janeiro de 2013. 

 

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 2012, 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 2012; 

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 2013 

 O Presidente 

 

 ______________________________ 
 (Fernando José Teixeira Botelho) 
 
 
 Os Vogais 

 

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

 


