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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 objetivo gerir 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 coletiva 509791964, tendo 

realizado o seu primeiro evento público no dia 14 de Maio de 2011, no Solar da Graça, em Ponta 

Delgada 

Mantêm-se em gestão os membros dos órgãos sociais, eleitos em Assembleia Geral no dia 18 de 

abril de 2015 para o biénio 2015/2016, uma vez que não foi apresentada qualquer lista candidata 

até à data de elaboração deste relatório. Assim, os atuais membros são: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente:  José António Resendes 

Secretários: João Eduardo Miranda Gusmão Lordelo Teixeira e Zélia Amaral  

Direcção 

Presidente: António Luís Gusmão Teixeira 

Vice-Presidentes: Marta Maria Puim Loura e Duarte Miguel Pereira Amaral  

Tesoureira: Marta Filomena Medeiros Dias 

Vogal:  Sónia Elisabete Bento Furtado 

Suplentes: Roberto Paulo Ávila da Cunha, Maria Emanuel Loura Macedo, Osvalda Maria 

Nunes Leandres e Célio Elmano Bettencourt Ferreira 

 Delegado em Santa Maria: 

  Jorge Luís da Costa Pessoa Pereira da Costa 

Conselho Fiscal 

Presidente: Fernando José Teixeira Botelho 

Vogais:  Carmen Monteiro do Rego e Paulo Alexandre Puim Loura 
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Os sócios 

A 31 de Dezembro de 2018, a AMASM contava com 80 Sócios (sócios com quotas atualizadas), 

um aumento de quase 5% face ao ano anterior, o que se traduziu num aumento de 3% das receitas 

referentes a quotas. 

O quadro seguinte apresenta a situação, a 31 de Dezembro de cada ano, do número de sócios de 

acordo com a residência de cada um, desde o início da atividade da AMASM: 

 

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

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

Conforme estabelecido na reunião da Assembleia Geral de 14 de Março de 2015, a quota anual 

passou de 25 para os 20 euros. 

A atividade 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. 

  

Localidade/Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Santa Maria 14 18 16 11 15 14 11 11

São Miguel 116 156 137 107 120 108 78 95

Lisboa 4 8 9 3 5 2 1 1

Finlândia 1 1 1 1 1 1 1 1

Funchal 0 1 1 1 1 1 0 0

EUA 0 0 0 1 1 0 0 1

Total 135 184 164 124 143 126 91 109

Variação 36,3% -10,9% -24,4% 15,3% -11,9% -27,8% 19,8%
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O QUE FIZEMOS… 

 

A Direção tinha proposto, para o ano de 2018, os seguintes principais objetivos: 

1º Gestão da residência da AMASM em Ponta Delgada; 

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

Marienses. 

Após quase 3 anos de existência, a Direção 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, em maio de 2018 a direção arrendou uma nova residência 

(apartamento com 3 quartos) onde pode melhorar as condições dos utentes, nomeadamente pela 

maior valia na existência de duas casas de banho. 

A residência atual conta com 3 quartos (um duplo e dois triplos), duas casas de banho, cozinha e 

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

na Avenida D. João III, com bons acessos aos transportes para o Hospital Divino Espírito Santo 

(perto de paragens dos transportes coletivos públicos). 

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

hóspedes, tendo sido celebrado um Protocolo com a USISM (Unidade de Saúde da Ilha de Santa 

Maria) em finais de Maio de 2014. 

O total de dormidas em 2018 ascendeu a 1.803 noites/pessoa, o correspondente a uma taxa de 

ocupação de 62,10%, mesmo tendo em consideração que a maioria dos hóspedes não usufrui da 

residência durante os fins-de-semana (as consultas são agendadas para dias úteis), a variação 

negativa relativamente ao ano de 2017 em 0.7% da taxa de ocupação, justifica-se pelo aumento do 

número de camas de 7 para 8 a partir de Maio de 2018. 

O quadro seguinte ilustra que desde 2014 até 2018 a ocupação da residência tem vindo a 

aumentar, registando-se um crescimento de 8% na procura: 

 

 

Nº Ocupantes

Trimestre/ Anos 2014 2015 2016 2017 2018

Qtr1 20 322 390 425 573

Qtr2 29 401 305 305 467

Qtr3 21 452 374 421 347

Qtr4 107 291 339 453 426

Total 177 1466 1408 1604 1813

Anos

Anos 2014 2015 2016 2017 2018
Taxa média (%) 6,9% 57,4% 55,1% 62,8% 62,1%

 - s/ fins de semana 9,7% 80,2% 77,1% 87,8% 86,8%
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À data da elaboração deste relatório, a taxa de ocupação da residência tem registado médias 

superiores a 47,9% de ocupação, justificando-se cada vez mais a existência e a necessidade deste 

tipo de apoio em Ponta Delgada. 

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

anteriormente, verificou-se uma diminuição do número de sócios. 

Esta diminuição de sócios é justificável pela redução de atividades realizadas pela AMASM em 

2017 e 2018, quer devido à falta de instalações para a realização de alguns eventos (o local 

habitual dos jantares encontrou-se no último trimestre encerrado para obras, não se tendo realizado 

o São Martinho, jantar de Natal e o aniversário), quer devido à falta de adesão por parte dos sócios, 

familiares e amigos às iniciativas que nos fez cancelar, nomeadamente, o Carnaval e o São João. 

Assim, em 2018, para além da gestão da residência e dos apoios que a AMASM concede (bolsas e 

apoios pontuais a famílias carenciadas) apenas se realizou as Sopas de Império onde tivemos 366 

participantes. 

Nas páginas seguintes destaca-se os principais eventos e ações realizadas, bem como a evolução 

dos ganhos e gastos e, consequentemente, dos resultados de cada evento: 

 

27 de abril – Assembleia Geral 

 

Aos vinte e sete dias de abril de 2019, pelas 17 horas, na Residência da AMASM, foi declarada 

aberta a assembleia geral, onde se aprovaram o relatório e as contas da AMASM referente ao ano 

de 2018 e aprovado o plano de atividades para o ano de 2019. 

 

05 de Outubro – 8ªs Sopas de Império 

 

Para além das atividades programadas, a AMASM ainda realizou ou participou nos seguintes 

eventos/atividades: 

 

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 eventos que a AMASM tem realizado, temos vindo a promover o Festival 

Maré de Agosto e o Festival Blues, através de sorteios e bingos com a oferta de 

bilhetes para aqueles eventos, colaborando deste modo com uma maior 

Sopas de Império 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 - Participantes 240 195 270 250 235 252 233 366

 - Receitas 2 290,00 € 1 685,14 € 2 522,53 € 2 711,47 € 2 418,04 € 2 662,27 € 2 406,00 € 4 373,66 €

 - Receita média 9,54 € 8,64 € 9,34 € 10,85 € 10,29 € 10,56 € 10,33 € 11,95 €

 - Gastos 2 124,30 € 1 564,33 € 1 550,56 € 2 000,45 € 1 633,29 € 2 118,06 € 1 672,55 € 3 592,37 €

Resultado 165,70 € 120,81 € 971,97 € 711,02 € 784,75 € 544,21 € 733,45 € 781,29 €
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divulgação dos principais eventos turísticos da ilha de Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

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

juntar mais parceiros e mais vantagens para os nossos associados. 

 
 

 

Cybermap – Internet e Sistemas de Informação, Lda. 

Rua Margarida de Chaves, 127 

9500-088 Ponta Delgada 

Horário: Dias úteis das 9h00 às 18h 

geral@cybermap.pt - Tlf. 296629805 

www.cybermap.pt 

Benefícios para os sócios: 

Descontos: 10% em equipamentos e acessórios de 

informática; 10% prestação de serviços em assistência 

técnica a equipamentos informáticos; 20% em consumíveis 

de informática. 

Descontos não acumuláveis com outras campanhas ou 

promoções. 

 

 

 

Óptica COUTO - em Ponta Delgada e Vila do Porto 

Avenida D. João III, 30 r/c - Ponta Delgada 

Rua Dr. Luís Bettencourt, 114 - Vila do Porto 

Horário: Dias úteis das 9h30 às 19h; Sábados das 10h às 

13h 

opticacouto@gmail.com - Tlf. 296384210 

Descontos: 15% em armações de receituário ou de sol e 

em lentes oftálmicas, excepto promoções. Excluem-se dos 

descontos as lentes de contacto e líquidos. 

 

Karysma Fashion 

Rua Manuel da Ponte, 27 - Ponta Delgada 

martins.susete@gmail.com - 296 281 342 

Horário: 

2ª a 6ª feira: 10h30 às 14h00 e das 15h00 às 18h30 

Sábados: das 9h30 às 12h00 

Benefícios: 10% de desconto em todos os artigos (roupa 

feminina), excepto em artigos em promoção. 
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Escola de Condução Ilha Amarela, Unipessoal Ldª 

(E.C.I.A.) 

Ladeiras do Nascente, s/n – Almagreira 

Horário: Das 08:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00 horas, de 

2ª a 6ª feira 

E-mail:  jorgeleandres@hotmail.com     

Telf/Tlm: 296884177 / 967711441             

Benefícios para os sócios: 

Desconto é de 10% no valor da parte teórica da carta de 

condução de motociclos e ligeiros ou seja categorias A e B, 

desconto não acumulável com outras promoções. 

 

 

Ideal Electricista: 

Rua Dr. Filipe da Cunha Álvares Cabral, 17/19 Cave 

Ponta Delgada - Tlf: 296629319 

Horário de funcionamento - 24 horas 

Benefícios para os sócios: 

- Uma visita anual para inspecção visual das instalações; 

- 15% desconto em todos os serviços; 

- 20% desconto em sistemas de alarmes. 

 

 

Drª. Sónia Sousa Braga, Psicóloga 

Rua do Norte, 14 - Vila do Porto 

Marcação de consultas: Telemóvel: 960138037 

Horário de funcionamento: 2ª feira a 6ª feira: das 18H às 

20h, 

Sábado: 10H às 13H 

Benefícios para sócios da AMASM: 15% desconto na 

Avaliação Psicológica de Condutores e em consultas de 

Psicologia 

 

 

 

Benefícios para os sócios da AMASM: 

-25 % nos tratamentos generalistas (consultas de rotina, 

restaurações e desvitalizações); 

-10 % em tratamentos de prótese (fixa ou removível); 

-10 % em tratamentos de ortodôntia e implantologia.  
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Assinado protocolo entre a AMASM e a CCIPD, prevendo-

se que os sócios de cada uma das entidades possam 

usufruir de todos os serviços prestados por cada uma 

delas, nas mesmas condições que os seus associados. 

Prevê-se ainda que, em eventos ou actividades específicas 

a organizar por cada uma das entidades, se possa 

estabelecer parceria entre ambas, em condições a acordar. 

 

 

 

 

Benefício para os sócios da AMASM: 

Acesso a -10% no valor do plano “LIVRE ACESSO” - para 

si e família directa! 

E o mesmo desconto para Ginástica Aeróbica – para os 

mais novos! Entre outros produtos. 

Mais detalhes? 

Para mais infos: 

geral@ginasio-corpore.pt 

296 683 004 // 966 135 934 

 

QUEM NOS AJUDOU… 

 

Para a realização de todas as atividades ao longo do ano de 2018, 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 

Grupo SATA 

Soltrans, Lda. 

Transportes Marítimos Parece Machado 

Os cozinheiros, Arsénio Medeiros e Aníbal Moura 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto 

Nádia e Carla Cosme do “Zumba” 

Associação Agricola de São Miguel 

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

atividades organizadas pela AMASM. 

Aos sócios José Macedo, Patrícia Tavares, Carlos Sousa, Helena Ramos, Matilde Silva, Elisabete 

Teixeira, Elisabete Botelho, Anabela Furtado, Paula Rodrigues, e muitos outros, pela excelente 

ajuda nos preparativos das Sopas de Império e nos restantes Jantares organizados pela AMASM. 

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

sociais, os quais têm colaborado de forma incansável em todos os eventos e atividades da AMASM. 

APOIO SOLIDÁRIO… 

 

Em 2015, a AMASM contou com os excelentes apoios da S&F Concrete Contractors, Inc., (com a 

entrega de cinquenta mil dólares pelo CEO da empresa, António Frias), do convívio de marienses 

de East Providente (com um apoio de mil dólares) e do Grupo de Cantares Ilha do Sol (apoio de 

500 dólares). 

A todos eles, o nosso muito obrigado. Estes apoios permitiram à AMASM iniciar dois programas de 

solidariedade (para além do apoio aos doentes deslocados): 

- Atribuição de bolsas a estudantes universitários, oriundos de famílias carenciadas, através do 

pagamento de 10 mensalidades de 150 euros cada; as bolsas serão renovadas apenas nos casos 

de sucesso dos bolseiros e disponibilidade financeira da AMASM; 

- Comparticipação no pagamento de medicamentos a famílias marienses economicamente 

desfavorecidas. 

Em 2018, a AMASM apoiou em mais 3 estudantes (4.500€ em bolsas). 

O nosso agradecimento ESPECIAL a… 
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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; e 

 Os apoios dos nossos emigrantes. 

Em síntese, apresenta-se um quadro com os Proveitos e Gastos da AMASM no ano de 2018: 

Projectos/Áreas 
2018  

Rendimentos Gastos Saldo 

AMASM 15 000,00  15 020,80  -20,80  

Apoio Solidário 0,00  0,00  0,00  

Ferramentas e Utensílios 0,00  117,00  -117,00  

Quotas 1 655,20  0,00  1 655,20  

Subsídios 0,00  0,00  0,00  

Jantar Aniversário 0,00  0,00  0,00  

Sardinhada S. João 0,00  0,00  0,00  

Sopas de Império 4 373,66  3 592,37  781,29  

São Martinho 0,00  0,00  0,00  

Natal 0,00  0,00  0,00  

Carnaval 0,00  0,00  0,00  

Publicidades 0,00  0,00  0,00  

Residência AMASM 9 634,07  14 548,16  -4 914,09  

Zumba 0,00  0,00  0,00  

Semana Mariense 0,00  0,00  0,00  

Total Período 30 662,93  33 278,33  -2 615,40  
  

O resultado do ano de 2018 foi negativo em 2.615,40€, essencialmente devido ao aumento das 

despesas com a residência, uma vez que se passou a ter maiores despesas com a manutenção e 

renda. 

Para a cobertura dos Gastos da Associação, realça-se a contribuição dos recebimentos das quotas, 

dos apoios de entidades externas (Lions e Câmara Municipal de Vila do Porto) e as receitas das 

atividades/jantares de angariação de fundos promovidos pela AMASM. 

Ao nível da tesouraria, apresenta-se em seguida um quadro sucinto da situação em 31-12-2018: 
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Destaque-se, ao nível dos recebimentos, verifica-se que desde 2013 não nos foi possível receber 

da Agromariensecoop o montante de 724,58€, referente ao protocolo que existia até início de 2014 

relativo à “Loja Azul Solidária”, independentemente das inúmeras insistências efetuadas junto 

daquela cooperativa, bem como, a devolução do valor do adiantamento efetuado a Associação 

maré de agosto referente a candidatura efetuada a Direção Regional do Turismo no montante de 

7.500€. 

 

Aplicação dos Resultados… 

 

Propõe-se que o resultado de 2018 seja levado a Resultados Transitados, que ascendem 

atualmente a 39.548,01€, montante a ser afeto essencialmente aos programas de apoio a famílias 

carenciadas, através da atribuição de bolsas de estudo e apoio a aquisição de medicamentos por 

famílias carenciadas ou outros apoios considerados de relevante interesse pela Associação no 

apoio a famílias marienses carenciadas. 

O QUE VAMOS FAZER… 

 

Para o ano de 2019, elegemos os seguintes principais objetivos: 

1º Gestão da residência da AMASM em Ponta Delgada; 

2º Manutenção dos programas de apoio solidário a famílias marienses economicamente 

desfavorecidas; 

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

Marienses; 

Rubrica Valor (€)

Disponibilidades 39 006,93            

Saldo Bancário a 31/12 38 903,71            

Caixa 103,22                  

Gastos por liquidar 302,00                  

Carne Sopas 240,00                  

-                         

Diversos 62,00                    

Ganhos a Receber 8 343,08              

Agromariensecoop 724,58                  

Diversos 118,50                  

DRTurismo 7 500,00              

Saldo/Resultado Acumulado 47 048,01       

Resultados até 2017 49 663,41            

Saldo/Resultado de 2018 2 615,40 -        

RESUMO 2018
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4º Eleição dos órgãos sociais; 

5º Realizar eventos/jantares de angariação de fundos  

Até à data da elaboração deste relatório, foi apresentado uma nova lista candidata aos Órgãos 

Sociais, mantendo-se desde de Agosto os atuais órgãos em gestão para garantir a concretização 

dos primeiros 3 objetivos, até à data da realização de eleições. 

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 atual 

situação económica de muitas famílias, temos como objetivo atingir os 100 sócios efetivos e uma 

receita de cerca de 2 mil euros. 

A gestão da residência da AMASM conta com um apoio externo de cerca de 9 mil euros, sendo que 

os gastos com a mesma ascenderão a cerca de 14 mil euros. 

O plano das restantes atividades deverão ser apresentadas pelos membros dos Órgãos Sociais a 

eleger.  

 

Documento elaborado em 27 de abril de 2019. 

 

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 2018, que lhe apresentou a Direção. 

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 2018; 

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

simpatizantes que têm prestigiado esta Associação, em especial ao presidente demissionário, Dr. 

António Luís Gusmão Teixeira, que por motivos profissionais teve de cessar funções como 

presidente desta associação. 

Ponta Delgada, 27 de Abril de 2019 

 O Presidente 

 

 ______________________________ 
 (Fernando José Teixeira Botelho) 
 
 
 Os Vogais 

 

 ______________________________ ____________________________ 
 (Carmen Monteiro do Rego) (Paulo Alexandre Puim Loura) 

 


