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ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa, foram apreciados os seguintes pontos: 

 

1. Ponto prévio, proposto pelo Presidente da Direção, que consistiu num simbólico minuto de silêncio pelos 

associados falecidos, Dr. Manuel Gameiro em Abril, Dr. Jorge Manuel Pereira Tadeu Ferreira em Julho e Vice-

Almirante Vicente Manuel de Moura Coutinho Almeida D’Eça em Outubro. 

 

2. Seguidamente foram aprovadas as propostas da Direção de exclusão e de admissão de associados 

ordinários e também uma proposta de associado honorário. 

 

3. As propostas da Direção de revisão dos Estatutos da Associação e também do Regulamento Eleitoral 

foram objecto de sereno, interessante e construtivo debate do qual resultou a deliberação de aprovação 

daqueles documentos na generalidade e constituição de uma comissão que analisará as sugestões recolhidas 

e a recolher e elaborará um documento final a submeter à Assembleia Geral que voltará a reunir no próximo 

dia 9 de Janeiro para o efeito. 

 

4. No último ponto: 

-  foi a Assembleia informada pela Direção sobre as diligências em curso relativas às novas instalações 

para a Sede; 

-  foram salientadas pela Direção as alterações introduzidas no novo número da nossa Revista e 

distribuídos exemplares aos presentes; 

-  analisada a situação das quotizações em atraso, apesar das insistências que têm vindo a ser feitas  pela 

Direção junto de cada associado, deliberou a Assembleia recomendar à Direção que, antes de qualquer 

outra medida mais drástica,  tentasse recuperar os créditos estabelecendo acordos de pagamento. 

 

5. Pelas 11H30 foi suspensa a reunião para ser retomada no dia 9 de Janeiiro de 2019, no IUM, pelas 20H30. 

Com os melhores cumprimentos 

 
João Franco 
Presidente da Direcção 
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