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...,......Aos quinze dias do mes de Abril de 2003 reuniram-se em

Assembleiaceral, por convocagao do Senhor Presidente da Mesa da

Assembleia, os associados da Associagao 'AJUDA AOS MISSIONARIOS

EM AFRICA", criada por escritura pfblica em 28 de Outubro de 1999, com

sede na rua Sao Joao Bosco, n.o 103, r/c esquerdo, 41OO451 - Porto, n'o

de identificagao fiscal 504 702 1'14, com os seguintes os pontos

agendados:

..........1. Abertura de uma conta bancaria com a designagao "Tchuma

Tchato" a ser gerida pelo missionario Joao Rodrigues.......................'..,.......

.........,2. An6lise da actividade do "Coordenador de esculturas com

bal6es" .................

3. Admissao de novos s6cios e cancelamento de s6cios existentes.

4. Proposta de criagao de um Conselho Executivo

5. Analise e discussao do projecto "Escola em Casa"

Deu-se inicio aos trabalhos tendo-se decidido o seguinte:

.......,.,Ponto 1: proposta aceite por unanimidade; o enceramento ou

manutengeo desta conta sere reavaliado dentro de um ano..........................

...-,.....Ponto 2: foi decidido reeleger Cados Eduardo da Silva Correia para

este cargo, eleiqao por unanimidade................... '.

..........Ponto 3: aprovada por unanimidade a admissao dos seguintes

novos elementos para membros efectivos, associados membros a tempo

inteiro, com a graga:,,.,,.".",,....,..,,.....,.

..........(33) Maria Manuela da Conceigao Pinheiro...........

.......... (34) Rosim6ri Santos Cunha Viana............. '.........

..........(35) Maria de Lourdes Rebelo Camacho..... '. '. '.......

.......... (36) Michael Wesseling......-......

.......... (37) David Sanders Collazo.....
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.......... (38) Filipe de Jesus Camacho Si|va..............._.".......

..........(39) Sara Maria Amador de Bemardo. ..........-----

..........Foi tamb6m decidido nao aceitar o pedido de inscrigao de s6cio de
Abner e de Samuel, assim como cancelar a inscrigeo de (6) Pedro Nuno
Garcia Viana e de (7) Maria Luz do Campo Peni por motivos de acaao
disciplinar por parte do Movimento .,A Fami|ia,,.................

..........Ponto 4: foi decidido nao avangar com esta ideia.

..........Ponto 5: decidido desenvolver esforgos no sentido de alcangar uma

solugao para a actividade de "Escola em Casa,, em Portugal, que,

actualmente, nao tem enquadramento legal ,,,.,,,,,,.,,..,..,,,.,,............................

Sem outros assuntos de relevo, tratados nesta assembleia, fica redigida

esta acta que vai ser lida e assinada pelos presentes como prova da

verdade nela transcrita............,,,,,,,....

.......... Porto, 15 de Abril de 2003.............................

...................ASSrNATURAS.....................


