COMUNICAÇÃO:
Terminando este ano o mandato dos Corpos Sociais, haverá eleições para o próximo
mandato que terá a duração de quatro anos, pelo que se apela à apresentação de listas.

Assembleia-geral extraordinária de 4 de julho:
• No dia 4 de julho a Assembleia-geral aprovou os novos Estatutos, obrigação imposta pelo
Decreto-Lei n.º 172-A/2014, bem como um novo Regulamento Eleitoral.
• Os novos Estatutos foram já remetidos para a Segurança Social para aprovação, devendo
entrar em vigor logo que esta nos seja formalmente comunicada.
• A versão aprovada prevê que as eleições tenham lugar até ao dia 15 de outubro.
• O Regulamento Eleitoral estabelece que as listas completas devem ser entregues à
Comissão Eleitoral até ao dia 15 de setembro.
• Os Órgãos Sociais passam a denominar-se: Assembleia-geral, Administração e Órgão de
Fiscalização.
• A Administração passa a ser constituída por um Presidente, um Vice-presidente, um
Administrador financeiro e dois vogais.
• Os mandatos passam a ter a duração de quatro anos.
• Logo que aprovados os estatutos pela Segurança Social, tanto estes como o Regulamento
Eleitoral que a eles está indexado, entrarão em vigor e serão publicados no sítio
institucional da Associação e afixados na Sede.

EDITORIAL:

Férias

As atividades escolares na Associação chegam ao fim e já
estamos a preparar o novo ano letivo.
A todos os nossos associados e suas famílias, desejamos um ótimo
período de descanso e de recuperação de forças para o novo
anos e fazemos votos para que se torne num tempo especial de
aproximação familiar e, nomeadamente entre pais e filhos.
Que seja um período bem aproveitado para darmos aos nossos
entes queridos aquela atenção de que carecem e que a
correria do dia-a-dia nem sempre permite ao longo do ano.

DIREÇÃO:

O Presidente da Direção, António Joaquim, que se encontrava ausente por motivos de
saúde, retomou já as suas funções.

COLABORAÇÃO:
Continuamos a necessitar do apoio de um voluntário para ajudar com a edição do
Joãozinho Bosco e design de painéis para a escola. Alguém se oferece? Contactar
mariajoaovale@aaase.pt

