Comunicado

Caros Associados e Amigos.
Ocorreu no passado sábado dia 17/3, a Assembleia Geral da nossa AEFA, que aprovou por
unanimidade o Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2017,
bem como foi aprovado por unanimidade e aclamação um Voto de Louvor que enaltece a
gestão, dedicação, rigor e zelo demonstrado pela Direção Nacional ao longo de 4 anos com a
consequente demonstração da gratidão da Assembleia, especialmente reafirmada por todos os
responsáveis dos Núcleos presentes. O texto aprovado já se encontra publicado na nossa página
para conhecimento de todos os associados e estruturas. Constava também da Ordem de
Trabalhos a eleição dos Corpos Gerentes para o próximo biénio, que por não ter sido
apresentada qualquer candidatura e de acordo com a decisão da Assembleia Geral e
disponibilidade da Direção Nacional que muito agradecemos de se manterem em funções até
ao próximo dia 5 de maio, a Assembleia ficou suspensa até aquela data, de forma a que se
possam encontrar soluções diretivas e serem sujeitas a sufrágio. Assim informamos todos os
associados

que a Ordem de Trabalhos, prosseguirá no dia 5 de maio pelas 10 horas na nossa

sede nacional. Agradecendo, apresento os melhores cumprimentos em meu nome e dos
restantes membros da mesa.

VOTO DE LOUVOR

Aos 17 dias do Mês de Março de 2018, a Assembleia Geral da AEFA - Associação de Especialistas
da Força Aérea, reunida em sessão ordinária, propõe um VOTO DE LOUVOR E GRATIDÃO à
Direção Nacional da nossa Associação relevando os considerandos que abaixo se descreve;
•

Durante os seus mandatos sempre revelaram e implementaram proximidade,
colaboração e respeito entre todos os associados,

•

Procederam à reorganização e estruturação da Direção Nacional e Núcleos com zelo e
elevado rigor de seriedade e competência, resultando em muito empenho por todas as
estruturas envolvidas,

•

Desenvolveram diligências junto dos altos comandos da Força Aérea de forma a
recuperar a consideração pela nossa Associação que, entretanto, tinha sido abalada
pelos anteriores responsáveis,

•

Personalizaram e Dignificaram a Nossa Associação quer na assunção de compromissos
estabelecidos, quer no desenvolvimento e cumprimento dos Planos de Atividades onde
estiveram bem patentes as colaborações e proximidade com o Estado Maior nas
pessoas dos seus Chefes de Estado Maior e seus colaboradores mais próximos,
granjeando assim grande consideração e respeito por parte destes,

•

Levaram a efeito os vários encontros nacionais e reuniões de estruturas em que se
destacou a celebração dos 40 Anos que marcou a notabilização da nossa Associação na
sociedade civil e militar,

•

De referir a competência, zelo e seriedade na gestão das contas e nas suas
apresentações,

•

Realça-se o empenho e colaboração que a Direção e Núcleos tem dado à organização e
divulgação dos museus da Força Aérea, onde estão bem refletidas a Historia da Força
Aérea e o trabalho dos Especialistas,

•

Pela publicação do órgão " O Especialista" mensageiro da nossa AEFA, perante os nossos
associados com a qualidade que tem imprimido ao nosso espírito, onde se releva o
excelente trabalho do Diretor Paulo Castro e subdiretor Torrão Sacramento.

•

Por os motivos acima referidos e por as imensas diligências efetuadas por a Direção que
termina hoje o seu mandato estatutário, submete-se o presente Voto de Louvor à
consideração e votação da Assembleia Geral que a ser aprovado deverá ser entregue à
Direção e publicado na nossa página e no próximo ESPECIALISTA.

Porto, 17 de março de 2018

César Oliveira
Presidente da Assembleia Geral

