notícias
2

exilados e desertores
ACTAS
Neste número também anexamos as actas das últimas
Assembleias Gerais efectuadas durante a vigência da
anterior Direcção e, igualmente, a acta da AG realizada
em 17 de Março último, cumprindo assim um
compromisso assumido de publicar as actas no mais
breve espaço de tempo possível, através de um voto
de confiança dado à Mesa da Assembleia Geral.
Igualmente, em anexo a Execução Orçamental do
1º trimestre deste ano.
2 Abril 2018

Nº 2

5º ENCONTRO
Há mar, comida alenteja, conversa da boa e desenho
de alguns projectos da Associação.
PROGRAMA
Manhã de Sábado 9, chegada e instalação
Almoço no Melidense
Tarde de Sábado a partir das 16h conversa
sobre os actuais projectos da AEP61-74 e
apresentação de novas ideias
Jantar em São Torpes ou Sines
Noite cultural em Sines
Manhã de Domingo 10, passeio até Miróbriga
ou Porto Covo, Almoço
Tarde livre ou comprometida com projectos

MELI
DES

EDITORIAL
De novo aqui lançamos um apelo aos sócios, sobretudo
aos autores de Exílios.2 para que se mobilizem na
organização de apresentações do livro nos locais onde
dispõem de redes de contactos. Exílios.2 quer-se no
espaço público e noutras estantes.
Neste nº 2 queremos recordar a campanha dos 100
sócios uma vez que 500 likes no Facebook foram
atingidos, obrigado a todos. E também a necessidade
de, ao efectuarem depósitos no nosso IBAN,
identificarem se são quotas ou compras de livros. O
Joaquim Saraiva tem suado as estopinhas para
deslindar a natureza dos depósitos bancários na nossa
conta. Ajudem o homem! Recordamos o desfile do
25 de Abril em Lisboa onde desfilaremos com a faixa
abaixo. O local de concentração será informado
atempadamente. Era importante marcar uma presença
forte nesta data e gritar 25 de Abril...sempre!

INSCRIÇÕES
Beatriz Abrantes
bricardo17@hotmail.com
e Joaquim Nunes
fernando.nunes@live.com
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ANEXOS
Recapitulando:
Acta nº6 - 10 Dez 2017 (4 págs)
Acta nº7 - 10 Dez. 2017 (1 pág)
Acta nº 8 - 13 Janeiro 2018 (2 págs)
Auto de tomada de posse 18 Janeiro 2018
Acta nº 9 - 17 Março 2018
Execução Orçamental 1º trimestre 2018

