Assembleia Geral da Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal de
22-04-2022
Admissão de Novos Sócios Efetivos
ATA DA REUNIÃO DA CAES – 14-04-2022
Comissão de Admissão e Exclusão de Sócios
Pelas dezassete horas do dia 14 de Abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se a reunião
da Comissão de Admissão e Exclusão de Sócios (CAES).
A reunião realizou-se através do Zoom, tendo contado com a presença dos sócios, Ana
Cristina Borges; Manuel Cabrita Matias e Maria Teresa Costa Santos.
Os sócios Thomas Beuvink e Alexandra Matias, na impossibilidade de estar presentes,
enviaram o seu parecer por email.
Procedeu-se então à análise das duas propostas de candidatas a sócias efetivas –
Alexandra Matias e Catarina Guedes, de acordo com o estipulado na alínea c do nº 1 do
Artigo 4º do Regulamento para admissão e exclusão de sócios efetivos e beneméritos.
Foram ponderados os elementos de análise submetidos e considerado que as candidatas
Maria Alexandra Matias e Catarina Guedes cumpriam os requisitos para nomeação como
sócias efetivas.
As competências e experiência apresentadas pelos proponentes, aliados ao perfil,
dedicação e compromisso revelados na sua ligação à Associação, poderão certamente
contribuir para o crescimento da mesma com a sua presença e participação.
Ouvidos os membros, foi colocada à votação e o parecer da Comissão foi unânime, e
favorável à nomeação das duas candidatas. A sócia Alexandra Matias pronunciou-se,
naturalmente, apenas em relação à proposta de Catarina Guedes.
A CAES considera importante manter uma dinâmica de entrada de novos sócios, com vista
à renovação e rejuvenescimento da Associação, e nesse sentido, irão desenvolver os
seguintes passos para acelerar este processo:
- Transmitir à AG de dia 22 de Abril, a ideia de que se espera que os sócios efetivos em
geral, se empenhem em trazer novos sócios.
- Analisar com Secretário-geral eventuais entidades colaborantes a propor
- Analisar com CD nomes a propor
- Analisar com Diretores das Aldeias nomes de pessoas e entidades colaborantes
- Analisar com equipa de Marketing sócios subscritores e Amigos com perfil para sócios
efetivos
Irá ser marcada uma reunião presencial da CAES na Sede da Associação para agilizar
estes passos.
Sem outros assuntos, deu-se por encerrada a reunião.
Lisboa, 14 de Abril de 2022

Amor e um lar para cada criança

Breve apontamento biográfico das candidatas:
Maria Alexandra Casimiro Rodrigues Cabrita Matias tem formação e experiência como
técnica de gestão administrativa em empresa do setor energético, sendo sócia subscritora
da Associação desde Abril de 2013, assistindo com regularidade às Assembleias Gerais.
É conhecedora e admiradora do modelo e da atividade desenvolvida pela Organização,
tendo organizado ações de recolha de bens a favor das Aldeias de Crianças SOS junto do
Externato de S. José em Lisboa, organizando ainda uma visita dos alunos deste
estabelecimento de ensino à Aldeia SOS de Bicesse, onde no passado realizou a boda do
seu casamento. Acompanhou o apadrinhamento de uma criança.
Candidata proposta pelos sócios efetivos Jorge Carvalho e Filipe Carnall
Catarina Alexandra Guedes Gameiro tem formação académica ao nível de mestrado em
Design de Equipamento, com uma especialização em Design Urbano e Interiores pela
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Iniciou a sua colaboração com a Associação em 2014 por ocasião da comemoração do
50º Aniversário da Associação tendo dinamizado junto de alunos e professores da referida
faculdade a exposição itinerante Intrarte que esteve patente ao público na Guarda, no
Porto, em Lisboa e no Casino do Estoril, projetando de forma plástica os valores das
Aldeias de Crianças SOS. No âmbito da Intrarte preparou também o catálogo e leilão
online das obras da exposição. De mencionar ainda a cedência pró-bono dos direitos de
autor das ilustrações de 2 livros infantis “Natal é Magia” e “Teatro na Escola” editados pela
Associação das Aldeias de Crianças SOS cuja venda tem sido importante fonte de
angariação de fundos para a Associação ao longo de vários anos.
É conhecedora e admiradora do modelo e da atividade desenvolvida pela Associação,
tendo estado disponível e muito ativa na organização e acompanhamento de eventos de
divulgação da Obra no período que decorreu entre a comemoração dos 50 anos da
Associação e a comemoração dos 50 anos da Aldeia de Crianças SOS de Bicesse em
2017, ano em que passou a ser amiga SOS.
Candidata proposta pelos sócios efetivos Ana Borges e Manuel Matias
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