-----------------------------------------------------------ATA N.º 1 ---------------------------------------------Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
realizou-se sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Palácio Conde de
Penafiel, rua de S. Mamede ao Caldas, no 21, em Lisboa, a primeira reunião da
Assembleia Geral da Associação – União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa,
com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------Ponto Um: - Constituição da Mesa desta Assembleia; ----------------------------------------------Ponto Dois: - Aprovação dos Estatutos da UFPLP. --------------------------------------------------Estiveram presentes como membros associados coletivos, as seguintes entidades: -------Sociedade Brasileira de Física (SBF), representada pelo Presidente Rogério Rosenfeld,
Sociedade Portuguesa de Física (SPF), representada pela Presidente da Direção, Maria
da Conceição Abreu e Silva e Associação Angolana de Física (AAF), representada, por
Joaquim Pedro Kessongo, em representação do Presidente do Conselho de Direcção
Nacional Jorge Maria Gonçalves Mayer, e ainda os membros associados individuais que
que assinaram a lista de presenças anexa a esta ata. Foram ainda apresentadas as
procurações também anexadas a esta ata.-------------------------------------------------------------A reunião da Assembleia Geral iniciou-se com o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. Foi apresentada pela Comissão Instaladora uma proposta de constituição da Mesa da
Assembleia, com os seguintes membros: Fernando António de Freitas Costa Parente,
como Presidente da Mesa, e Maria da Conceição Abreu e Silva e Analdyne Mandinga da
Cruz Soares, como Secretárias da Mesa. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido posto à
discussão o projeto de Estatutos aprovado pela Comissão Instaladora.------------------------Após a discussão, o projeto posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------Estando presentes todos os membros da Associação, foi proposto pela Mesa convocar-se
uma nova reunião da Assembleia Geral, a ter lugar imediatamente a seguir, para eleição
dos Corpos Sociais e aprovação do valor das quotas a pagar pelos associados.------------A proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida em voz alta, foi posta à votação dos membros da Assembleia. -----

A ata foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos Presidente da Mesa e por
uma das Secretárias. -----------------------------------------------------------------------------------------Em anexo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de membros presentes na reunião da Assembleia Geral.--------------------------------2. Procurações de membros entregues na Mesa. ----------------------------------------------------3. Estatutos aprovados na reunião da Assembleia Geral . --------------------------------------------------------------- O Presidente da Mesa-------------------------------A Secretária da Mesa -----
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