Editorial
Vítor Manuel Silva Borges

No dia 24 de Março reuniu a Assembleia

Geral da APARF. Da ordem de trabalhos constou
a Aprovação de Contas do ano 2017 e o respectivo Relatório, assim como o parecer do Conselho
Fiscal. Até 30 de Novembro, a Assembleia reunirá
novamente, para apreciação e votação do Programa de Acção e Orçamento para o ano seguinte.
Além de se tratar de obrigações legais e
estatutárias, as Assembleias são momentos muito
importantes de reflexão na vida das Associações.
A Direcção é chamada a prestar contas de todo
o trabalho desenvolvido, apresentando também
soluções e actividades que permitam a continuação dos seus objectivos.

Ser Sócio Efectivo
Quando reflectimos sobre a nossa
actividade, sabemos que fica sempre
muito por fazer na imensidão de problemas que afligem
os mais pobres e doentes. Os desafios são inúmeros…
mas a resposta tão positiva que recebemos dos nossos
Amigos, Colaboradores e Associados, são a prova inequívoca que o Amor não falta nos seus corações e graças a
ele, podemos continuar a estar presentes nos pequenos
projectos que apoiamos.
Se sentir disponibilidade para ser Sócio Efectivo, não
hesite em contactar-nos. O seu contributo será valioso!
Lembramos Santa Teresa de Calcutá: “Não se podem
fazer grandes coisas mas apenas pequenos gestos de
grande amor”. Obrigado!
direccao@aparf.pt

Regulamento Geral de Protecção de Dados
Aos Assinantes e Amigos da Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, enviamos, juntamente com o jornal “O Amigo dos Leprosos”, um pedido de autorização para conservarmos os seus
dados em ficheiro informático que usamos para efeitos de prestação de serviços: assinatura e envio de
publicações, campanhas de solidariedade, convites, felicitações, processamento de donativos, declarações às Finanças, facturação dos artigos adquiridos e cobrança de quotizações. Esta autorização é
exigida pelo novo Regulamento Geral de Protecção de Dados que entrará em vigor em 25 de Maio de
2018.
Com esta formalidade nada se altera na nossa relação com os nossos Amigos e Assinantes, simplesmente damos cumprimento ao que a Lei exige.
Depois de ler, concordar e preencher, coloque a data e assinatura, e devolva-nos, por favor, a folha
através dos CTT, em mão ou digitalizada por e-mail.
Enquanto titular dos dados tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, nos termos do RGPD
e da Lei e ainda de os alterar, rectificar, opor-se ao seu tratamento, retirar o consentimento, solicitar a
portabilidade, o apagamento e apresentar reclamações junto da autoridade de controlo.
Poderá contactar directamente a APARF por carta dirigida à Administração, Rua Cidade Nova
Lisboa, nº7, 1800-107 Lisboa ou pelo endereço eletrónico aparf@aparf.pt

VISITA/CONVÍVIO NO CENTRO ROVISCO PAIS
Dia 1 de Julho - Domingo
A APARF promove a visita/convívio aos ex-hansenianos residentes no Centro Rovisco Pais,
na Tocha – Cantanhede.
Convidamos todos os nossos amigos, colaboradores e associados a trazerem as suas famílias
e a comparecerem neste piquenique à sombra
do pinhal, onde a festa e a boa disposição não
faltarão!
Para inscrição de transporte ou para mais
informações contacte a APARF pelo telefone
218 520 520 ou por email: aparf@aparf.pt
O Amigo dos Leprosos

PROGRAMA

10:30h – Chegada;
11:00h – Visita aos doentes;
12:00h – Eucaristia (animação, a confirmar: Grupo
Coral Ala Nun’Álvares)
13:00h – Almoço. Partilha de farnéis;
14:00h – Tarde recreativa com animação musical;
17:00h – Lanche partilhado;
18:00h – Despedida e regresso.
Nº 131 • ABRIL/JUNHO 2018

03

