EDITORIAL

Sempre cabe aos tesoureiros de qualquer
organiza ção um conjunto de tarefas um pouco
ingratas que são a s de zelar pela saudável
economia das a ssociações pelas quai s foram
eleitos.
Também nas o brigações d o Tesoureiro da
nossa Sociedade consta, por força dos estatutos mas também pelo sentimento genéri co, por
certo aceite por todos, que deve 11 asseg urar a
administração fina nceira da Soc iedade 11 e generi camente cumprir os outros clausulados estatutários.
É nesse sentido que me dirijo a os A ssoc iados
no sentido de lhes pedir uma maior atençã o para os seus deveres de Sócio.
A análise da contabilidad e, no que diz resp eito às cotas, mostra um grande défice de
cumprimento.
C asos há em que se verifi ca um g rande
atraso de coti zação mas noutros nota-se que o
erro se verifica por não actualização de transferência a utomá tica no sistema bancá ri o mantendo-se de há lo ngo tempo o pagamento de
coti zações por valores não actua is.
Porqu e o pagamento das coti zações a nuai s
corresponde a um dever individual, de tod os e
de cada um, apelo a os A ssoc iados para um
mai s perfeito cum primento dessa obrigação.
Só desse modo os elementos de qualquer
orga nização p odem pedir para si to ta l participação nas actividades do colectivo já que os

colectivos são-no como reuni ã o de iguais em
direitos e obrigações.
Outra das tarefas que aceitei como membro
da Direcção foi a de relançar o site da Soc iedade. Pa ra tal , e para que se possa apresentar
uma secção dos Sóc ios tão interessante quanto
possível, é necessário ter um fic heiro o mais
perfeito possível.
N o decurso do Congresso A nual de Yilamoura
fo i pedido aos assoc iad os para preencherem
uma folha de actualização d os seus dados.
Pediu-se para dizerem quais os elementos
que autoriza m que se jam tornad os públicos e
qua is permitem que sejam conhec idos só pelos
outros Sócios, através d o site, e só após a verificação da qualidade de sócio d o visitante.
Esta va lidaçã o da qualidade de Sócio será ,
no futuro, necessária para a to tal 11 navegaçã o 11
11
no site 11 •
Só com base num fic heiro actualizado será
possível faze-la .
Em breve, será enviado a todos um fo rmulário de actualizaçã o, bem como uma informação
da actual situação de cotização para que possa m proceder à sua actualização e eve ntualmente à rectificação de dados incorrectos.
Pede-se a melhor receptiv idade para esta
iniciativa que é funda menta l para a boa organizaçã o da SPO RL.
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