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Sede na rua Infante D. Henrique, Edifício Ferreirinha, Bloco E,sala2, 4785-187 Trofa  
Correio eletrónico: ahuesb@gmail.com - Sítio Oficial na Internet: www.ahuesb.pt 

 
 

 

Aprovado em assembleia geral ordinária, realizada no dia 26 de novembro do ano de 2016, nas Instalações provisórias da 
AHUESB, sitas na rua dos Combatentes,n.º66, na cidade da Trofa. 
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CONVOCATÓRIA 

 
Assembleia Geral Ordinária 
 
Vem a Mesa da Assembleia Geral, convocar todos os Associados da AHUESB para uma Assembleia 
Geral Ordinária a realizar no dia 26 de Novembro de 2016 (sábado), com início pelas 15.00h no 
Castelo da AHUESB, sito no Lugar da Abelheira, nº 66 – Trofa. 
Pontos da ordem de trabalhos: 

 15:00 - 15:30 Abertura da A.G.  

 15:30 - 16:00h  
1. Eleição de membros para os lugares vagos nos órgãos executivos. 
   * Nos termos do princípio "Domum Pulsus Fundatorum" 

 16:00 - 17:00h  
2. Apresentação, discussão e votação do orçamento e plano de atividades para o ano de 2017. 
   * Nos termos do princípio "Domum Quorum Minimum" 

 17:00 - 17:30h INTERVALO  

 17:30h - 19:30h  
3. Apreciar e votar propostas de revisão e alteração dos estatutos. 
   * Nos termos do princípio "Domum Pulsus Fundatorum" 
   ** Aos associados que pretendam apresentar propostas de alteração aos Estatutos, devem as 
mesmas ser enviadas para o emailahuesb@gmail.com tão breve quanto possível. 

 19:30 - 20:00h  
4. Outros assuntos de interesse da AHUESB. 
   * Nos termos do princípio "Domum Quorum Minimum" 

* Os tempos referidos são previsões, sujeitos a eventuais ajustes. 

Dando cumprimento aos Estatutos, fica esclarecido que: 
O princípio "Domum Quorum Minimum" designa o quórum e o poder para deliberar em 
assembleias designadas nestes termos, devendo verificar-se simultaneamente os seguintes 
requisitos: 
     - Quórum de quarenta e nove associados, deliberação com dois terços do total de associados 
presentes, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus 
     - Quórum de um membro do Conselho de Administração; 
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     - Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com 
dois terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus 
     - Quórum de sete associados com Insígnia Fundador, e destes, deliberação com dois terços, nos 
termos do princípio Duo Tertiae Consensus 
     - Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio 
Arbitrium Aequo Result. 
 
O princípio "Domum Pulsus Fundatorum" designa o quórum e o poder para deliberar em 
assembleias designadas nestes termos, devendo verificar-se simultaneamente os seguintes 
requisitos: 
     - Quórum de quarenta e nove associados com Insígnia Fundador, e desses, deliberação com dois 
terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus 
     - Quórum de um membro do Conselho de Administração 
     - Quórum de sete associados com Classificação Doutrinária de Arcano, e destes, deliberação com 
dois terços, nos termos do princípio Duo Tertiae Consensus 
     - Sempre que aplicável para eleição ou escolha entre opções múltiplas, aplica-se o princípio 
Arbitrium Aequo Result. 

Presidente da MAG 
Ana Paula Teixeira 
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INTRODUÇÃO 

Para dar cumprimento ao previsto no nº 6 do artigo 63.º dos Estatutos da AHUESB - Associação 

Humanitária, União Espiritualista Seta Branca, o seu Conselho de Administração, vem submeter 

à consideração e aprovação da Assembleia Geral, o Plano de Atividades e respetivo orçamento 

previsional para o ano de 2017: 

1. Decorrido praticamente um ano de vida associativa, consideramos um espaço temporal 

curto para se avaliar se a AHUESB dispõe de uma estrutura física e humanamente motivada, 

capaz de responder aos desafios e/ou cumprir os objetivos a que a mesma se propôs;  

2. A falta de historial da Associação, conjugada com regra estatutária que define, que as 

quotas mensais dos associados, serão pagas em consciência, não nos permitem estimar 

fidedignamente, rendimentos que por ventura possam vir a ser gerados ao longo do ano de 

2017; 

3. O mesmo acontece relativamente aos gastos que poderão ocorrer ao longo do ano do 

mesmo ano, para a concretização dos objetivos proposto por este Conselho de Administração 

no âmbito do plano de atividades aqui proposto; 

4. O Conselho de Administração desde já agradece o esforço e a dedicação que cada um dos 

associados tem demonstrado na missão “Francisco de Assis”, na valência ativa, no apoio aos 

nossos irmãos, na condição de sem-abrigo;  

5. Foi disponibilizado à AHUESB a título gratuito, ao abrigo de um contrato em comodato, 

celebrado com data de 2016-10-25, um novo espaço, sito, no lugar das Boucinhas, na Vila de 

Ribeirão, do Concelho de Vila Nova de Famalicão; 

6. Trata-se pois de um espaço que dista do Castelo da AHUESB aproximadamente 5 Km, é 

devidamente higienizado de acordo com a atividade que lá existia (talho), logo, reúne as 

condições exigidas para o acondicionamento dos alimentos, quer destinados às famílias 

carenciadas, bem como, à preparação de toda a logística alimentar, destinada à distribuição 

aos nossos irmãos, na condição de sem abrigo;  

7. No dia 30 de outubro de 2016, na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe no Brasil, 

depois de algumas reuniões longas com os coordenadores responsáveis pela condução da 

Doutrina do Amanhecer no Brasil e fora dele, finalmente, foi protocolada entre a AHUESB e a 

Hierarquia do Amanhecer, na pessoa do Trino Ajará, o Mestre dos Mestres no plano terreno “ 

GILBERTO CHAVES ZELAYA”, a autorização para a criação neste Continente Europeu, do Portal 
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que a Espiritualidade Maior à tanto tempo nos vem falando e que todos nós Jaguares do 

Amanhecer envolvidos pela força desta congregação que é a AHUESB, tanto desejamos; 

8. Os objetivos doutrinários a que nos propomos no âmbito dos nossos estatutos, encontram 

agora na força desta decisão da Hierarquia, todas as condições para serem concretizados, mas 

realço, que só através da união e como a Nossa Mãe Koatay 108 dizia “sem mesquinharias”, 

conseguiremos alcançar tamanha Missão, que toda ela converge para a União dos Povos de Pai 

Seta Branca;       

9. Esta fase da AHUESB representa a Raiz, o início, inspirado na Origem, na história de Nossa 

Mãe Mentora Koatay 108 e é numa consciência coletiva e em sintonia com a Espiritualidade 

Maior e com a Hierarquia do Amanhecer, que nos abraçou nesta realização, que vamos 

encontrar a força naqueles momentos de maiores adversidades, para em conjunto erguermos 

neste continente, a Cidade Satélite de Pai Seta Branca e Mãe Yara. 
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QUEM SOMOS 

A AHUESB é um movimento que nasceu pela Orientação Espiritual recebida por um grupo de 

Jaguares, e que ficará sujeita à hierarquia da Doutrina do Amanhecer, respeitando a Lei, a 

Hierarquia e as Leis Universais. 

 

MISSÃO 

1 - Unificação do Povo de Pai Seta Branca. 

2 - Criar condições para desenvolver uma Missão Humanitária com a integração de todos os que 

estejam na sintonia de ajudar, independentemente da sua posição religiosa. 

3 - Criar condições legais, humanas e espaços físicos para Unir o Povo de Pai Seta Branca, dando 

condições à Doutrina do Amanhecer para trazer à Europa a plenitude da Origem.   

 

PLANO DE ATIVIDADES 

Para a Missão Doutrinária 

A AHUESB é um movimento que se sujeitou, na medida e no momento exato da orientação 

espiritual recebida, à hierarquia da Doutrina do Amanhecer. 

Como já foi referido a montante, na parte final da introdução, a partir do dia 30 de outubro do ano 

de 2016, estamos oficialmente autorizados pela Hierarquia da Doutrina do Amanhecer, a instalar 

neste Continente (Portugal) o Portal que o Pai tanto nos falou, denominado “Cidade Satélite de Pai 

Seta Branca e Mãe Yara”. 

Esta construção, de acordo com a sua dimensão, na nossa perspetiva e em termos orçamentais, 

terá uma extensão temporal por vários anos (plurianual). 

A curto prazo e para que as forças se possam movimentar a nosso favor, teremos que encontrar 

um espaço físico, sito, na zona da Trofa, que não precisará de ter grandes dimensões, mas que 

satisfaça as necessidades mínimas, para a manipulação das referidas energias. 

Neste orçamento estará cabimentado, através da conta “rendas e alugueres”, um valor destinado 

ao aluguer do mesmo. 
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Para a Missão Humanitária 

A Missão Humanitária da AHUESB, compreende atualmente duas valências: 

1. As equipas internas e de rua, que no âmbito da Missão em curso “Missão Francisco de Assis”, 

numa sintonia perfeita, apoiam uma vez por semana (sextas feiras), nas cidades do Porto e Braga, 

os nossos irmãos, na condição de sem abrigo.  

2. O apoio às famílias, que compreende a distribuição de alimentos e roupa, a famílias que se 

encontram em situação de carência grave e que irão ser apoiadas de acordo com as disponibilidades 

dos géneros doados para o efeito, por terceiros. 

Esta Missão está numa fase embrionária, os alimentos que nos vão chegando ao castelo, estão a ser 

distribuídos dentro do possível de uma forma justa, mas não com o rigor que o Conselho de 

Administração deseja. 

Estão a ser envidados todos os esforços para que esta valência da missão assuma a posição no seio 

das famílias e o novo espaço, que atrás nos referimos, irá devolver as condições exigidas para isso 

mesmo. É importante referir que em reunião do referido órgão executivo e de acordo com a vontade 

de todos os membros presentes, foi nomeado um elemento para coordenar esta valência de apoio 

às famílias, o “Mestre António Santos”.  

É convicção do Conselho de Administração, de que este Mestre nos irá honrar a todos, como já o 

tem feito até então, colocando sempre o seu amor em tudo o que lhe é pedido dentro da AHUESB. 

Toda a Missão Humanitária da AHUESB “Missão Francisco de Assis”, tem por objetivo ir ao encontro 

dos mais necessitados, criando laços de união com instituições que já atuam no terreno, colocando 

nas ruas, junto desses nossos irmãos na condição de sem abrigo e famílias, a Energia de Nossos 

Mentores, pelas mãos do Povo Jaguar, iniciando com este Povo, toda a preparação que se faz 

necessária para que um dia, após um longo caminho, se concretize o grande objetivo da construção 

de um Albergue, que representa a continuação da Missão já há muitos anos iniciada no Brasil, 

inspirado na Casa Transitória do Povo Ypuena.                       

Para a Missão de Apoio aos Templos 
Na Missão de apoio aos templos, a AHUESB propõe-se ao longo do ano de 2017, dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido até então e criar todas as condições humanas e logísticas, para apoiar os 

templos externos agregados à AUUESB, sendo os próximos passos, a ajuda ao Templo Apuero 

(Mirandela) e o Templo transitório da AHUESB, que se perspetiva para o início de 2017.  
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ORÇAMENTO 

RENDIMENTOS E GASTOS CORRENTES 
RENDIMENTOS: 

  - Donativos em espécie "Missão " 11.190,00

Rendimentos Correntes Numerário Especie

72.3.2
3.000,00

14.190,00

Valores

12.590,00

72.3.2   - Donativos em espécie "Apoio Templos"
72.4 Eventos para captação de recursos 300,00

Cod.Contas Designação

72 Prestação de Serviços

72.3.1   - Donativos em numerário 2.630,00

72.1.1 Joias (Inscrição de Sócios) 260,00
72.1.2 Quotas 3.400,00

73.2 Rendimentos comerciais-receitas de bar 6.000,00
Totais de Rendimentos previsionados para o ano de 2017 »»»

 

GASTOS: 

7.220,00

2.500,00
0,00

0,00

0,00

9.930,00
210,00

0,00

4.100,00
500,00

3.600,00
0,00

160,00
0,00

14.190,00
0,00
0,00
0,00

160,00

43.1 Poupança para aquisição do espaço fisico definitivo da AHUESB 3.000,00
Soma total dos gastos previsionados para o orçamento do ano de 2017»»» 12.590,00

69.1 Encargos bancários a suportar 75,00
43 Aquisições de ativos fixos tangiveis 3.000,00

Valores

62.6.9.5 Missão de apoio aos templos
69 Gastos e perdas financeiras 75,00

62.6.9.3 Matérias-Primas para a Missão (Bens alimentares) 
62.6.9.4 Condomínio da loja das Boucinhas-Ribeirão 84,00

62.6.9.1 Matéria prima para confecionar os almoços (Eventos captação de recursos)
62.6.9.2 Bens de consumo para a Missão (colheres, guardanapos,recip. Sopas,etc) 1.190,00

62.6.6.1 Deslocações (transportes) em representação da "AHUESB" 150,00
62.6.9 Outros gastos 1.274,00

62.6.5.3 Seguros 68,00
62.6.6 Despesas de representação 150,00

62.6.5.1 Notário 663,00
62.6.5.2 Registo Nacional Pessoas Coletivas 0,00

62.6.3 Publicações jornais - Convocatórias de reuniões 390,00
62.6.5 Contencioso e Notariado - Notário 731,00

62.6.1 Rendas e alugueres 6.000,00
62.6.2 Comunicação 0,00

62.5.2 Deslocações para apoio aos nossos irmãos na condição de sem abrigo
62.6 Serviços Diversos 6.390,00

62.5 Deslocações Estadas e Transportes 0,00
62.5.1 Deslocações para ajudar os Adjuntos na Construção dos Templos

62.4.8 Gás 270,00

62.4 Energia e Fluidos 870,00
6241 Eletricidade 600,00

62.3.3.1 Outro material de escritório 100,00
62.3.3.2 Software

6233 Material de Escritório 0,00
62.3.3.1 Carimbos 0,00

62.2.4.1 Serviços de Advogados 0,00
62.3 Materiais 100,00

62.2 Serviços Especializados 0,00
62.2..4 Honorários 0,00

62 Fornecimentos e Serviços externos 9.515,00

Cod.Contas SNC Designação Valores

14.190,00

Gastos Correntes Numerário Especie

 



 AHUESB – Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017 
 

9 

 

 

ENCERRAMENTO 
 

Trata-se do segundo Plano de atividades e Orçamento elaborado e aprovado pelo Conselho de 

Administração da AHUESB. Este órgão com a colaboração de todos os associados, propõe-se 

executa-los com dedicação.  

Será apresentado aos associados da AHUESB na Assembleia Geral Ordinária, que se vai realizar no 

dia 26 de novembro de 2016, para análise e discussão.  

O Conselho de Administração faz votos para que o mesmo seja aprovado por unanimidade dos 

associados presentes. 

O Conselho de Administração: 

Cargo Nome Ratificação (Assinatura
Presidente Antóvio Araújo Couto

Primeiro Vice-Presidente Manuel de Sousa da Costa Araújo

Segundo Vice-Prisidente António Ferreira dos Santos 

Tesoureiro José António Rodrigues Carvalho dos Santos

Secretário Nuno Miguel Miranda Couto

Primeiro Vogal Joaquim Pedro Ribeiro Guimarães

Segundo Vogal Fábio André Ferreira Fonseca

Tesoureiro suplente Carlos Bruno Couto Moreira

Secretária Suplente Silvia Raquel Vieira
 

 

 

 

 

 

 

 
 


