
Ata da Assembleia Geral, realizada a 2 de Outubro de 2021 ---------------------------------------------

Aos dois dias de Outubro de dois mil e vinte e um foi realizada, via zoom, a Assembleia Geral da 

Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki, com a seguinte ordem de trabalho: 1. Eleição 

de Órgãos Sociais; 2. Denominação para grupos de trabalho sobre formações de Reiki; 3. 

Esclarecimento sobre o uso de dístico de associado; 4. Outros assuntos de interesse geral. Por 

não estarem presentes a maioria dos associados, procedeu-se a segunda convocatória aos dois 

dias de Outubro de dois mil e vinte e um foi realizada, via zoom, com a mesma ordem de 

trabalhos. Na abertura da Assembleia Geral foi feito um agradecimento ao trabalho realizado 

pelos membros da CNETR ao longo destes cinco anos de existência.-----------------------------------

No ponto 1 foi apresentada a Lista A, a única a concorrer, com os seguintes elementos: João 

Magalhães, Direção – Presidente; Cristina Belém, Direção - Vice Presidente; Isabel Couto, 

Direção – Vogal; Fernanda Afonso, Direção – Vogal; Carla Páscoa, Direção – Vogal; Raquel 

Correia, Conselho Fiscal – Presidente; Rui Frade, Conselho Fiscal – Vogal; Susana Saavedra, 

Conselho Fiscal – Vogal; Andreia Pedro, Conselho Fiscal – Vogal; Ana Gisela Marques, Conselho 

Fiscal – Vogal; Margarida Pereira, Assembleia Geral – Presidente; Ana António, Assembleia Geral 

- Vice Presidente; Fernando Eduardo, Assembleia Geral – Vogal; Ana Cristina Ramos, Assembleia 

Geral – Vogal; Fábio Bazílio, Assembleia Geral – Vogal. A Lista A foi aprovada por unanimidade. 

No ponto 2 foi esclarecido que a CNETR levantou questões válidas sobre o uso do termo 

“académico” na proposta de “constituição de Comissão de Orientação e Acompanhamento 

Académico”, apresentado na Assembleia Geral passada. Assim, este grupo será integrado dentro 

do CEPI – Comissão de Estudo das Práticas Integrativas, que foi já aprovado em Assembleia Geral 

no dia 16 de Janeiro de 2019. A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

No ponto 3 foi esclarecido que o dístico de associado é um direito garantido pelo 

REGULAMENTO DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS E REGIME DISCIPLINAR”, 

aprovado a 16 de Julho de 2016, Ver artigo 14 e 19, e como tal deve ser mantida a entrega do 

dístico digital e físico aos associados, sendo que o mau uso é processado conforme o 

regulamento já estabelecido. A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------ 

No ponto 4 foram apresentadas várias propostas para votação: a) João Magalhães propôs uma 

homenagem oficial ao Mestre Carlos Marques pela sua passagem. A proposta foi aprovada por 

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) João Magalhães apresentou a imagem gráfica e tema para ser usado em 2022 “100 anos de 

Usui Reiki Ryoho. 1922-2022 – “A união do eu através da harmonia e equilíbrio”. A proposta foi 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Andreia Pedro colocou a proposta para iniciativa nacional a ser realizada pelos núcleos, com 

o mesmo tema e na mesma data. Realização de encontro internacional para partilha de saberes. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

d) Filomena Pessanha apresentou a proposta dos encontros mistos poderem ser no formato 

presencial e online, ao mesmo tempo. A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------

-------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, com 

um grande agradecimento a todos, deu-se por encerrada a assembleia da qual foi lavrada a 

presente ata. Que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Geral e pelo Presidente da 

Direção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

       

O presidente da Mesa da Assembleia Geral     O presidente da Direção 



ANEXO: IV b) imagem gráfica e tema para ser usado em 2022 

 

  

 

 


