
COMUNICADO 1:

Exmºs Senhores,
Associados e irmãos da C.H.P.,

JSK!

Gostaria  de  começar  por  responder  a  dois  associados  que  têm trocado
alguns  e-mails  com a MAG, nomeadamente  o sócio nr.  975,  Sr.  Jitesh
Madhushudan e o sócio nr. 872, Sr. Chetan Ratilal.

O Associado nr.  975, Sr.  Jitesh Madhushudan enviou um e-mail  para a
MAG a 30/09 a questionar sobre alegados videos que estariam a circular
em grupos privados, nomeadamente via  WhatsApp e na televisão, ref. a
uma  entrevista  que  um  dos  vice-presidentes  da  CHP efectuou,  e  que
afirmou que o  auditório  foi  uma aposta  da actual  Direcção!?!  A MAG
entendeu por bem, responder a este associado cordialmente e explicar-lhe
que  assuntos  da  Direcção  devem  ser  encaminhados  para  o  email  da
Direcção, assim como os do CF para o respectivo email e os da AG para o
email da MAG. Ora não pode a MAG aceitar e responsabilizar-se pela
resposta ou falta dela de outros órgãos sociais, exactamente por serem 3
órgãos distintos, autónomos e independentes. Não cabe ao presidente da
MAG averiguar este tipo de questões, nem forçar qualquer órgão social a
uma resposta, pois não faríamos outra coisa na vida activa da CHP. Assim,
foi  pedido ao associado que não voltasse  a enviar  emails  à  MAG com
assuntos que não lhe competiam, sob pena de ter que tomar medidas em
relação à sua conta de e-mail, face às constantes insistências. Pergunto ao
associados se acham que o presidente da MAG foi indelicado ou ofensivo
nesta  resposta?!  Pois  bem,  o  associado  responde-me  acusando  de  não
exercer correctamente as minhas funções e de não defender os interesses
de TODOS os associados, apelando assim para que abandone o meu lugar
de Presidente MAG. Pede ainda para que “reponha verdades” e que faça
agradecimentos à Direcão anterior?! Certamente que o associado não leu a
acta nr. 100 (flh. 58, pág. 14). Como este associado não tem mais nada por
onde me apontar, decidiu recorrer a assuntos de 2006, do qual não fazia
parte de qualquer órgão social, questionado qual o meu papel nesse grupo
de pessoas?! Questionou novamente sobre o  Acharyaji que foi  falada e



explicada na última AG, conforme acta nr. 100 (folhas 14-15 e pág.s 14 e
15). Finaliza o seu e-mail ameaçando-me com uma carta aberta a todos os
associados. Face a esta conduta exigo um pedido de desculpas por parte
deste associado.

Por fim, gostaria de pedir para que todos mantenham a calma, oiçam as
explicações  que  vão  ser  efectuadas,  tirem  as  dúvidas  de  uma  forma
civilizada,  de  forma  que  a  AG  decorra  da  melhor  forma,  como  as
anteriores acabaram por decorrer, sem que a MAG seja obrigada a tomar
medidas drásticas.

Um bem-haja para todos,
JSK,


