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40º Aniversário
25 de Outubro de 2015

Comunicado lido aos Participantes no final do Almoço comemorativo.
- Hoje, estamos aqui reunidos para comemorar o 40º aniversário da nossa
Associação, 40 Anos já é muito tempo.
- Esta data tão importante dia 25 de Outubro, que aqui assinalamos, é a data em que
a nossa Instituição foi registada oficialmente, mas na realidade o poder associativo entre os
Paradenses é muito mais antigo, perde-se no tempo, conforme se comprova num
documento de 1938, com quase 80 anos, estou certo que há mais de um Século já o nosso
povo já se associava.
- Tenho a honra e sinto orgulho, de estar aqui a representar a actual direcção, eleita à
cerca de 10 meses, iremos cumprir um mandato de 4 anos, de acordo com a lei em vigor e
os estatutos alterados e aprovados recentemente.
- É ainda um pouco cedo para fazermos um balanço do trabalho destes 10 meses,
mas a presença hoje aqui de mais de 200 pessoas, é para nós Direcção, a prova de que
respeitam o nosso trabalho, mas também a responsabilidade de continuar a fazer mais e
melhor, se fôr possível.
A Todos vós o nosso obrigado, pelo apoio que nos têm dado.
- Devido a circunstâncias, tem sido tempos difíceis, mas nem isso foi ou é motivo
para não prosseguir o nosso caminho.
- Em nome da Direcção, quero também aqui publicamente agradecer, aos nossos
funcionários pelo seu empenho, dedicação e envolvimento em toda a nossa actividade.
- A nossa instituição Social é hoje uma instituição, com “Certificação de
qualidade”, (A 2ª do Concelho a consegui-lo).
- Com o nosso trabalho, qualidade e dedicação, prestamos apoio a crianças e jovens,
à familia, à integração Social e comunitária e na protecção e bem estar dos mais idosos.

- Com orgulho nosso, e estou certo de todos vós, posso afirmar, que continuamos
a ser uma Instituição de referência no meio em que se inserimos, somos reconhecidos não
só pelos nossos parceiros do poder Local e Segurança Social, mas muito especialmente no
dia a dia pelos nossos utentes.
- Somos uma Instituição Social com características muito próprias, que tem na sua
origem a Associação Cultural e Desportiva.
- As nossas responsabilidades são muito grandes, a nossa Associação tem que ser
gerida com rigor, firmeza, muita responsabilidade, para atingirmos todos os objectivos.
- Temos um quadro de pessoal de 40 funcionários efectivos, e excessionalmente
nesta altura, 5 em regime de estágio ou CEI.
- O nosso movimento financeiro conforme contas auditadas, ultrapassam os 62.000
€ mensais, cerca de 750.000 anuais.
- Apoiamos no dia a dia 120 crianças, nas diversas Valências de Creche, Pré-escolar
e ATL (Centro de Activiades de Tempos Livres).
- Temos 49 utentes em Apoio Domiciliário.
- Damos apoio a cerca de 20 Idosos no Centro de Dia.
- Apoiamos outros carenciados e desfavorecidos em Cantina Social, ou Banco
Alimentar.
- Para além desta actividade social, mantemos parcerias, com outras entidades
nomeadamente em consultas de nutrição, psicologia e terapia da fala.
- Recentemente criamos o centro de explicações, que abrange todos os anos
escolares, até ao 12º ano, com professores credenciados.
- Neste momento está em estudo, prestes a ser posto em prática, uma parceria com
uma Farmácia que nos veio oferecer os seus préstimos, para fornecimento de
medicamentos e outros artigos farmacêuticos, com desconto de 10% aos sócios e seus
familiares e 20% nos consumos da Instituição, assim como outros apoios.
- Na parte cultural e desportiva, vamos realizando várias actividades que vão sendo
publicitadas e do conhecimento geral.

- A próxima actividades será dia 30, sexta feira pelas 20h, uma Acção de
Informação e Sensibilização sobre a doença de “Alzheimer”, com a Psicologa Clinica Dra.
Carina Carvalho da “Alzheimer Portugal”. Não deixem de comparecer.
- Nos dias 14 e 15 de Novembro a nossa Associação voltará a estar em grande
actividade com a realização da “FEIRA DE OUTONO” organização das nossas
funcionárias com a colaboração e apoio de toda a Direcção e outros patrocinadores.
- Brevemente será publicitada localmente e em vários orgãos de informação.
- Apesar de o programa não estar ainda completamente defenido, posso adiantar:
- O início será Sabado dia 14, às 14h30m, com a entrega e içar da Bandeira da
Qualidade, contando com a presença de várias entidades oficiais. (Aqui peço a vossa
presença e apoio perante as diversas entidades oficiais).
- Na feira haverá: Venda de produtos artesanais, passagem de modelos com nossas
crianças, Rancho Folclórico infantil, música popular. Aguardem o cartaz.
- Muito mais haveria para vós dizer, pretendo ser breve, não vos quero maçar mais.
- Agradeço a todos o apoio e insentivo que das mais variadas formas nos têm feito
chegar.
- Sabem que podem contar conosco, mas nós também sabemos que podemos
contar convosco, para termos uma Associação cada vez maior e melhor.
- A todos vós em nome desta Direcção que comigo aqui está presente, um muito
Obrigado e bem hajam.
Norberto Raimundo
Presidente da Direcção

