ELEIÇÕES NA ALA EM 15 DE NOVEMBRO/2019
NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Em 15 de novembro de 2019, pelas 20.30h, em Assembleia Geral, convocada para o
efeito, foram eleitos os novos órgãos sociais da ALA para o quadriénio 2020/2013.
Apresentou-se a sufrágio apenas uma lista (ver anexo) com um programa de ação
subordinado ao lema “ALCANÇA QUEM NÃO CANSA”. Nesse programa, depois de
definidos a visão, missão e os valores, é caracterizado o contexto desta candidatura com
a consciência dos enormes constrangimentos que existem no país, mas “entre a tentação
do comodismo e o desafio que um tal projeto envolve, a opção pelo desafio ganhou o
apoio de toda a equipa”. Depois é definida a estratégia e, de forma resumida, são
apresentadas as linhas programáticas para o quadriénio:
➢ Organizar os serviços da ALA e distribuir responsabilidades.
➢ Desencadear todos os procedimentos necessários ao arranque efetivo das obras
do LAR, objetivo prioritário.
➢ Elaborar Regulamentos considerados indispensáveis à boa gestão da ALA.
➢ Realizar campanha de angariação de novos associados.
➢ Aprofundar a parceria estratégica com o Centro Cultural de Currelos visando o
fortalecimento das componentes cultural e social, numa perspetiva de
racionalização de recursos humanos e materiais, no trabalho a desenvolver.
➢ Criar a “Liga dos Amigos da ALA”, veículo privilegiado de ligação aos
associados e à comunidade na angariação de fundos e realização de convívios.
➢ Preparar as condições para a apresentação de candidaturas a financiamento.
➢ Mandar executar o estandarte da ALA.
➢ Procurar inteirar-se no quotidiano das melhores experiências e das melhores
práticas no domínio da gerontologia.
➢ Reforçar a componente informativa da ALA, quer no jornal “O Amigo de
Currelos”, quer nas redes sociais.
➢ Divulgar o ideário da ALA e os seus projetos de curto e médio prazo na
freguesia, no concelho e nas comunidades de conterrâneos emigrados.
➢ Apostar na cooperação ativa com todas as forças vivas, particularizando aquelas
que direta e indiretamente realizam trabalho na área da solidariedade social.
➢ Desenvolver formas de cooperação institucional com as instâncias do poder
local, regional e nacional.
➢ Celebrar anualmente o dia da ALA (que bem pode ser o dia em que foi
reconhecida oficialmente como IPSS, 4 de janeiro de 2016) e através dessa
celebração reconhecer e agradecer o trabalho esforçado dos que mais se
distinguiram, num ano de atividade, ao serviço dos seus objetivos.
É um programa de ação curto, claro e objetivo que conta com a união e envolvimento de
associados e amigos desta jovem Associação para desenvolver a missão que se propõe:
ser uma instituição particular de solidariedade social com respostas concretas, numa

primeira fase, a problemas concretos de idosos, primando pela qualidade dos cuidados
a prestar, pela formação e atualização profissional no setor e orientada pelos valores da
liberdade, tolerância, igualdade, respeito e dignificação da pessoa, valores esses
património da civilização ocidental que enraízam no milenar humanismo cristão.
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Função

Presidente
Vice-Presidente
Secretário

Nome do associado

Joana Carvalho Lopes
Fernando Marques
Maria Cristina Soares de Albergaria Santos

Número

10
4
21

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Função

Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
1º Secretário
2º Secretário
1º vogal
2º vogal

Nome do associado
António Óscar de Almeida e Paiva
António Alberto Alexandre Paiva
António Lopes de Almeida
Agostinho Soares de Albergaria Santos
Maria de Fátima Fernandes Gomes S. Castanheira
Artur Mota da Fonseca
António Abreu Carvalho

Número

5
3
9
7
8
1
33

CONSELHO FISCAL
Função

Presidente
Secretário
Relator

Nome do associado

Joaquim Carlos Correia da Costa
Maria Rosa Rodrigues Pereira Pinto
João Carlos Figueiredo Alves

Número

32
31
18

Casal da Torre, 15 de novembro de 2019.
O Presidente do Conselho de Administração,
António Óscar de Almeida e Paiva

