DELEGAÇÕES
6

O nOSSO ELO DE uniãO DESDE 1974

JAN 2018

Bragança
Quadra Natalícia

A Delegação de Bragança comemorou uma vez mais o Natal no seio da família ADFA.
O tradicional almoço de Natal, realizado no passado dia 17 de Dezembro, em Bragança, contou com a presença de
associados de todo o distrito e seus familiares.
A alegria e boa disposição estiveram sempre presentes, sentindo-se um clima de apoio e confiança na Direcção da
Delegação e nos seus Órgãos Sociais.
O presidente da Delegação, Domingos Seca, usou da palavra e apelou uma vez mais à união dos associados daquela
região, uma vez que “somos uma pequena Delegação do interior do País, longe de tudo e de todos, por isso não podemos baixar os braços. Temos que continuar fortes e unidos para lembrar que ainda cá estamos e que queremos
manter os nossos direitos”, agradecendo a presença de todos e com o compromisso de “estarmos todos juntos para
o ano de 2018”.

Projecto de investigação
A Direcção de Bragança na pessoa do seu presidente,
Domingos Seca, esteve presente na reunião realizada
no dia 7 de Novembro para a colaboração no projecto
“Decide – Deficiência e autodeterminação: o desafio
da vida independente em Portugal”. Este projecto desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra, tem o objectivo de analisar
as condições de vida e inclusão social das pessoas com
deficiência em Portugal, à luz das propostas internacionais que se vêm consolidando em torno do conceito de
vida independente.

Castelo Branco
Almoço de Natal cumpre
a tradição
E… A tradição cumpriu-se. Como é habitual, a
Delegação de Castelo Branco realizou, no passado dia 16 de Dezembro, o seu almoço de Natal. Este ano, o local escolhido para o evento foi
o Restaurante “Quinta da Dança”.
“Este ano tivémos a honra de poder ter entre nós
o vice-presidente da Direcção Nacional, Manuel
Lopes Dias, e os associados Alberto Pinto e Mário Silveira, para além de mais de uma centena e
meia de associados e respectivas famílias.
Depois da distribuição de prendas aos mais novos, o presidente da Delegação, João Mangana,
numa curta intervenção, saudou todos os presentes congratulando-se com tão elevado número de presenças, desejando a todos um santo
e feliz Natal e próspero Ano Novo.
O vice-presidente Lopes Dias deixou palavras
de reconhecimento a todos os que estiveram
presentes em mais este ato associativo e a todos
os que não puderam estar por motivos de saúde, desejando a todos “festas felizes”.

Estiveram presentes representantes de organizações
não-governamentais de pessoas com deficiência a nível
local, com objectivo de caracterizar a realidade das pessoas com deficiência na região quanto ao acesso ao emprego, à educação, aos cuidados de saúde, às actividades de lazer, às barreiras arquitectónicas, à participação
na comunidade, aos apoios disponíveis e à incidência
de violência.
A Direcção da Delegação congratula-se com o convite
e orgulha-se de poder e testemunhar que, apesar da interioridade a que os nossos deficientes militares estão
sujeitos, têm na Delegação um forte apoio a nível burocrático e social.

A Delegação de Bragança assinalou o Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência no passado dia 4 de Dezembro, com a porta aberta à comunidade.
A Direcção da Delegação esteve presente para receber utentes das várias instituições locais que se dedicam à causa da
deficiência. Esta iniciativa foi programada em conjunto da
Diocese da Pastoral das Pessoas com Deficiência, de que a
ADFA faz parte, juntamente com todas as instituições do
distrito de Bragança. Este ano, sob o tema “E se fosse contigo”, cada instituição elaborou várias actividades abertas
à comunidade em geral, no âmbito da sensibilização para
a problemática da deficiência e para mostrar à população
local o que melhor se faz no distrito para proporcionar uma
vida mais digna a pessoas portadoras de deficiência.

Assembleia-Geral da Delegação
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação de Bragança,
dando cumprimento ao n.º 1 do Art.º 51º dos Estatutos
da ADFA, convoca todos os associados desta Delegação,
em pleno uso dos seus direitos associativos, para a Assembleia-Geral Ordinária, a realizar pelas 10h00 do dia
18 de Fevereiro de 2018, Domingo, na Sede da Delegação, no Bairro Fundo Fomento Habitação, Bloco H, n.º
20, R/C Dto., Mãe D´Água - 5300-163 Bragança, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do relatório de Actividades e
Contas e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal da Delegação, relativo à conta de gerência do ano de 2016.
2 - Outros assuntos de interesse associativo.
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação apela à participação de todos os associados, uma vez que “vivemos
tempos difíceis e só com a força e união de todos poderemos alcançar os nossos objectivos”.
Presidente da MAGD, Francisco Augusto Maltez
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