Programa da Direcção para o biénio 2008-2009
Edição semestral do jornal (Contacto), mas sempre com a porta aberta para
alguma edição extra, sempre que se justifique
Feira da solidariedade – Este será concerteza o maior evento de âmbito
social do nosso mandato e quem sabe, o maior que a nossa associação já
alguma vez abraçou. O êxito desta acção que visa ajudar o Lar de Idosos,
marcará certamente pela positiva o nosso futuro associativo.
Procurar uma política de juntar as pontas, para o entendimento possível
com o executivo da junta de freguesia, não no sentido de vassalagem, pois
não somos subsídio dependentes e primamos muito a nossa liberdade
interventiva, mas sim no sentido da cooperação, porque as boas iniciativas
para a freguesia devem ser apoiadas, venham elas de onde vierem.
Continuar a promover a adesão de novos sócios.
Dar continuidade ao êxito alcançado com as caminhadas mensais,
promovidas no âmbito do Clube dos Caminhantes.
Levar a efeito a realização de um piquenique convívio aberto aos sócios e
amigos.
Promover a nossa festa anual, na forma de um passeio/convívio, como vem
sendo habitual no mês de Julho, e sempre com uma vertente cultural
associada, se for possível.
Estacionamento na Cristininha – Esta situação problemática não pode
continuar. Basta de impunidade! Já muita gente sofreu na pele e na carteira
os seus efeitos. As pessoas têm que estar em primeiro lugar. Pretendemos
fazer nova abordagem junto das autoridades, pressionando-as com o nosso
firme propósito de uma exposição sobre este mesmo assunto, junto do
Ministério da Administração Interna, com toda a documentação que
possuimos anexada
Sta. Cristina no passado – É o tema para uma exposição fotográfica que
pretendemos realizar, sobre a nossa terra e as suas gentes dos tempos idos.
Com esta iniciativa esperamos envolver toda a população, convidando-a a
cederem as fotografias que possam ter por casa e que se enquadrem neste
tema. Lembrem-se que recordar é viver!..

