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Regresso ao Trabalho
Após um período de merecido descanso, para
uma grande maioria dos colaboradores, o mês de
Setembro é marcado pelo recomeço das
actividades, sobretudo nos Centros de Actividades
Ocupacionais (CAO). Os Lares Residenciais, como
sabemos, nunca interrompem as suas actividades.
A Direcção aproveita a ocasião para saudar todos
os colaboradores e lhes agradecer a sua
dedicação, desejando-lhes um regresso cheio de
esperança. Sublinhamos, neste contexto, que a
sua assiduidade tem sido determinante para
manter o regular funcionamento de todas as
valências e o cumprimento de todas as obrigações
legais da instituição. Atitude corajosa de muitos,
tomada em prol do bem comum, em altura
decisiva, que aqui nos apraz registar e incentivar.
As pessoas concretas são o maior bem das
organizações e elas devem estar sempre no centro
das preocupações da gestão.

Pagamento dos subsídios de 2011 e 2012
Uma boa notícia. A partir deste mês de Setembro,
como foi decidido oportunamente pela Direcção,
todos os colaboradores estarão abrangidos por
um programa que pretende liquidar o mais
rapidamente possível esta dívida. Trata-se de um
valor bastante elevado: com encargos à Segurança
Social, incluindo juros, estamos a falar de um valor
que já ultrapassa, em muito, os trezentos mil
euros.
Ainda não está definido o valor a pagar; porém,
uma coisa é certa: terá que ser ajustado às
disponibilidades financeiras da instituição e
preservar o equilíbrio de exploração corrente.

CAO de Gualtar: lugar assegurado para todos
os utentes
Com o apoio dos serviços técnicos da Câmara
Municipal de Braga, foi possível submeter, com
sucesso, a candidatura ao Portugal 2020 referente
à requalificação do CAO de Gualtar. Com este
passo, está assegurado um lugar em CAO para
todos os jovens que já frequentam este complexo.
Assim se procura dar solução definitiva a um
problema que já se arrasta há uns vinte anos.

Requalificação do CAO de Esposende
Após muita reflexão e ouvidos os colaboradores
deste complexo, a Direcção decidiu avançar com a
implementação de uma gestão independente
desta valência, instalada na freguesia das
Marinhas, mas integrada na Appacdm de Braga,
pois se justifica a preservação da memória da
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instituição, pioneira nesta área de assistência. Por
outro lado, no actual contexto de reprogramação
dos fundos comunitários do Norte 2020, tudo
aponta para a possibilidade de abertura de
candidaturas para apoio à requalificação de
equipamentos sociais. Assim, a Direcção vai
auscultar a Câmara Municipal sobre a
possibilidade de desenvolver, com o seu apoio, o
projecto que já existe para este complexo, de
forma a podê-lo candidatar oportunamente
àqueles fundos comunitários.

Lar Residencial de São José de São Lázaro:
alargamento de capacidade

Com o apoio dos serviços técnicos da Câmara
Municipal de Braga, já se encontra bem avançada
a elaboração deste projecto, que prevê a abertura
de, possivelmente, mais oito vagas no Lar. Este
alargamento vai implicar a mudança dos serviços
administrativos da sede para o Complexo de
Gualtar.

Edições APPACDM de Braga: resolução

Na cave do Lar de São José de São Lázaro, estão
depositados milhares de livros das edições
Appacdm de Braga, o que põe em risco a
segurança das instalações. Por outro lado, não há
procura destes livros, o que torna inviável a sua
venda. Neste contexto, em lugar de se enviar para
o aterro ou se proceder a sua venda sem
significado económico para a instituição, a
Direcção decide distribuir mensalmente, pelos
seus colaboradores e pelos seus utentes, um
exemplar dos livros que estão neste depósito, até
à sua liquidação. Com esta ressalva: em Gualtar,
ficará um depósito com cerca de trezentos
exemplares de cada edição, desde que em bom
estado de conservação, de forma a ser preservada
a nossa memória colectiva.

Eleições

Estão a ser dados os primeiros passos com o
objectivo de tão rapidamente quanto possível se
restaurar a lei e a ordem na vida associativa.
Sempre no respeito pelo cumprimento da Lei
Geral e das normas estatutárias, em particular.
E não esqueçamos, pois já Cícero, o grande
estadista de Roma Antiga, dizia que quanto
maiores são as dificuldades a vencer, maior será a
satisfação. Não trabalhamos contra ninguém, mas
em prol da tranquilidade das famílias e da
realização dos jovens que diariamente acolhemos.
E os nossos colaboradores são fundamentais nesta
missão. Por isso, contamos com todos!
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