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CLDShttp://www.rcarganil.pt
promoveu encontro associativo
Author : isabel

Realizou-se no passado dia 28 de Janeiro pelas 14h30na Biblioteca Dr. Alberto Martins de Carvalho, em
Coja, um encontro interassociativo de partilha de boas práticas, promovido pelo CLDS 3G Arganil +
Inclusiva. A sessão contou com a presença de Paula Dinis, vereadora da cultura, em representação da
Câmara Municipal de Arganil, e de Albino Vitória em representação da Entidade Coordenadora do CLDS,
Centro Social e Paroquial de Coja .O encontro, que contou com a presença de diferentes associações do
concelho, revelou-se, de acordo com um comunicado enviado á imprensa, “um momento rico de partilha
de percursos e experiências”, dando-se particular ênfase ao trabalho que diferentes associações do
concelho têm realizado em conjunto, potenciando recursos e talentos. Na ocasião, sublinhou-se também
“a importância de trabalhar cada vez mais em rede através da criação de relações de proximidade e
confiança”. Este encontro entre associações, à semelhança dos demais realizados anteriormente, contou
com a dinamização da Betweiwn que através do desenvolvimento de diferentes dinâmicas colocou todos
os presentes a reflectir sobre a exigência e importância de definir estratégias de promoção de uma acção
concertada entre as associações do concelho. No final da Sessão, a vereadora Paula Dinis sublinhou a
disponibilidade da autarquia em colaborar com o CLDS e com todas as associações na dinamização de
actividades que promovam um associativismo cooperante e dinâmico que contribua para o
desenvolvimento no concelho. Na nota enviada, o CLDS agradece mais uma vez a todas associações
presentes os seus contributos numa tarde que mais uma vez se revelou “um momento de partilha
profundamente enriquecedor que terá com certeza continuidade no futuro”.

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

