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Caros amigos.
Começamos

este mês uma nova forma de

comunicação com os nossos associados, com o
movimento associativo concelhio.

É

nosso objectivo, uma vez por mês, enviar a

todos esta pequena e simples folha informativa,
dando notícias locais e mesmo nacionais e
realçando os principais pontos de interesse do mês.

Pretendemos

enviá-la por e-mail, uma vez que

constatámos que a esmagadora maioria das
colectividades possuem este canal de comunicação
e também por ser aquele que melhor potencia este
envio.

No decorrer de 2009, a ACCS tem feito um esforço
para se afirmar no Concelho, para estar sempre
presente e atenta às necessidades e problemas do
movimento associativo. Estamos ciente que muito
ainda falta fazer, mas confiantes no futuro e na
necessidade e bons resultados deste trabalho de
reforço junto dos nossos associados e parceiros.

Contamos,

Este foi um semestre muito
preenchido em que o movimento
associativo concelhio esteve, como
sempre, dinâmico e participativo,
envolvido em várias actividades e
parcerias.
Também a ACCS se envolveu em
vários projectos e promoveu outros.
São de realçar as reuniões sectoriais
com o associativismo do Concelho,
realizadas por freguesia e durante os
meses de Fevereiro e Março; as
comemorações do 8º Aniversário da
Associação e as comemorações do
Dia Nacional das Colectividades,
inserido na edição de 2009 do Agita
Seixal. Actividade que envolveu mais
de três mil participantes.
Destacamos
ainda
pela
sua
importância
associativa
a
participação
da
ACCS
nos
aniversários das várias colectividades
do Concelho.

naturalmente, com o apoio de todos,

Os Órgãos Sociais da ACCS

sem o qual toda a nossa acção será desprovida de
sentido e sem qualquer efeito prático.

desejam a todos os dirigentes
associativos, associados e suas
famílias umas óptimas férias, período
de descanso fundamental para o
recomeço de mais um semestre de
trabalho associativo em prole da
comunidade e de uma sociedade
melhor, mais solidária e fraterna.

Aproveito

para renovar o desafio de estarem

atentos à nossa Associação e a participarem nas
suas iniciativas.

Termino enviando um abraço associativo.
Viva o Movimento Associativo do Seixal!
José Carlos Gomes
Presidente da Direcção

