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TOMA POSSE NA PRÓXIMA SEMANA

D.R.

Lurdes Silva eleita
presidente da Columbófila

LURDES SILVA agradeceu aos associados a sua eleição
Por proposta da direcção cessante, presidida por Alberto
Abrantes, foi eleita para liderar a
Sociedade Columbófila Cantanhedense, nos próximos três
anos, a técnica desta associação de
solidariedade social Lurdes Silva.
Numa das assembleias mais
concorridas, realizada no Museu
da Pedra, a lista de Lurdes Silva
venceu quase unanimemente
(apenas um voto em branco).
A nova dirigente da Columbófila agradeceu aos associados o
voto de confiança depositado na
sua equipa e deixou-lhes algumas
das linhas que irão nortear a actuação do “staff” eleito para três
anos de mandato. Lurdes Silva
referiu como prioridade a criação
de um Conselho Consultivo e
implementar o programa de refiliação de associados, «que normalizará a médio prazo esta questão,
o reforço da cooperação com as
autarquias e entidades públicas e
o incremento das relações de proximidade com o tecido empresarial, através do programa “Encontros à quarta-feira”».
A nova presidente também
anunciou a implementação de
um modelo de gestão por objectivos, «que permita rentabilizar os
meios disponíveis e optimizar os



recursos humanos», reduzindo,
acentuou no seu improviso,
«custos de funcionamento».
Técnica da associação de solidariedade social e colaboradora
da Sociedade Columbófila desde
há 20 anos, Lurdes Silva já integrava os órgãos sociais da instituição nos últimos anos e esteve
na origem da criação do departamento de apoio às actividades
juvenis, do Núcleo de Solidariedade e Ocupação Juvenil e do
ColumJovem, além de responsável pela implementação na associação do programa europeu
“Juventude para a Europa” e da
coordenação da delegação que
representou Cantanhede e o país
no European Peoples’s Festival.
Na assembleia que elegeu a
nova presidente da Columbófila,
o presidente da AssembleiaGeral, Francisco Ribeiro, referiuse ao anterior presidente como
«uma figura incontornável no
seio da associação», deixando um
sentimento de agradecimento
pela obra de Alberto Abrantes e
pela sua dedicação à causa associativa, o que levou Lurdes Silva a
propor àquele dirigente o título
honorífico de Presidente Honorário, que foi aprovado por unanimidade e aclamação. J.C.S.

