PROGRAMA DE AÇÃO 2016/2018

1. Consolidação do espírito de grupo.
2. Atividades preponderantes no mandato:


Cidadania e Defesa Nacional.
Nomear um Grupo de Trabalho no sentido de estruturar um dossier que possa
contribuir para a defesa do binómio Cidadania e Defesa Nacional.Cremos que a
Cidadania é um conceito que se está a perder na sociedade, sobretudo entre os
jovens.
A Defesa Nacional, fruto de políticas restritivas, constitui um tema decadente.
A Guerra do Ultramar tem de ser contada aos nosso netos e vindouros.
Depois de compilado o manual sobre matérias relevantes sobre os temas deverá
ser feita formação pelos Núcleos para que estes posteriormente abordem
estabelecimentos de ensino para a passagem da mensagem que deverá ser
apenas histórica, legislativa, mas sem carga ideológica.



Envelhecimento ativo.
Deveremos desenvolver atividades da mais diversa índole para que, numa
determinada área geográfica, permita a reunião dos nossos associados para visitar
uma exposição, assistir a um colóquio, fazer saídas de campo.
Tentar o desenvolvimento de ações de formação sobre temáticas que saibamos
que constituem interesse por parte dos associados, como por exemplo informática,
saúde, história, etc…



Entretenimento e Laser.
A designação já por si diz tudo.
O conceito tem muita a ver com os Núcleos que possuam instalações
frequentáveis pelos associados.

Nesses espaços poderão ser realizadas torneios de das mais variadas espécies
sem esquecer os encontros regionais que devem ser um suporte ao tema e uma
forma de os dirigentes atualizarem a contabilidade.
E muita imaginação!



Para memória futura.
É necessário preservar a nossa história sobretudo a daqueles que foram
combatentes.
Vamos trabalhar em duas vertentes: musical e narrativas partilhadas.
Na musical vamos recuperar o nosso “cancioneiro” para possível edição em
suporte digital ou analógico.
As narrativas partilhadas, como o próprio nome indica, serão contadas por
intervenientes diretos em diversos eventos, datados e localizados.
Implica um forte trabalho de pesquisa e de contatos.
Previmos que cada sessão possa vir a acontecer na área de cada Núcleo.
Esperamos posteriormente vir a editá-las em suporte papel.

3. Reestruturação da base associativa.
4. Redefinição e agilização dos canais comunicacionais.
5. Reforço da rede territorial.
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