MENSAGEM DO PRESIDENTE
Com a criação deste website da Associação dos Voluntários de Caíde de Rei, pretendemos
proporcionar um melhor e mais completo conhecimento da realidade da nossa Associação,
sendo um veículo expedito e prático de dar a conhecer o que somos, o que fazemos, como e
queremos fazer, iniciando um novo ciclo de comunicação com os nossos Sócios, comunidade
local, nacional e internacional num mundo cada vez mais sem fronteiras na comunicação.
É nossa convicção que, com a Vossa ajuda, será possível atingirmos os nossos objetivos com
melhores níveis de qualidade e fornecer aos associados e população em geral pormenorizada
informação sobre o que fazemos e o que queremos fazer.
Tenho muito orgulho e prazer, e aqui vos assegurar, que eu e a equipa diretiva a que presido,
e restantes Órgãos Sociais, entramos sob juramento de servir a Associação e assim tem sido,
sem nunca nos servimos dela.
Sendo esta equipa diretiva, uma equipa de bons sonhadores…, é nossa intenção e de forma
sustentada, permitir criar as melhores condições, reforçar e consolidar a posição da
Associação, como forma de a capacitar para continuar a desenvolver os princípios definidos
nos seus estatutos, que são “Transporte de Doentes” e “Atividade Social”, pelo que muito
esperamos que os Sócios atuais e os novos, Mecenas, Entidades publicas e privadas, estejam
ao nosso lado para as continuar a concretizar.
É com um firme sentimento de esperança que olhamos para a frente, nesta linha de
orientação da nossa caminhada, em que nós contribuímos de forma enérgica e regularmente
numa gestão rigorosa, mas em que o investimento vai muito para além daquilo que pedimos.
Nós fazemos a nossa parte, não se esqueça de fazer a Sua... pois com a Vossa ajuda seremos
bem mais fortes.
Termino com o pensamento e o princípio que uniu esta equipa na decisão de abraçar este
projeto “maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter tentado”

“O que fazemos para nós mesmos morre connosco.
O que fazemos pelos outros e pelo mundo, permanece e é imortal”

