DELEGAÇÃO DO NORTE
MENSAGEM – DELEGAÇÃO NORTE DA IPA PORTUGAL

Caros Associados e Futuros Associados da Delegação Norte da IPA
É com enorme satisfação que me apresento enquanto nova Presidente da Direção da
Delegação Norte, a qual abrange os distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo,
Braga e Porto, localizando-se neste último a sua sede.
A 28 de janeiro de 2017, decorreram as eleições para os Órgãos Sociais desta
Delegação, tendo sido eleita a lista C, da qual fiz parte com orgulho, por ser composta
por pessoas motivadas, dedicadas e que, acima de tudo, valorizam esta nossa “casa”,
a IPA, de corpo e alma. E, a quem não poderia deixar de dar uma palavra de apreço
por todos os sacrifícios feitos e pelos que ainda estão por vir em prol desta grande
Associação.
Venho em nome dos eleitos agradecer a todos o voto de confiança, muitos desafios
nos esperam para fazer desta “casa” uma grande casa, mas a vontade e o sentido de
dever são maiores que a dificuldade, e todos juntos iremos conseguir.
São muitos os projectos que temos em mente, numa “casa” adormecida, mas para
nós é premente melhorar a imagem e as condições das nossas infra-estruturas para
que possamos receber todos, associados e familiares, de cabeça erguida.
E, sendo esta uma associação que se baseia no espírito da amizade e da união
pretendemos, ainda, desenvolver iniciativas que permitam o convívio entre
associados e seus familiares, nacionais e estrangeiros, de forma a reforçar os laços
entre todos.
De forma a conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido:
 Visite-nos
através
de
https://www.facebook.com/IPA-PortugalDelega%C3%A7%C3%A3o-Norte-1820875894830784/;
 Remeta-nos e-mail através de delegacaonorte@ipa-portugal.pt; e/ou
 Visite as nossas instalações.
Contamos com todos, por uma IPA de todos e para todos!
SERVO PER AMIKECO
A Presidente da Direção
Sílvia Caçador
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