AssociaÃ§Ã£o para o Desenvolvimento de Galegos

Historia da APDG

A AssociaÃ§Ã£o para o Desenvolvimento de Galegos nasceu da iniciativa de um grupo de amigos, numa conversa de
cafÃ©, em Maio de 1999. Tem a sua sede na Avenida do Carvalheiro -Quinta de Currais, Freguesia de Galegos, Concelho
de Penafiel. Foi fundada por escritura a 10 de Novembro de 1999, no CartÃ³rio Notarial de Penafiel, exarada na folha 82
do livro nÂº 324 e publicada no nÂº 75 suplemento, III SÃ©rie do DiÃ¡rio da RepÃºblica de 29/03/2000. Ã‰ uma IPSS InstituiÃ§Ã£o Particular de Solidariedade Social de Utilidade PÃºblica, publicada em D.R., III SÃ©rie nÂº 79 de 4 de Abril de
2002. A AssociaÃ§Ã£o tem como objectivo central promover e contribuir para o desenvolvimento da Freguesia de
Galegos com actuaÃ§Ã£o prioritÃ¡ria em matÃ©ria de acÃ§Ã£o social e secundÃ¡riamente desenvolver actividades de Ã¢mbito
cultural e humanitÃ¡rio (Art. 2 do Cap. I dos Estatutos). Para atingir os fins a que se propÃ´s, dispÃµe de trÃªs equipamentos
muito importantes no apoio Ã¡ comunidade local, tais como:
- Centro de SaÃºde
- Centro Social
- PavilhÃ£o Gimno Desportivo
Todos eles de enorme importÃ¢ncia para todos nÃ³s, mas o Centro Social Ã© sem dÃºvida aquele que reÃºne todas as
condiÃ§Ãµes e requisitos para a concretizaÃ§Ã£o do principal objecto social da InstituiÃ§Ã£o, pois tem em pleno
funcionamento e com excelente qualidade de serviÃ§o, o Lar de Idosos, Centro de Dia, ServiÃ§o de Apoio DomiciliÃ¡rio e
Creche. Estas respostas sociais/valÃªncias tÃªm garantido o apoio de rectaguarda Ã¡s familias que a elas recorrem
quando necessitam deste serviÃ§o.
Na Ã¡rea da SaÃºde dispomos da extensÃ£o de saÃºde de Galegos que se encontra a funcionar, moderna e actual,
proporcionando a todos os seus utentes e profissionais de saÃºde excelentes condiÃ§Ãµes de atendimento e trabalho.
SecundÃ¡riamente desenvolvemos outras actividades ao nivel da formaÃ§Ã£o desportiva, de cultura e lazer. Sendo de
destacar na Ã¡rea do desporto a modalidade de hoquei em patins, nos escalÃµes de benjamins, escolares e infantis, que
participam em campeonatos e torneios organizados pela AssociaÃ§Ã£o de Patinagem do Porto.
Na Ã¡rea da cultura e lazer a InstituiÃ§Ã£o proporciona a todos os associados a possibilidade de ter e manter uma boa
saÃºde fisica e mental, tendo em actividade vÃ¡rias equipas de futsal e turmas de DanÃ§a de SalÃ£o, DanÃ§a Criativa,
AÃ©robica, Jump e Zumba.
Na sala da Sede da AssociaÃ§Ã£o jÃ¡ se encontra a funcionar a disciplina de iniciaÃ§Ã£o musical e o Centro de Apoio Ã¡
Familia "CAF", que garante o apoio e acompanhamento dos jovens fora do horÃ¡rio escolar.
Â
RESUMO CRONOLÃ“GICO
- No dia 8 de Maio de 1999, pelas 21 horas reuniu-se um grupo de amigos dispostos a abraÃ§ar e levar por diante um
projecto global e centralizado de equipamentos com o fim de contribuir e promover o desenvolvimento da Freguesia com
actuaÃ§Ã£o prioritÃ¡ria em matÃ©ria da acÃ§Ã£o social e secundariamente desenvolver actividades do Ã¢mbito cultural e
humanitÃ¡rio fundando para o efeito a AssociaÃ§Ã£o para o Desenvolvimento de Galegos.
- No dia 10 de Novembro de 1999 foi realizada no CartÃ³rio Notarial de Penafiel a escritura da AssociaÃ§Ã£o, que se
encontra exarada na folha 82 do Livro nÂº 324-d.
- No dia 3 de Janeiro de 2000, foi constituÃ-da e empossada a ComissÃ£o Instaladora da AssociaÃ§Ã£o como consta da
Acta nÂº 1.
- No dia 29 de MarÃ§o de 2000 Ã© publicada a ConstituiÃ§Ã£o da AssociaÃ§Ã£o no DiÃ¡rio da Republica nÂº 75, suplemento
III SÃ©rie.
- No dia 18 de Fevereiro de 2002 Ã© feito o registo definitivo dos Estatutos da AssociaÃ§Ã£o, sendo reconhecida como
IPSS- InstituiÃ§Ã£o Particular de Solidariedade Social de Utilidade PÃºblica. O Registo foi lavrado pela inscriÃ§Ã£o nÂº
9/2002 folha 39 verso do livro nÂº 9 das AssociaÃ§Ãµes de Solidariedade Social.
- No dia 4 de Abril de 2002 Ã© publicado no DiÃ¡rio da Republica nÂº 79, SÃ©rie III, o registo definitivo da AssociaÃ§Ã£o
como IPSS, reconhecido como pessoa colectiva de utilidade pÃºblica.
Para dar corpo a este projecto e depois de muitos contactos e negociaÃ§Ãµes com a Ordem da Trindade Porto Ã©
formalizada a compra da Quinta de Currais pelo montante de 150.000,000â‚¬ com escritura no CartÃ³rio Notarial de
Penafiel no dia 29 de Novembro de 2002.
- No dia 25 de MarÃ§o de 2003 Ã© inaugurada a sede da AssociaÃ§Ã£o que passa a funcionar no edifÃ-cio jÃ¡ existente,
devidamente remodelado e beneficiado.
- A 25 de Maio de 2003 Ã© assinado o protocolo de colaboraÃ§Ã£o com a AdministraÃ§Ã£o Regional de SaÃºde do Norte
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para o arrendamento do edifÃ-cio jÃ¡ existente e devidamente preparado para o funcionamento da Unidade da SaÃºde de
Galegos.
- A 27 de Agosto de 2003 Ã© aprovado o Projecto da Arquitectura da Unidade de SaÃºde de Galegos, Proc. NÂº 663/03
- A 26 de Novembro de 2003, no DiÃ¡rio da Republica nÂº 274, III sÃ©rie Ã© publicado o despacho do MinistÃ©rio das
FinanÃ§as referente ao processo nÂº 77/03 reconhecendo a isenÃ§Ã£o de IRC Ã AssociaÃ§Ã£o, nos termos do ArtÂº 10Â do
CIRC
- A 7 de Junho de 2004 Ã© celebrado com a CÃ¢mara Municipal de Penafiel o Protocolo da cedÃªncia de uma parcela de
terreno destinado Ã Â implantaÃ§Ã£o do PavilhÃ£o Gimnodesportivo denominado PavilhÃ£o Desportivo e Municipal de
Galegos.
- A 1 de Fevereiro de 2005 entra em funcionamento no edifÃ-cio existente, devidamente remodelado e beneficiado o Bar
da AssociaÃ§Ã£o.
Em Julho de 2005 Ã© iniciada a construÃ§Ã£o de um pequeno espaÃ§o onde Ã© instalado um posto de recolha de amostras
para anÃ¡lise, passando a ser explorado a partir de 1 de Setembro de 2005 pelo LaboratÃ³rio de AnÃ¡lises ClÃ-nicas Vale
do Sousa, Lda.
Em Julho de 2005 entra em funcionamento a nova Unidade de SaÃºde de Galegos.
- Â A 22 de Fevereiro de 2007 Ã© apresentada ao Programa Pares IIÂ a candidatura do Projecto de ArquitecturaÂ para um
Equipamento Social denominado por Centro Social de Galegos, com as valÃªncias de Lar de Idosos, Centro de dia,
ServiÃ§o de Apoio DomiciliÃ¡rio e Creche.
- No dia 29 de MarÃ§o de 2008 Ã© inaugurado o PavilhÃ£o Desportivo e Municipal de Galegos e Ã© lanÃ§ada a 1Âª pedra do
Centro Social de Galegos.
- Â No dia 11 de Abril de 2009, no SalÃ£o Nobre do Governo Civil do Porto, Ã© assinado o Contrato de ComparticipaÃ§Ã£o
Financeira ao abrigo do Programa Pares II do Centro Social de Galegos.
- Â A 15 de Abril de 2009 Ã© assinado o Auto de ConsignaÃ§Ã£o das Infra-estruturas referente ao Centro Social de
Galegos.
- A 25 de Setembro de 2011 Ã© inaugurado o Centro Social de Galegos pelo Ex.mo SrÂº Secretario de Estado da
Solidariedade e SeguranÃ§a Social DrÂº Marco AntÃ³nio Costa e o Ex.mo SrÂº Presidente da CÃ¢mara Municipal de
Penafiel DrÂº Alberto Santos, sendo a benÃ§Ã£o do Centro Social presidida pelo Reverendissimo Bispo auxiliar do Porto
Dom AntÃ³nio Bessa Taipa.
- A 11 de Novembro de 2011 entra em funcionamento o Centro Social de Galegos.
- A 17 de Janeiro de 2012 sÃ£o celebrados os acordos de cooperaÃ§Ã£o com a SeguranÃ§a Social.

http://www.apdgalegos.com

Criado em: 18 February, 2020, 18:20

