NOTA DE IMPRENSA
Horta , 14-01-2016

AJIFA ELEGEU ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O BIÉNIO
2016/2017
Decorreram na noite de ontem, 13 de janeiro, as eleições para os órgãos sociais da Associação
de Jovens da Ilha do Faial.
O ato eleitoral realizou-se na sede da associação, no edifício da Junta de Freguesia da Matriz.
A sufrágio apresentou-se apenas uma lista, liderada por André Silva, presidente da instituição
desde a sua fundação, em julho de 2014, tendo sido eleita com 22 votos, registando-se um voto
em branco.
A proposta da lista vencedora assenta numa linha de continuidade em relação ao que tem sido
a atividade da associação, propondo-se reeditar vários dos projetos realizados em 2015,
promovendo atividades inter-geracionais, um rally-paper, workshops, projetos na área da
solidariedade social e da cultura e ainda eventos recreativos destinados principalmente aos
jovens.
Os novos órgãos sociais defendem ainda que a AJIFA, “enquanto associação juvenil, deverá
assumir um papel importante na defesa dos direitos dos jovens, assumindo um papel
interventivo e reivindicativo junto das entidades em prol de um juventude desenvolvida,
motivada e dinâmica na ilha do Faial. A AJIFA não poderá centrar-se na realização de atividades,
devendo alargar o seu raio de ação em matérias mais sensíveis, esquecidas em demasia pelas
entidades competentes”.
De acordo com o presidente da Direção agora reconduzido, “com esta nova equipa, mantémse a base de todo o trabalho até agora feito, porque mudam-se os órgaos sociais, mas mantêmse os associados e a AJIFA são os associados; são eles os responsáveis pelo seu trabalho,
dinamismo, criatividade e inovação”.
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