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INTRODUÇÃO

A apresentação do Relatório de Gestão do Exercício é uma obrigação estatutária
servindo para mostrar e justificar aos associados as iniciativas levadas a cabo no ano
transato, bem como os inevitáveis desvios às atividades que estavam programadas.
Mais uma vez se verificou que por muita boa vontade que a Direção tenha, alguns
dos objetivos inseridos no plano de ações são, na sua maioria, um conjunto de boas
intenções cuja realização não depende única e simplesmente da Direção, mas também:
 dos sócios que, sendo o objetivo principal da nossa atuação, nem sempre
se empenham e motivam para dar ainda mais força à direção na realização
das atividades
 da comunidade em geral que pelas diversas solicitações atuais de
entretenimento e de motivação, levam a que as pessoas cada vez mais se
afastem da utilização e do envolvimento em instituições tal como a nossa.
 de outras instituições públicas e/ou privadas com as quais sempre se conta
quando se prepara o programa de ações e orçamento de uma instituição,
Apesar de toda esta conjetura, aliada à realidade económica nacional e consequentes
dificuldades financeiras e muito embora não se tenham concretizado todas as ações
planeadas, consideramos que a atividade desenvolvida em 2017 cumpriu na generalidade
os planos traçados, sendo um ano do qual todos nos devemos orgulhar. Efetivamente a
requalificação das acessibilidades ao gimnodesportivo e a instalação de um placard
eletrónico são sem dúvida o ponto alto das ações desenvolvidas.

ATIVIDADES REALIZADAS
Durante o ano de 2017, a Associação Sócio Cultural Recreio e Desporto de Pereiros
cumpriu na medida em que os meios disponíveis o permitiram, o plano de atividades
aprovado, desenvolvendo a sua atividade de acordo com seus objetivos estatutários e
tendo sempre presente os interesses da comunidade envolvente e a realidade das nossas
instalações
Assim,


Mantivemos a ocupação do pavilhão gimnodesportivo com as práticas desportivas
que têm sido usual, nomeadamente com os jogos de FUTSAL, sendo utilizado por
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diversas equipas correspondendo a dezenas de praticantes que semanalmente
utilizam aquele espaço;


Continuámos a ceder à Associação Desportiva e Cultural da Almalaguês (ADCA) o
nosso Pavilhão Gimnodesportivo para os treinos e para os jogos oficiais da sua equipa
de FUTSAL, no respetivo campeonato distrital. Este protocolo implica a utilização do
pavilhão pela equipa, com cerca de 20 atletas, 2 vezes por semana para os treinos e
quinzenalmente para os jogos oficias, trazendo centenas de pessoas às nossas
instalações para assistirem aos respetivos jogos e também aos treinos.



Protocolámos a cedência do Gimnodesportivo ao CAD ‐ Associação Coimbra Basquete
para treinos e Jogos de Basquete, e também o CNM ‐ Clube Norton de Matos para
treinos e Jogos de Futsal. Estas duas cedências representam uma utilização do
gimnodesportivo digna de registo, face à enorme quantidade de desportivas,
especialmente infantis e juvenis, na sua maioria provenientes da cidade de Coimbra,
que trazendo os seus familiares para assistirem aos treinos e jogos, tem vindo a
divulgar de uma forma acentuada o nome da Associação e dos Pereiros e do espaço
onde ela se insere pelas gentes de Coimbra e da região centro, por força dos jogos
oficiais com equipas dos concelhos limítrofes.



Assegurámos por mais um ano o funcionamento do Posto de Correios apesar da
diminuta comparticipação dos CTT para a operacionalização deste serviço de claro
interesse público e social. O contributo financeiro recebido da União de Freguesias de
Santa Clara e Castelo Viegas foi crucial e indispensável para a sustentabilidade
financeira deste serviço e só assim pudemos continuar a prestar aquele serviço à
população local, fomentando desta forma o espírito de entreajuda, solidariedade
e atitude voluntarista de ajudar o próximo.



Estreitámos a parceria com a União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas,
através da qual a nossa colaboradora, que presta funções no Posto de Correios,
também seja, de uma forma descentralizada, um ponto de representação e de
contacto da daquela união de freguesia, com sede em Santa Clara, junto da
população anteriormente inserida na extinta freguesia de Castelo Viegas.



Requalificamos a envolvente às nossas instalações nomeadamente as acessibilidades
com a instalação de um tapete de betuminoso no acesso às entradas para
gimnodesportivo e de uma faixa de parqué no frontaria do edifício que se prolonga
até aos edifícios onde funcionou o ATL, tornando assim a acessibilidade entre
edifícios condigna e adequada.
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Procedemos à instalação de caleiras no telhado do edifico principal tendo em vista o
encaminhamento das águas pluviais e a eliminação dos estragos que o beirado
provocaria no parqué acabado de instalar



Instalámos um Placard Eletrónico no Gimnodesportivo de dimensões adequadas e
utilizável em diversos Jogos de recintos cobertos.



Continuámos a manutenção e limpeza dos espaços circundantes às instalações,
nomeadamente no Olival, que faz parte do terreno da associação. Fizemos uma
adequada poda às oliveiras na expetativa que elas, este ano, já nos venham a
presentear com alguma azeitona, que possamos vir a tirar delas algum lucro e assim
contrabalançar os custos que temos tido com a sua manutenção.



Mantivemos os encontros semanais de partilha e saberes de artesanato onde uma
boa dúzia de senhoras se encontra para divulgarem e partilharem seus
conhecimentos nas mais variadas artes do artesanato (rendas, bordados, tapeçaria,
etc.) cujo trabalho, resultante destes encontros, constitui excelente expositório
artístico e também cultural da nossa terra.



Continuámos com as sessões de ginástica “ZUMBA ‐ FITNESS” promovidas por
monitora especializada e nas quais participam, semanalmente, cerca de duas dezenas
de participantes.



Pelo Carnaval organizámos o baile de Carnaval e em Março comemorámos o dia da
Mulher.



Por força de diversas avarias tivemos que proceder à reparação de diversos
equipamentos de que destacamos, pelo custo associado, o balcão frigorífico do Bar
da Associação e a caldeira do Gimnodesportivo.



Procedemos também à alteração do saneamento da Associação, com a eliminação
total do uso da fossa, passando agora todo o saneamento a ser encaminhado para o
coletor municipal.



Tendo em vista uma redução do custo da energia elétrica com a iluminação iniciámos
a substituição das vulgares lâmpadas de incandescência por lâmpadas LED e assim
dar um forte passa numa utilização mais racional da energia elétrica.



Realizámos mais uma vez em março o encontro dos “Amigos da Sueca” que, apesar
da criteriosa seleção, já ultrapassam a meia centena. Este convívio, que inclui um
jantar e os inevitáveis jogos de sueca, tem proporcionado um encontro de pessoas
para as quais este encontro já é uma referência e fazem toda a questão em estar
presentes.
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Em maio continuámos vivo o nosso ponto de apoio aos peregrinos de Fátima, em
funcionamento desse há anos, tendo passado por nós, este ano, mais de 500
peregrinos que a nós recorrem quer para um pontual descanso e retempero de .
forças da longa caminhada, quer para pernoitarem nas nossas instalações. A Todos
oferecemos gratuitamente águas, frutas, comidas quentes, cuidados de higiene,
banhos quentes, tratamentos de enfermagem e dormidas. Pela atitude,
disponibilidade e solidariedade que temos vindo a dispensar a estes peregrinos, por
altura da peregrinação de 13 de maio, e o reconhecimento que tal comportamento
tem merecido pela Mensagem de Fátima, tornam, este nosso ponto de apoio, um
referencial divulgado pela Mensagem de Fátima que já faz parte diversos roteiros dos
Caminhos de Fátima.



Realizámos em novembro o tradicional convívio do dia de “TODOS OS SANTOS” com
as imprescindíveis febras, caldo verde, castanhas e aguapé, e promovemos um
torneio de sueca.



Também em novembro realizámos mais um encontro alusivo aos populares Jogos
Tradicionais (Burro, Sapo, Malha, Peão, etc.) tendo‐se revelado um êxito pela
aderência (mais de 50 pessoas) e pelo entusiamo e recordação que tais jogos
inspiram na população menos jovem.



Continuámos a disponibilizar as nossas instalações para a realização de eventos
culturais, recreativos, desportivos e sociais dos quais se destacam:
A realização do Torneio Cidade de Coimbra em Judo, organizado pela Associação
Distrital de Judo de Coimbra em julho de 2017, no qual participaram cerca de 200
judocas e que trouxe às nossas instalações mais de 300 pessoas para assistir.
O grupo BEST – (Board of European Students of Technology), membro do BEST
Europeu (em português Conselho Europeu de Estudantes de Tecnologia) que tem
como principal objetivo fornecer comunicação, cooperação e troca de
possibilidades para os estudantes de toda a Europa. Pelas nossas instalações
passaram, em três fins de semana, mais de 500 estudantes para realização de
sessões de trabalho e de convívio inseridas nas suas atividades, tendo em vista
alcançar uma melhor compreensão das culturas europeias e desenvolver
capacidades para trabalhar numa base internacional
O grupo de Concertinas do Bordalo que, composto por quase uma dezena de
concertinistas, utiliza as nossas instalações semanalmente para os respetivos
ensaios e para a realização de outros eventos inseridos nas suas realizações.
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GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DAS CRIANÇAS DOS PEREIROS
Este Grupo de Danças e Cantares, integrado na Associação Sócio Cultural Recreio e
Desporto dos Pereiros desde 2006, constitui‐se como uma secção autónoma desta
associação, assumindo‐se como uma mais‐valia na divulgação da Associação, do seu
nome, da terra em que se insere e, naturalmente, da região de Coimbra.
Fazendo parte integrante desta associação obviamente que os seus objetivos entroncam
nos da associação, no que se refere ao desenvolvimento cultural, elencando‐se de seguida
as atividades mais significativas realizadas no ano de 2017:










Cantámos as Janeiras pelos diversos lugares da União de Freguesias de Santa Clara e
Castelo Viegas;
Pelo Carnaval organizámos um convívio na nossa sede e efetuámos o “Desfile de
Carnaval”
Organizámos o X Festival de Folclore Infantil de Pereiros, com a participação de
quatro grupos, provenientes de diversas regiões do país;
Organizámos um passeio de confraternização para o nosso grupo e seus familiares;
Organizámos o magusto anual para o Grupo, seus familiares e amigos com a
tradicional “castanhas na caruma”;
Participámos ativamente, com a Direção da Associação, na organização da festa de
Natal, que incluiu pequena atuação do Grupo ,jantar e distribuição de lembranças
às crianças do Grupo;
Continuámos a recolha/pesquisa do cancioneiro popular da região que se adeque
ao grupo;
Continuámos a renovação de trajes, de ardo com a com orientação definida para o
grupo;

Em 2017, e na sequência de inúmeros convites, o Grupo de Danças e Cantares participou em
diversos eventos, sendo de destacar:


A Festa da Planta e da Flor, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra e onde
participámos com uma banca na qual divulgámos o artesanato local, flores
campestres e outros produtos da zona onde nos inserimos;



A Exposição de Espantalhos promovida pela Câmara Municipal de Coimbra;



A atuação no Festival de Folclore Infantil de Mira D’Aire, em Fátima, a convite do
respetivo Rancho Folclórico



A atuação no Festival de Folclore Infantil de Abrantes, a convite do respetivo
Rancho Folclórico;



A atuação na Festa 25 de Abril em Coimbra, a convite da Câmara Municipal de
Coimbra
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QUADRO DE RESULTADOS
Os Resultados obtidos, espelhados nos documentos que suportam as contas com rigor e
clareza, foram os possíveis face aos condicionalismos já referidos.
Assim, os Resultados Líquidos apurados espelham as dificuldades encontradas durante o
exercício de 2017, contudo, é visível um grande esforço de contenção nos custos,
valorizando os poucos recursos existentes, no sentido de melhorar cada vez mais o nível
da atividade desenvolvida.
Abaixo apresentamos o Quadro‐Resumo que sintetiza o desempenho económico da
Associação durante o ano de 2017.

GASTOS

RENDIMENTOS

Mercadorias e matéria‐prima

3 019.21 € Vendas e Prest. Serviços

11 072.24 €

Forn. Serv. Externos

30 259.99 € Subsídios à Exploração

38 149.29 €

Gasto com o Pessoal

7 880.21 € Outros Rendimentos

6 761.54 €

Amortizações

6 891.34 € Juros e Rend. Similares

Outros Gastos e Perdas

656.85 €

Juros e Gastos Similares

143.44 €

TOTAL DOS GASTOS

48 850.04 € TOTAL RENDIMENTOS

€

55 983.07 €

Resultado líquido do período

7 133.03 €

Meios Libertos

14 024.37 €

CONCLUSÕES
Para concluir este relatório, importa sublinhar que, face aos problemas com que nos
debatemos, as soluções encontradas foram as que as circunstâncias permitiram e temos a
consciência que fizemos tudo o que se encontrava ao nosso alcance.
Perante as dificuldades que foram surgindo e face à necessidade de as ultrapassar, tudo
fizemos na convicção de que era o mais acertado. De olhos postos nos objetivos com que
nos comprometemos, estamos de consciência totalmente tranquila e com a paz própria
de quem cumpriu o seu dever. Podemos, de forma tranquila e serena, afirmar que
fizemos tudo o que era exequível, mesmo em prejuízo próprio e nem sempre totalmente
compreendidos, para resolver as dificuldades que nos foram surgindo.
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