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1 - INTRODUÇÃO  
 

Cumprindo os estatutos, a Direção desta Associação em funções elaborou e 

apresenta o plano de atividades para 2021 a fim de ser apreciado e votado 

em assembleia geral nos termos estatutários. 

Como sempre referimos em planos de atividades anteriores a elaboração de 

um plano de atividades, por razões económicas e financeiras, é sempre uma 

tarefa difícil e ingrata. 

 

O que preparámos para 2021 tem acrescidas dificuldades face ao período 

difícil que vivemos em 2020, relacionadas com os períodos de emergência e 

de contingência relativas à pandemia de COVID 19, que nos impediu de 

realizar a maior parte das tarefas e atividades programadas para 2020 e que 

por essa mesma razão e desconhecendo o que se vai passar no futuro, nos 

limita na elaboração de um adequado plano de atividades. 

 

 

Apesar de todas as estas dificuldades que naturalmente não vão deixar de 

existir ou até mesmo de se agravarem, o estabelecido neste plano de 

atividades para 2021 não é mais que um guião que apenas pretende 

manifestar o que esta direção considera que poderia e deveria ser realizado, 

assim hajam razões de interesse para tal e também haja um forte apoio dos 

associados para que motivem e incentivem os corpos gerentes na sua 

concretização. 

 

 

2 - AÇÕES PREVISTAS  
Na sequência das dificuldades sentidas em 2020, que nos levou a uma quase 

paralisação desde Março de 2020, e porque sentimos que muitas das 

atividades não realizadas têm de estar nos nossos planos para 2021 

elencámos para este plano de atividades um conjunto de atividades, que no 
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essencial são o reporte do plano de atividades do ano anterior, para que sejam 

levadas em conta e, se possível, concretizadas no próximo ano. 

Sendo certo que as ações descritas se inserem nos objetivos estatutários, não 

podemos esquecer que a boa concretização destes objetivos passa igualmente 

por uma adequada manutenção, conservação, reabilitação, e até mesmo 

modernização das nossas instalações e espaços circundantes, razão pela qual 

as infraestruturas não podem ser esquecidas.  
 

2.1 INFRAESTRUTURAS E OBRAS: 
 
No âmbito das infraestruturas consideramos importante: 

 Continuar a zelar por uma boa manutenção e reabilitação das nossas 

instalações, uma vez que a idade do edifício e a sua frequente 

utilização têm vindo a causar alguma degradação que urge ir 

solucionando; 

 Manter a dinâmica da melhoria das condições de utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo, nomeadamente, com: 

a)  A substituição da iluminação existente por projetores LED 

b) A melhoria da iluminação exterior na parte de trás do 

gimnodesportivo, face à utilização que esta zona tem tido depois 

da requalificação dos seus acessos 

c) A requalificação dos balneários e instalações sanitárias, 

adequando-as também a deficientes; 

 Manter a limpeza do nosso olival, com a replantação de algumas 

oliveiras, potencializando-o para que a curto prazo se possa tirar 

algum proveito do olival; 

 Continuar a requalificar as instalações onde, em tempos, funcionou o 

nosso ATL, de modo a que a este espaço seja potencializado para 

outras iniciativas adequadas à sua utilização e, naturalmente, 

inseridas nos objetivos estatutários; 

 Melhorar e dotar de condições mais dignas a nossa churrasqueira de 

modo a que possamos torná-la num local a utilizar pelos associados 
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para a realização de iniciativas próprias, nomeadamente com uma 

nova cobertura.  

 

 

2.2 -EM TERMOS SOCIAIS: 
Apesar do muito que já fazemos, é neste âmbito que será necessário centrar 

atenção e procurar dinamizar e desenvolver atividades que visem dar 

satisfação aos objetivos prioritários desta associação na promoção da 

Solidariedade Social, pelo que se deve: 

 Continuar a dinamizar ações para que as instalações desta Associação 

sejam cada vez mais um ponto de encontro dos sócios nomeadamente 

mais idosos, combatendo assim o isolamento sénior e desenvolvendo 

uma dinâmica social e cultural que contribua para o bem-estar dos nossos 

sócios, para um envelhecimento saudável e consequentemente para o 

bem-estar da comunidade em geral; 

 Dar continuidade a tradição de longos anos na ação de apoio aos 

peregrinos de Fátima em Maio, melhorando e diversificando os serviços 

disponibilizados, de modo a manter este nosso “ponto de apoio” nos 

diversos roteiros dos “Caminhos de Fátima”; 

 Reforçar a colaboração com a União das Freguesias de Santa Clara e de 

Castelo Viegas nas atividades de ação social previstas para a nossa terra 

nomeadamente no que se refere ao levantamento das necessidades 

sociais e na procura de soluções para minimização dessas mesmas as 

necessidades; 

 

 Promover a colaboração com as entidades competentes no sentido de se 

estabelecerem programas/acordos/protocolos de colaboração visando a 

disponibilização desta associação para ações de carácter social e de 

integração e/ou de reintegração social.  
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2.3 - EM TERMOS CULTURAIS E RECREATIVOS: 
Pelo sucesso que tem sido as atividades que se têm vindo a desenvolver neste 

âmbito, ao longo dos anos, consideramos oportuno e se a pandemia Covid-19 

nos permitir: 

 Continuar a desenvolver ações de carácter cultural e recreativo, através 

de diversos eventos, conforme instituído nos estatutos desta Associação, 

abrangendo um conjunto alargado de temas, tais como: 

 Promover a realização de espetáculos de Variedades, Revistas, 

Ilusionismo, Magia, etc.;  

 Desenvolver esforços para se retomar a realização da tradicional 

Festa anual dos Pereiros, em Honra do Mártir S. Sebastião; 

 Dinamizar as aulas de ginástica de manutenção e de danças (de salão, 

latino-americanas, etc.); 

 Manter os encontros semanais de partilhas e saberes de artesanato 

(bordados, arraiolos e rendas, pintura e escultura, etc.).  

 Comemorar as quadras festivas anuais – Carnaval, Dia da Mulher, 

Santos Populares, Febras, Festa de Natal e Fim-de-Ano. 

 Continuar a participar na Feira Popular de Coimbra, através do Grupo 

de Danças e Cantares desta associação; 

 Continuar o desenvolvimento de ações para a realização de um 

“mercado mensal dos produtos da nossa”. 

 Colaborar com as instituições culturais e recreativas, nomeadamente com 

as sediadas na nossa freguesia, tais como as “Marchas de Santa Clara”, 

a Confraria das Couves de Castelo Viegas, etc.; 

 Dinamizar a divulgação das potencialidades dos espaços e das instalações 

desta nossa Associação, para que possam ser utilizados por outros 

interessados para a realização de eventos ad hoc, adequados e inseridos 

nos objetivos estatutários. 
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 Colaborar com a Fundação INATEL, Câmara Municipal de Coimbra, União 

das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas e outras instituições 

municipais nas iniciativas que vierem a ser consideradas oportunas e 

adequadas aos interesses da associação e inseridas nos objetivos 

estatutários. 

 Continuar a parceria com o grupo de Concertinas do Bordalo que, 

composto por uma boa dúzia de concertinistas, utiliza as nossas 

instalações semanalmente para os respetivos ensaios e para a realização 

de outros eventos inseridos nas suas atividades. 

2.4 – EM TERMOS DESPORTIVOS  
Atendendo à qualidade e às potencialidades das nossas instalações 

desportivas nomeadamente pela sua localização, acessibilidades, espaço 

envolvente, vamos: 

 Continuar a divulgar e a publicitar as nossas instalações, nomeadamente 

do Pavilhão Gimnodesportivo, para a prática dos diversos desportos que 

elas possibilitam: Vólei, Ténis, Badminton, Ténis de Mesa, Tiro com Arco 

Indoor, etc. junto das coletividades desportivas da cidade de Coimbra, 

face à dificuldade sentida por muitas instituições em encontrar locais 

adequados para realização das suas próprias atividades; 

 Desenvolver e reforçar a parceria estabelecida com o CAD - Associação 

Coimbra Basquete, para a utilização das nossas instalações e para as 

ações de captação de jovens atletas no concelho de Coimbra, em 

especial na União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas e áreas 

limítrofes para a prática de basquetebol;  

 Organizar provas de desporto (torneios) e de entretenimento, destinadas 

às diversas faixas etárias;  

 Procurar estabelecer protocolos e ou parcerias de colaboração com outros 

clubes tendo em vista a dinamização divulgação de outras modalidades 

desportivas; 
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 Continuar a disponibilizar o nosso gimnodesportivo a todos os 

interessados que pontualmente queiram praticar desporto. 

 

3- GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DAS CRIANÇAS DOS PEREIROS 

Este Grupo de Danças e Cantares, enquanto secção desta Associação, 

pretende desenvolver todo o conjunto de atividades que têm desenvolvido 

nos últimos anos e que não foram possíveis de realizar em 2020 por motivo 

da pandemia e que no essencial são as seguintes ações: 

 Continuar a tradição de cantar as Janeiras em todos os lugares da 

união de Freguesias Santa clara e Castelo Viegas;  

 Organizar o XIV Festival de Folclore Infantil de Pereiros, em maio de 

2021;  

 Organizar um arraial dos santos populares com barraquinhas de 

comida e artesanato, jogos tradicionais e música popular;  

 Organizar o XΙ encontro motivacional - acampamento/piquenique para 

as crianças e adultos que incorporam o Grupo de Danças e Cantares;  

 Organizar o magusto “Castanhas na Caruma” para todos os elementos 

do grupo, seus familiares.  

 Organizar em colaboração com as demais instituições da freguesia, 

nomeadamente as Marchas de Santa Clara e Associação do Bordalo, 

uma festa de Natal destinada à comunidade associativa 

 Colaborar com a União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, 

participando na feira popular e em todos os eventos para os quais esta 

entidade nos convide;  

 Colaborar com a Fundação INATEL, sempre que solicitados e fazendo 

também intercâmbios com outros grupos; 
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 Colaborar com a Câmara Municipal de Coimbra, com inclusão na sua 

agenda cultural e em outros meios promocionais, participando em 

feiras, exposições, festas, desfiles e outros eventos promovidos pela 

Autarquia;  

 Atuar em diversos eventos tais como: Festas de Natal, (para crianças 

e idosos); Festas Populares em diversas freguesias; Em Escolas, como 

festa de encerramento do ano; Em Festivais para aos quais somos 

convidados, etc.  

 Participar em ações de formação, no âmbito das atividades do grupo;  

 Realizar ensaios semanais, interrompendo no período de férias 

escolares;  

 Divulgar a existência do nosso grupo em escolas, juntas de freguesia, 

meios de comunicação social, redes sociais e outros grupos similares 

ao nosso, sendo por isso uma mais-valia na divulgação da Associação, 

do seu nome, da terra em que se insere e, naturalmente, da região de 

Coimbra 

 

 

4 - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 
situação económica e financeira da Associação Sócio Cultural Recreio 

e Desporto de Pereiros, apresenta uma situação equilibrada, fruto de 

uma gestão assente na mais elementar regra de poupança “…não 

gastes o que não tens…”. 

Acreditamos que melhores dias virão e que essa melhoria possa potencializar 

os investimentos relacionados com as ações que carecem de ser realizadas e 

que são importantes para a melhoria das instalações e dos equipamentos, 

factos que naturalmente virão proporcionar aos utentes uma maior qualidade 

e satisfação na utilização das nossas instalações  

 

 

A
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Atendendo às atividades previstas a Conta de Exploração Previsional para o 

ano de 2021 será: 

: 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODO 

2021 
Vendas e serviços prestados        6.000,00 €  

Subsídios, doações e legados à exploração         4.500,00 €  

ISS, IP - Centros Distritais     

Outros          4.500,00 €  

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas          1.150,00 €  

Fornecimentos e serviços externos      8.000,00 €  

Gastos com o pessoal           

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)     

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)     

Provisões (aumentos/reduções)     

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor     

Outros rendimentos e ganhos          3.200,00 €  

Outros gastos e perdas   1.500,00 €  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos   3.050.00€  
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 

         5.500,00€  

   

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   -    2.450,00€  

Juros e rendimentos similares obtidos    

Juros e gastos similares suportados 
  

             100,00 
€  

Resultado antes de impostos   -      2.600,00 €  
Imposto sobre o rendimento do período 

    

    

Resultado líquido do período   -      2.600,00 €  

Meio libertos do período    3.050,00 €  
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A estimativa orçamental para os investimentos previstos para o próximo ano 

será: 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

  
AUTOFINAN- SUBSÍDIOS FINANCIA   
CIAMENTO(A) Estatais Outros - MENTOS (B) TOTAL 

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS          

DESPESAS DE INSTALAÇÕES.           

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO.          

ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS          

          

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS           

TERRENOS E RECURSOS NATURAIS      
EDIFICÍOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 6.000,00   5.000,00 9.000,00 20.000,00 
EQUIPAMENTO BÁSICO 2.000,00   2.000,00   4.000,00 
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE      
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 750,00    250,00   1.000,00 
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO          
TARAS E VASILHAME          
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS          
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO          

ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS           
            
INVESTIMENTOS FINANCEIROS           
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL           
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO           
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO           
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS           
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO           
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS           
            

REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A  
MÉDIO E LONGO PRAZO 

          
          

TOTAL 8.750,00 0,00 7.250,00 9.000,00 25.000,00 
      
(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS RANSITADOS 
(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES+ DESINVESTIMENTOS 
 
 
 
     

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS 
   VALORES 
DIMINUIÇAO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A 
MÉDIO E LONGO PRAZO     
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES    
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5 - CONCLUSÕES 
 A preparação do Programa de Acão é sempre uma missão inglória e ingrata 

tendo em conta as dificuldade inerentes à real situação da nossa associação. 

Muitas seriam as possíveis ações a incluir, mas a exiguidade dos meios ao 

dispor desta modesta associação, não permitem programar para o próximo 

ano muitas outras ações julgadas necessárias. 

 

Todos os planos de atividades são previsionais e este também não foge à 

regra. A atividade da Associação está exposta a vários fatores e a vários 

imprevistos que naturalmente influenciarão a execução do que agora 

prevemos, por isso, e não sendo o plano de atividades um documento 

estanque, ele poderá ser adaptado e ajustado conforme as necessidades, pese 

embora ele sirva de referência à atuação dos Corpos Gerentes ao longo do 

próximo ano. 

 

Estamos conscientes que os objetivos traçados apenas se concretizam com a 

colaboração de todos incluindo o apoio das Instituições Publicas, das Entidades 

Singulares ou Coletivas, da população em geral e muito especialmente os 

nossos Sócios, dos quais esperamos o seu empenho no cumprimento dos seus 

deveres e na exigência dos seus direitos.  

 

É desta forma que submetemos o plano de atividades e respetivo orçamento 

á apreciação de todos os sócios na expetativa que seja aprovado nesta 

assembleia de forma a garantir-se um normal funcionamento desta 

instituição. 

 

Pereiros, 30 de Outubro de 2020 

 

A Direção 


