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INTRODUÇÃO 

A apresentação do Relatório de Gestão e das Contas de Gerência do Exercício do 
ano anterior é uma obrigação estatutária servindo para mostrar e justificar aos associados 
as iniciativas levadas a cabo no ano transato, bem como os respetivos custos e proveitos.  

Se é certo que todos os anos se tem verificado uma não concretização da totalidade 
dos objetivos traçados nos planos de atividades, porque a sua concretização em 
instituições tais como a nossa, não depende única e simplesmente da vontade e do querer 
Direção, mas também de terceiros nos quais se incluem os Sócios, a comunidade em geral 
e as instituições públicas e privados que na sua maioria cada vez mais se alheiam de 
associações tais como a nossa, no ano transato tivemos, a acrescer a todas aquelas 
dificuldades a Pandemia Covid-19 e todas as duas consequências nomeadamente os 
confinamentos e o encerramento de diversas atividades onde inseria muita da nossa 
atividade. 
Efetivamente não realizámos a maioria da atividades e tarefas programadas, limitámo-nos 
no essencial a realizar aquelas obras de manutenção, de requalificação e de melhoria que 
as nossas instalações tanto carecem.  
. 

ATIVIDADES REALIZADAS  
Durante o ano de 2020, a direção da Associação Sócio Cultural Recreio e Desporto de 
Pereiros, desenvolvendo a sua atividade apenas naquilo que as medidas Covid o permitiram  

Assim, no âmbito desportivo 

 Cedemos nosso pavilhão, tal como sempre, a diversas equipas ad-hoc que 
utilizaram o nosso pavilhão apenas nos dois primeiros meses de 2020 

 Apesar de termos cedido durante todo o ano de 2020 o nosso pavilhão ao CAD - 
Associação Coimbra Basquete para treinos e Jogos de Basquete, a sua utilização 
foi muito reduzida e com as condições e as regras que a respetiva federação 
estipulou e permitiu 

 O CNM - Clube Norton de Matos apenas utilizou o nosso pavilhão para treinos e 
Jogos de Futsal apenas nos dois primeiros meses de 2020.  
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E praticamente por aqui ficou a nossa atividade em 2020, pois não podemos realizar todo 
um conjunto de atividades culturais, recreativas e sociais que eram muito procuradas:  

  Os encontros semanais de partilha e saberes de artesanato  

 As sessões de ginástica “ZUMBA - FITNESS”. 

 A comemoração do dia da Mulher.  

 O encontro dos “Amigos da Sueca”  

 O nosso ponto de apoio aos peregrinos de Fátima em Maio,  

 O convívio dos Santos Populares, 

  O encontro de receção das equipas que utilizam os nossos espaços; 

 O encontro alusivo aos populares Jogos Tradicionais (Burro, Sapo, Malha, Peão, etc.)  

 O convívio do dia de “TODOS OS SANTOS 

 

Disponibilizámos as nossas instalações, tanto quanto as restrições decorrentes da pandemia 
o permitiam a alguns grupos para a realização de alguns eventos: 

 O grupo de Concertinas do Bordalo para os respetivos ensaios; 

 O Clube de Caça e Pesca de Coimbra Sul para a realização do local de acolhimento, 
de concentração e de convívio, aquando de uma montaria ao Javali; 

 O grupo das Marchas de Santa Clara para treino e ensaio das suas atuações.  

 

Com as devidas regras de isolamento e distanciamento continuámos as obras de manutenção, 
melhoria, reparação e limpeza das nossas instalações e do nosso espaço, sendo de salientar: 

 Concluímos a instalação de painéis sandwiche em parte do telhado dos balneários, da 
casa das caldeiras e da casa do Gás, 

 Melhorámos as condições de higiene e salubridade dos balneários e instalações 
sanitárias com a devida reparação de todas as ranhuras e frestas e posterior pintura 
de tetos e paredes; 

 Substituímos por armaduras LEDs a iluminação dos Balneários que era com armaduras 
fluorescentes; 

 Reacondicionámos o isolamento físico do Gimnodesportivo com rede, onde não há 
janelas impedindo assim a entrada de enorme quantidade de passarada que 
conspurcava, com dejetos, ninhos e lixo, todo o recinto;  
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 Fizemos uma adequada poda às oliveiras na expetativa que elas nos comecem a 
produzir alguma azeitona através da qual possamos tirar algum lucro e assim 
contrabalançar os custos que temos tido com a sua manutenção 

 Procedemos à limpeza dos espaços circundantes às instalações com o corte das ervas 
e silvas com posterior aplicação de ervicidas 

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 e tem vindo a assumir-se como uma mais-valia na divulgação da Associação, do 
seu nome, da terra em que se insere e, naturalmente, da região de Coimbra. 

Também aqui a pandemia teve forte influência nas poucas atividades desenvolvidas: 

Apenas  

 Cantámos as Janeiras pelos diversos lugares da União de Freguesias de Santa Clara e 
Castelo Viegas; 

 Organizamos um convívio de Carnaval com os membros do grupo e seus  familiares; 

 Realizámos uma sardinhada por altura dos santos populares para os membros e 
familiares do Grupo de Danças e Cantares 

Tendo ficado por realizar muitas das atividades programadas e que eram sempre bem 
aceites pela comunidade, tais como: 

 O Festival de Folclore Infantil de Pereiros; 

 O Passeio de confraternização do grupo e seus familiares; 

 O tradicional com as castanhas na caruma”; 

 O jantar de natal e a distribuição das prendinhas de natal. 

Também foram anulados todos os eventos para os quais era uma tradição a nossa 
participação dos quais salientamos: 

 A Festa da Planta e da Flor, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra; 

 A Exposição de Espantalhos promovida pela Câmara Municipal de Coimbra; 

 A Atuação na Festa da União de freguesias de Santa Clara Castelo Viegas, Coimbra; 

 A Atuação em diversos festivais infantis de folclore  
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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 2020, 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 2020. 

 
 

GASTOS 
 

RENDIMENTOS 
 

Mercadorias e matéria-prima 
 

Vendas e Prest. Serviços 1.707,98 

 

Forn. Serv. Externos 8.497,38
 

Subsídios à Exploração 3.750,00 

 

Gasto com o Pessoal 
 

Outros Rendimentos 5.606,96 

 

Depreciações e amortizações 6.894,08
 

Juros e Rend. Similares  

 

Outros Gastos e Perdas 272,91   

 

Juros e Gastos Similares    

 

TOTAL DOS GASTOS 15.663,37
 

TOTAL RENDIMENTOS 11.064,94 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 4.598,43 

 

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. 
Com o firme propósito de fazermos prosperar esta Associação, temos feito todos os 
esforços: quer em melhorias físicas dos edifícios e do logradouro, na manutenção e 
reparação, quer em legalizações administrativas para o melhor funcionamento, a fim de 
salvar um património de valor considerável, que a muito boa gente, de parcos recursos, 
custou caro. 
Nesta força inquebrantável de salvaguarda dos interesses em causa lançámos mão de 
todos os projetos realizáveis, em tempo, bem como correspondido a todas as solicitações 
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de terceiros para utilizações que possam contribuir para a sustentabilidade desta 
instituição. Procurámos desta forma minorar o reflexo da prevalecente ausência de 
pessoas procurando dar vida e calor humano a um vazio latente ocasionado, também, pelos 
benefícios e bens domésticos agora disponíveis, e por todo o relacionamento atualmente 
existente entre as pessoas estar condenado e sujeito às novas tecnologias. 
Trabalhadores como somos, evitámos qualquer dispêndio em mão de obra ficando sempre 
de nossa conta e encargo os riscos de todos os imprevistos ocasionais e decorrentes de 
qualquer ação de valorização. 
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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