2017
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
Introdução:
De acordo com o estipulado nos Estatutos do CCRA, vimos apresentar aos Sócios o Plano de
Actividades e Orçamento para 2017.
Em 2016 foi perfeitamente visível o aumento de utilização das nossas instalações, não só
pelas nossas secções, bem como pelas diversas entidades com as quais estabelecemos
parcerias.
Esta tendência, que já manifestara no decorrer de 2015, traduz os desejos desta Direcção
quando se propôs dotar o CCRA de instalações modernas e funcionais. A resposta vem sendo
dada pelos Sócios e pela população do Arneiro das Milhariças, os quais não regateiam
esforços para estar ao nosso lado, participando sempre que são solicitados. Os nossos mais
sinceros agradecimentos pela participação de todos.
Temos noção que ainda há um longo caminho a percorrer. Muitas são as áreas onde se pode
evoluir e outras ainda por começar. Mas também sabemos que paulatinamente e com passos
seguros é possível lá chegar.
Se a parte cultural e de lazer tem tido um grande destaque, também é verdade que a parte
desportiva não tem tido o desenvolvimento que se desejava. É necessário envolver os mais
jovens neste projecto, criando condições para que eles participem e se sintam integrados.
Mais uma vez se chama a atenção para o trabalho que tem vindo a ser feito pelos membros
do Coro Infantojuvenil. Espera-se que 2017 traga novidades de forma a que a sua acção seja
ainda mais valorizada e reconhecida.
Para 2017 espera-se que a Secção de Dadores de Sangue entre em funcionamento na sua
plenitude, contribuindo para mais uma valência de cariz social do CCRA.
As instalações do CCRA estão à disposição de todos os Sócios e outras entidades que delas
pretendam usufruir e cujas actividades não violem os Estatutos em vigor.
Prevê-se continuar com a abertura do Bar no período de Sábado a Segunda-Feira, indo de
encontro a diversas solicitações dos Sócios.
Este Plano de Actividades para 2017 mantem praticamente as orientações dos anos
anteriores, dado que se pretende que haja uma continuidade, melhorando o que tiver de ser
melhorado e introduzindo novas actividades quando for possível e adequado, de forma a não
colocar em causa o correcto funcionamento do CCRA.
Esperamos corresponder aos desejos dos Sócios, que estes se revejam neste modelo de
funcionamento e se sintam motivados a participar.
A Direção,
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PLANO DE ACTIVIDADES

2015

1. Bar
1..1. Abertura do Bar aos Sócios e população em geral.
2. Actividades desenvolvidas pelo CCRA:
2.1. Secção Cultural
2..1.1. Realização do tradicional Baile da Pinha.
2..1.2. Realização da Tradicional Festa da Castanha a realizar pelo São Martinho.
2..1.3. Espaço Internet – Continuação do Projeto.
2..1.4. Jornal “Ecos do Arneiro” - Continuação da sua atividade.
2..1.5. Apoio ao Grupo Infantojuvenil.
2..1.6. Escola de Musica – Aulas de Piano, Guitarra e Flauta.
2..1.7. Cultura e Tempo livres – Disponibilização das nossas instalações à população
para atividades culturais e ocupação de tempos livres.
2..1.8. Comemoração do 4º Aniversário do Coro Infantojuvenil e 5º Aniversário do
Jornal “Ecos do Arneiro”.
2..1.9. Comemoração do 36º aniversário do Centro Cultural e Recreativo Arneirense.
2..1.10. Festival do Feijão e do Grão.
2..1.11. Realização dos festejos comemorativos da Passagem de Ano.
2..2. Secção Desportiva
2..2.1. Aulas de ginástica de manutenção nos moldes existentes.
2..2.2. Realização de diversas Caminhadas, inseridas no projeto “Rota das Fontes e a
Floresta” em datas a definir.
2..2.3. Desporto para Jovens – Diversos Torneios de Futebol Jovem, ginástica, andebol,
badmington, basquetebol, gincanas bicicletas.
2..2.4. Aulas de Judo.
2..3. Secção de Festas
2..3.1. Festas S. Sebastião – Festas tradicionais de cariz popular com origem no século
XVII, na comemoração da fundação da freguesia.
2..3.2. Festa de Carnaval a realizar nos lugares de O Almeirim e Azenha.
2..3.3. Festa de Santo António – Festa popular a realizar por altura do Santo António.
2..3.4. Festival das Sopas.
2..4. Secção Dadores de Sangue
2..4.1. Implementação da Secção de Dadores de Sangue.
2..4.2. Acções de Recolha de Sangue nos meses de junho e dezembro.
2..4.3. Realização de actividades para uma vida mais saudável – Dia da saúde.
3. Actividades apoiadas pelo CCRA:
3..1. Festival Nacional Folclore – Festival de Folclore realizado em julho com diversos
grupos do país com organização do Rancho Folclórico do Arneiro das Milhariças e
cedência das instalações do CCRA.
3..2. Utilização pelos alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar nas suas atividades desportivas e
escolares, no âmbito do protocolo celebrado com o Agrupamento Vertical de Escolas
de Alcanede.
3..3. Continuação da colaboração com os Bombeiros Voluntários de Pernes em diversos
setores.
3..4. Apoio aos Peregrinos que se deslocam para Fátima/Santiago de Compostela.
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ORÇAMENTO PARA 2017

DESCRIÇÃO

Valores
euros

Compras para o BAR

10.350,00

Fornecimentos e Serviços Diversos

2.250,00

Electricidade e água

2.650,00

Despesas com Eventos Desportivos

600,00

Despesas com Eventos Culturais - Festas
Despesas com manutenção instalações
Impostos

25.575,00
2.500,00
920,00

Outros Gastos e Perdas

1.100,00

TOTAL DE CUSTOS

45.945,00

Receitas do Bar

12.420,00

Receitas de Eventos Culturais - Festas

40.625,00

Receitas de Eventos Desportivos

1.050,00

Quotas

3.650,00

Donativos

5.100,00

Outras Receitas

1.250,00

Outros Rendimentos e Ganhos

500,00

TOTAL DE PROVEITOS
RESULTADO PREVISIONAL DO PERÍODO

Arneiro das Milhariças, 19 de Dezembro de 2016.
A Direcção
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64.595,00
18.650,00

