2018
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
Introdução:
De acordo com o estipulado nos Estatutos do Centro Cultural e Recreativo Arneirense,
apresenta-se aos Sócios o Plano de Atividades e o Orçamento para 2018.
Muitas e grandes são as pedras que se tem encontrado no caminho, mas maior é a vontade
de tornar o Centro Cultural e Recreativo Arneirense grande, forte, uma referência não só na
Freguesia, não só no Concelho, mas também na região.
Muito há a fazer, muitas são as áreas onde se pode evoluir, outras que se podem iniciar.
O tempo passa e muitas vezes parece que há uma estagnação, mas há um trabalho, muito
trabalho invisível por detrás de qualquer evento, de qualquer coisa que se pretenda fazer. É
preciso saber onde se pretende chegar e assim definir o caminho, de preferência sem
imprevistos, para poder chegar-se em segurança a bom porto.
Em 2017 consolidou-se a procura para utilização das instalações do Centro Cultural e
Recreativo Arneirense, não só pelas suas secções, mas também pelas diversas entidades com
as quais estabelecemos parcerias, pelos Sócios para realização de vários eventos, por
peregrinos que apenas pretendem um local para fazer uma refeição, ou até mesmo para
pernoitar.
Este é um aspeto que importa destacar, por um lado os Sócios estão a usufruir e a requisitar
cada vez mais as instalações do C.C.R.A., as quais existem para isso mesmo, para serem
utilizadas, por outro o passa a palavra relativamente à qualidade das instalações, que tem
levado a uma maior procura das mesmas. Para 2018 já existem alguns pedidos das
instalações.
Outro aspeto que pretendemos enaltecer prende-se com a Seção Cultural, que tem vindo a
fazer um excelente trabalho, quer sejam as Comissões de Festas em Honra do Mártir S.
Sebastião, quer seja o Grupo Infantojuvenil e a Escola de Música.
Em 2018 ambos continuarão a ter do Centro Cultural e Recreativo Arneirense todo o apoio
nas atividades que desenvolverem, destacando-se por parte da Comissão de Festas os
grandiosos festejos anuais em Honra do Mártir S. Sebastião, a festa em Azenha / O Almeirim
a realizar na época carnavalesca, a festa de S. António, o festival de sopas.
Quanto ao Grupo Infantojuvenil e Escola de Música, continuar-se-á a prestar todo o apoio
semanal para realização das aulas, bem como à aquisição de material que os professores
entendam fundamental para a prossecução dos objetivos propostos, sendo um dos grandes
objetivos a realização de uma gala anual, onde os alunos mostrarão a todos a sua evolução, o
fruto do seu trabalho semanal, procurando também desta forma sensibilizar mais jovens para
a integração neste projeto, valorizando-se culturalmente.
Criadas algumas condições na Freguesia para a prática desportiva, esta é uma vertente que se
pretende dinamizar em 2018, estando a ser estudados alguns eventos em colaboração com a
Seção Desportiva.
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Continuar com a realização de caminhadas, implementar anualmente a realização de um
passeio BTT e a realização de um torneio de futebol, são acontecimentos que tudo faremos
para tornar realidade em 2018, pretendendo envolver-se toda a população.
Ajudar o próximo e incentivar a implementação de estilos de vida saudáveis, são também os
grandes objetivos da Seção de Dadores de Sangue do Centro Cultural e Recreativo
Arneirense, que em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação
levará a cabo duas recolhas de sangue em 2018: a 24 de junho e a 18 de novembro.
A atividade da Seção de Dadores de Sangue não se cinge apenas à organização das recolhas
de sangue, há todo um trabalho de sensibilização para angariação de novos dadores e esta
sensibilização começa logo pelos mais pequenos, com a colaboração do jardim de infância e
da escola do 1º ciclo do ensino básico de Arneiro das Milhariças, é proposto às crianças que
façam um desenho alusivo à recolha de sangue – “A recolha de sangue pelos olhos de uma
criança”.
Estão também a ser desenvolvidos contactos com várias entidades para que se consiga fazer o
“Dia da Saúde”, onde serão realizados vários rastreios, onde serão efetuadas ações de
sensibilização para determinados comportamentos de risco, em termos de saúde.
Em 2018, o bar continuará aberto de Sábado a Segunda-Feira, sendo um ponto de encontro,
um ponto de referência quer para Sócios, quer para toda a população Arneirense.
Porque o trabalho desenvolvido no Centro Cultural e Recreativo Arneirense não se extingue
no final do ano, o Plano de Atividades para 2018 mantem as orientações dos anos anteriores,
melhorando o que se entende dever ser melhorado e introduzindo novas atividades sempre
que possível e adequado, de forma a não colocar em causa o correto funcionamento do
Centro Cultural e Recreativo Arneirense.
Esperamos corresponder aos desejos dos Sócios, que estes se revejam neste modelo de
funcionamento, se sintam motivados a participar e que daqui por um ano o Centro Cultural e
Recreativo Arneirense seja ainda maior.
A Direção,

NIPC 501 644 644 Associação sem fins lucrativos
Praça 20 de Janeiro, 17 - 2000-433 ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (SANTARÉM)
Telef. 917 229 107 - 919 783 899 - 962 049 721 ccra.geral@gmail.com

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. Apoio ao Grupo Infantojuvenil.
2..1.4. Escola de Musica – Aulas de Piano, Guitarra e Flauta.
2..1.5. Cultura e Tempo livres – Disponibilização das nossas instalações à população
para atividades culturais e ocupação de tempos livres.
2..1.6. Comemoração do 5º Aniversário do Coro Infantojuvenil.
2..1.7. Comemoração do 37º aniversário do Centro Cultural e Recreativo Arneirense.
2..1.8. Festival do Feijão e do Grão.
2..1.9. Realização do Almoço de Natal.
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. Passeio BTT.
2..3. Secção de Festas
2..3.1. Festas S. Sebastião – Festas Tradicionais de cariz popular que teve 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 Recolha de Sangue
2..4.1. Dia da saúde – Diversas atividades.
2..4.2. Ações de Recolha de Sangue nos meses de junho e novembro.
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.

NIPC 501 644 644 Associação sem fins lucrativos
Praça 20 de Janeiro, 17 - 2000-433 ARNEIRO DAS MILHARIÇAS (SANTARÉM)
Telef. 917 229 107 - 919 783 899 - 962 049 721 ccra.geral@gmail.com

ORÇAMENTO PARA 2018

DESCRIÇÃO
Compras para o BAR

Valores
euros
10.867,50

Fornecimentos e Serviços Diversos

3.150,00

Electricidade e água

2.782,50

Despesas com Eventos Desportivos

1.560,00

Despesas com Eventos Culturais - Festas
Despesas com manutenção instalações
Impostos

31.250,00
2.750,00
965,00

Outros Gastos e Perdas

2.100,00

TOTAL DE CUSTOS

55.425,00

Receitas do Bar

13.100,00

Receitas de Eventos Culturais - Festas

42.650,00

Receitas de Eventos Desportivos

1.150,00

Quotas

3.830,00

Donativos

5.350,00

Outras Receitas

1.315,00

Outros Rendimentos e Ganhos

525,00

TOTAL DE PROVEITOS
RESULTADO PREVISIONAL DO PERÍODO

Arneiro das Milhariças, 26 de Dezembro de 2017.
A Direção,
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67.920,00
12.495,00

