PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2020
Preâmbulo:
Conforme estipulado nos Estatutos do Centro Cultural e Recreativo Arneirense, a Direção
apresenta aos Sócios o plano de atividades e o orçamento do Centro Cultural e Recreativo
Arneirense para o ano 2020:
Fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, os documentos previsionais para o
próximo ano, acima de tudo, são de continuidade, depois de preparação para o futuro.
Continuidade nas atividades desenvolvidas, no rigor da gestão, na disponibilização das instalações
do Centro Cultural e Recreativo Arneirense aos seus ‘donos’, os Sócios.
Conseguida a tão desejada estabilidade financeira pós obras de requalificação das instalações, há
que preparar o futuro, há que começar a trilhar caminhos que possam levar ao que esta grande
casa será no futuro, às respostas para as exigências que a cada ano que passará se irão colocar a
quem a estará a gerir.
Em relação às atividades a desenvolver, é intenção dos Órgãos Sociais que todas as atividades
realizadas no presente ano, tenham continuidade no próximo ano, havendo da parte da Juventude
Arneirense a disponibilidade para levar a efeito novos eventos.
Assim, muitas e variadas serão as atividades, os eventos previstos para o ano de 2020, desde a
cultura ao desporto, passando pela área social, gastronómica, ou lúdica, destacando-se como
primeiro grande evento, o maior evento cultural e religioso da nossa Freguesia, os seculares
festejos em Honra do Mártir S. Sebastião, organizados pela Comissão de Festas 2020.
Da responsabilidade da Comissão de Festas 2021 irão ter lugar a festa popular em O Almeirim /
Azenha, a realizar no fim de semana do Carnaval, a tradicional festa de S. António, terminando o
ano com a organização de uma mostra de artesanato que incluirá o já tradicional e afamado
festival de sopas.
Quanto à Escola de Música, semanalmente irão continuar a ser ministradas aulas de formação
musical, de canto, de piano e de guitarra.
As crianças e jovens que frequentam as aulas, os professores e os pais gostam de mostrar a todos
o trabalho levado a cabo semanalmente e assim irá decorrer nas férias escolares da Páscoa a sua
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4ª Gala, e na quadra natalícia um Recital de Natal, a realizar na Igreja Paroquial. Mais vocacionado
para os alunos da escola do 1º ciclo do ensino básico, mas onde poderão estar presentes todos
quantos queiram aprender música, serão organizadas atividades no final do ano letivo, onde
poderão ter o primeiro contacto com os instrumentos.
Para 2020 estão previstas duas recolhas de sangue: em junho e em novembro, mas o trabalho
desenvolvido pelo Grupo de Dadores de Sangue não se cinge às recolhas de sangue. Irão ser
efetuadas junto da população ações de sensibilização para a importância em doar sangue, onde
serão também esclarecidas dúvidas.
Fruto da parceria com o estabelecimento de ensino de Arneiro das Milhariças, as crianças do
jardim de infância e alunos da escola do 1º ciclo do ensino básico irão exprimir em desenho como
é para eles a recolha de sangue. Esses trabalhos darão origem à exposição “A recolha de sangue
aos olhos de uma criança”, a qual irá estar patentes no salão do Centro Cultural e Recreativo
Arneirense durante a recolha de sangue a efetuar em novembro.
Está também prevista a realização de um dia da saúde, onde a população poderá efetuar alguns
rastreios, verificar a tensão arterial, o colesterol, o peso, etc., recebendo também alguns conselhos
para praticar hábitos de vida saudáveis.
Em 2020 o Centro Cultural e Recreativo Arneirense irá completar o seu 39º aniversário, data que
merecerá da parte dos Órgãos Sociais todos os esforços para que seja assinalada condignamente.
O Festival do Feijão e do Grão, o tradicional Baile da Pinha e o Magusto pelo S. Martinho, terão
lugar no plano de atividades a realizar no próximo ano, contando a Direção do Centro Cultural e
Recreativo Arneirense com o apoio da Juventude Arneirense para execução destes eventos.
Da responsabilidade da Juventude Arneirense será também a realização de alguns workshops e
palestras sobre temas atuais, como a utilização das redes sociais, ou primeiros socorros, a
apresentação de espetáculos de teatro ou a realização de sessões de cinema e ainda um rali das
tascas noturno.
Cientes que a área desportiva não tem tido o desenvolvimento pretendido e desejado, a Juventude
Arneirense, em 2020 irá equipar-se, arregaçar mangas e tem prevista a realização de alguns
torneios como setas e ténis de mesa, ou ainda a organização de uma prova de bike.
Para todos quantos queiram fazer atividade física, terão continuidade as aulas de Pilates e irão ter
início no mês de fevereiro, aulas de zumba.
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Ainda em termos desportivo, o troféu X-Trophy 2020, o evento de maior destaque a nível
desportivo realizado na nossa Freguesia irá continuar a contar com o apoio do Centro Cultural e
Recreativo Arneirense e da Comissão de Festas, numa parceria com a Junta de Freguesia de
Arneiro das Milhariças , cuja organização será da responsabilidade de Pedrinha – Motor Clube e XAdventure.
Estes serão eventos de maior destaque para 2020 levados a cabo pelo Centro Cultural e Recreativo
Arneirense, havendo ainda a destacar o apoio a atividades organizadas pelo Rancho Folclórico do
Arneiro das Milhariças, pelo Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Arneiro das
Milhariças e pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço de Arneiro das Milhariças, em que o
Centro Cultural e Recreativo Arneirense cede o salão para realização das mesmas.
Em 2020, 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.
Para que todas estas atividades sejam exequíveis e no futuro outras possam surgir no plano de
atividades da coletividade, em 2020 está prevista a conclusão das obras na cave do edifício sede
do Centro Cultural e Recreativo Arneirense, assim como a realização de trabalhos preparatórios
no terreno adjacente ao referido edifício com vista a no futuro poderem realizar-se trabalhos de
requalificação do mesmo.
Porque o trabalho desenvolvido no Centro Cultural e Recreativo Arneirense não se extingue no
final de cada ano, o Plano de Atividades para 2020 irá manter 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 às expectativas dos Sócios e que estes se revejam neste modelo de
funcionamento, se sintam motivados a participar, porque só com a presença e a colaboração de
todos será possível fazer o Centro Cultural e Recrativo Arneirense maior e, acima de tudo, melhor.

A Direção,
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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2020

1. Bar
1.1. Abertura do Bar aos Sócios e população em geral.

2. Atividades desenvolvidas pelo Centro Cultural e Recreativo Arneirense:
2.1.

Secção Cultural

2.1.1.

Comemorações do 39º aniversário do Centro Cultural e Recreativo Arneirense;

2.1.2.

Festival do Feijão e do Grão;

2.1.3.

Almoço de Natal;

2.1.4.

Apoio ao funcionamento da Escola de Música do Centro Cultural e Recreativo
Arneirense, com aulas de formação musical, canto, piano e guitarra;

2.1.5.

4ª Gala da Escola de Música do Centro Cultural e Recreativo Arneirense;

2.1.6.

Recital de Natal;

2.1.7.

Workshop para crianças do ensino pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico, de
promoção e divulgação das atividades desenvolvidas pela Escola de Música.

2.1.8.

Audição com os alunos da escola do 1º ciclo do ensino básico de Arneiro das Milhariças

2.1.9.

Disponibilização das instalações à população para atividades culturais e ocupação de
tempos livres.

2.2.

Secção Desportiva

2.2.1.

Aulas de ginástica de manutenção (Pilates);

2.2.2.

Aulas de zumba;

2.2.3.

Realização de diversas caminhadas e passeios de BTT, inseridas no projeto “Rota ‘A
Floresta e as Fontes’”;

2.2.4.

Troféu X-Trophy, em parceria com a Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças,
Pedrinha – Motor Clube e X-Adventure;

2.3.

Secção de Festas

2.3.1.

Festejos anuais em Honra do Mártir S. Sebastião – Festejos tradicionais de cariz popular
que remontam ao século XVII, como comemoração pela fundação da freguesia;

2.3.2.

Festejos populares em O Almeirim e Azenha.

2.3.3.

Festa de Santo António – Festejos populares em devoção a S. António.

2.3.4.

Mostra de artesanato que incluirá uma degustação de sopas típicas.
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2.4.

Secção Recolha de Sangue

2.4.1.

Dia da saúde – Diversas atividades;

2.4.2.

Recolha de Sangue nos meses de junho e novembro;

2.4.3.

Campanhas de sensibilização para a importância da dádiva de sangue e esclarecimento
de dúvidas;

2.4.4.

Comemorações do 7º aniversário do Grupo de Dadores de Sangue do C.C.R.A.;

2.4.5.

Exposição “A recolha de sangue aos olhos de uma criança”, com trabalhos realizados
pelos alunos do jardim de infância e escola do 1º ciclo do ensino básico de Arneiro das
Milhariças

2.5.

Juventude Arneirense

2.5.1.

Participação no arraial carnavalesco organizado pelo Município de Santarém;

2.5.2.

Cinema;

2.5.3.

Teatro;

2.5.4.

Projeto “Vamos cuidar da nossa terra”

2.5.5.

Palestras e workshops

2.5.6.

“Ribatejo Sketchers”

2.5.7.

Baile da Pinha;

2.5.8.

Tradicional magusto, a realizar pelo São Martinho;

2.3.2.

Desporto para jovens – Torneios de futebol, setas e ténis de mesa;

2.3.3.

Desporto para crianças – Jogos tradicionais e gincanas bicicletas.

2.5.1.

Rali das tascas noturno

2.5.2.

Aniversário da “Juventude Arneirense”

3. Atividades apoiadas pelo Centro Cultural e Recreativo Arneirense:
3.1.

Cedência das instalações do Centro Cultural e Recreativo Arneirense ao Rancho
Folclórico para realização de diversas atividades;

3.2.

Realização de diversas atividades pelos alunos do 1º ciclo do ensino básico e do ensino
pré-escolar, no âmbito do protocolo celebrado com o agrupamento de escolas Afonso
Henriques;

3.3.

Colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pernes em
diversos setores;

3.4.

Apoio aos peregrinos que se deslocam para Fátima / Santiago de Compostela;

3.5.

Comemorações do 25 de Abril em parceria com a Junta de Freguesia de Arneiro das
Milhariças.

3.6.

Cedência de instalações à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Lourenço para realização de
atividades, como catequese, lanches convívio e outros.
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ORÇAMENTO PARA 2020

Valores
euros

DESCRIÇÃO

PROVEITOS
Receitas do Bar

12 150,00

Receitas de Eventos Culturais - Festas

35 185,00

Receitas de Eventos Desportivos

1 250,00

Quotas

3 725,00

Donativos

4 750,00

Outras Receitas

1 560,00

Outros Rendimentos e Ganhos

515,00

TOTAL DE PROVEITOS

59 135,00

CUSTOS
Compras para o BAR

9 750,00

Fornecimentos e Serviços Diversos

2 350,00

Eletricidade e água

2 910,00

Despesas com Eventos Desportivos

750,00

Despesas com Eventos Culturais - Festas

25 650,00

Despesas com manutenção instalações

3 075,00

Impostos

850,00

Outros Gastos e Perdas

1 515,00

TOTAL DE CUSTOS

46 850,00

RESULTADO PREVISIONAL DO PERÍODO
Arneiro das Milhariças, 9 de dezembro de 2019.

A Direção
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12.285,00

