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No plano de atividades de 2017 voltam a constar uma série de eventos com relevância
pelo impacto que têm a nível social, proporcionando o convívio, a diversão e
enriquecimento cultural aos associados e á população em geral.
São estes eventos, importantes fontes de receitas que reforçam a situação financeira do
Centro Social e potenciam a concretização dos sonhos que ano após ano movem esta
instituição.
Atividades/eventos planeados para 2017:
Eventos
.

Cantar dos Reis – A realizar em 28 de Janeiro.
Jantar de Primavera – A realizar em Março.
Caminhada das Maias – A realizar na segunda-feira 1 de Maio, em colaboração
com a Junta de Freguesia.
Festa da flor – Entrega de flores por um grupo de jovens a toda a freguesia, com
recolha de donativos simbólicos, ficando o evento também associado ao dia da
mãe. Evento a realizar no dia 6 Maio.
Festa dos Santos Populares – A realizar durante o mês de Junho, envolvendo todo
o movimento associativo de S. Miguel do Couto.
Mês sénior com sorrisos de juventude – Realização de uma série de atividades
com os seniores ao longo do mês de Julho, com a envolvência dos jovens.
Comemorações do S. Miguel – Conjunto de atividades a realizar no fim do mês de
Setembro inicio do mês de Outubro numa semana comemorativa do Santo:
Desfolhada com os seniores e as crianças das escolas; Feira de S. Miguel e Trail:
“Por Terras de S. Rosendo”.
Fogueira de S. Martinho – A realizar no mês de Novembro.
Ceia de Natal – A realizar em Dezembro.

Estão previstas também um conjunto de atividades de permanência que caracterizam
o dia a dia do Centro Social, com apoio de vários colaboradores:
Atividades
Chá convívio – Continuação da realização do chá convívio no Bar do Centro Social
São Rosendo, todas as últimas sextas feiras de cada mês, cada vez com novas
atividades.
Movimento Associativo do Centro Social – Motivar aqueles que já são sócios a
permanecerem como tal. Tentar reaproximar aqueles que desistiram e convencer
outras pessoas a serem novos sócios, especialmente os mais jovens.
Espaço de Convívio Sénior – Criar novas dinâmicas e atividades para este espaço.
A inclusão de uma educadora social irá ajudar a desenvolver um novo plano de
atividades para o dia-a-dia dos nossos séniores.
Espaço Bar/ Esplanada – Centro de Convívio dos associados e amigos do Centro
Social.
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Motivados para enriquecer o leque de atividades do Centro Social e indo de encontro
também a outro tipo de necessidades das pessoas, está pensado:
Outros projetos em curso
Manutenção da Loja Social –Venda de bens doados a preços simbólicos.
Continuar a estudar a viabilidade/utilidade do apoio domiciliário.
Continuar o desenvolvimento do projeto de construção do Centro de Dia do
Centro Social.
A obra do Centro Social São Rosendo continuará a seguir o seu percurso. Os sócios serão
informados de todas as negociações e reuniões que terão que se realizar com várias
entidades de modo a definir o rumo a seguir.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES E EVENTOS
1º QUINZENA
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO

Assembleia Geral

Caminhada das Maias
Festa da Flor

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

Mês Sénior

DEZEMBRO

Festa dos Santos
Chá Convívio
Chá Convívio
Semana S. Miguel
(Desfolhada/Feira/Trail)
Chá Convívio
Chá Convívio

OUTUBRO
NOVEMBRO

2º QUINZENA
Cantar dos Reis
Chá Convívio
Chá Convívio
Jantar da Primavera
Chá Convívio
Chá Convívio
Chá Convívio

Fogueira de S. Martinho
(Magusto)
Ceia Natal
Assembleia Geral

Chá Convívio
Chá Convívio
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ORÇAMENTO GERAL PARA O ANO 2017

SALDO INICIAL
Depósitos Bancários
Caixa

128.280,00
420,00

TOTAL

128.700,00

RECEITAS
Quotas dos Associados

3.200,00

Eventos
- Festa da Flor
- Festa dos Santos Populares

500,00
1.000,00

- Feira de S. Miguel

350,00

- Jantar Feira de S. Miguel

880,00

- Jantar de Primavera
- Festa dos Reis
Bar
Loja Social
TOTAL

3.200,00
250,00
10.800,00
500,00
20.780,00

DESPESAS
IVA do Projeto CSSR
Comes e Bebes (Bar e Eventos)

13.020,50
7.500,00

TV Cabo

900,00

Energia - EDP

150,00

“Mês Sénior”

1.000,00

Fogueira de S. Martinho

100,00

Eventos Diversos

900,00

Contratação de Estagiário

2.000,00

Outras Despesas

2.500,00

TOTAL

28.070,50

SALDO FINAL
TOTAL

121.409,5

Os valores apresentados têm como base a previsão das despesas e receitas do CSSR para
o ano 2017, tendo em conta o Plano de Atividades para o mesmo ano e o Relatório de
contas relativo ao ano 2016.

