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“É PRECISO ACREDITAR, PARA SE PODER REALIZAR “ 
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Caros /as Associados: 

 

 

2018 aproxima-se e é necessário programar as actividades 

a desenvolver durante o ano. 

Não chega querer; é preciso ter sempre presente a 

realidade e essa obriga a adaptar-nos ao possível... 

 

Como não poderia deixar de ser, continuaremos a apostar e 

a ter como prioridades:   

 

-Acção Social 

 

-Gestão e Administração 

 

-Desporto 

 

-Eventos 
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   AÇÃO SOCIAL 
 
À medida que os anos passam, aumenta a nossa 
responsabilidade. 
A Creche Mãe Maria é já uma referência de qualidade no 
concelho de Matosinhos. 
E como tal é necessário dar continuidade à aposta 
assumida.   

 
 

E a continuidade manifesta-se a vários níveis. Desde a 

escolha criteriosa do pessoal ao serviço, a constante 

adaptação dos espaços, dos materiais aplicados nas 

actividades, da procura e uso dos produtos usados nas 

refeições, até um sem fim de novas exigências.  

Em 2018 esperam-nos novos desafios, o mundo vai 

evoluindo e obrigatoriamente temos que acompanhar.  
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O pessoal tem que estar cada vez mais bem preparado e 

por isso vamos ter que proporcionar acções de formação.  

O que quer dizer que as despesas aumentam e o valor de 

comparticipação da Segurança Social nem de longe cobre o 

valor médio de cada criança. Tendo em conta que a 

proposta governamental aponta para novo aumento salarial, 

(não quer dizer que não seja merecido) as dificuldades das 

instituições são muitas. Onde cortar para se puder 

responder a tudo?…  

Não é um panorama muito animador, no entanto estamos 

certos de que conseguiremos aplicar as acções necessárias 

para que o equilíbrio se possa manter…  

A procura é constante e isso motiva-nos porque significa 

que continuamos no bom caminho. 

Para nós acima de tudo estão as crianças e o seu bem 

estar. 
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  GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

O nosso grande quebra-cabeças é e será a continuidade de 

funcionamento do nosso Bar associativo. Embora todos os 

melhoramentos que o mesmo sofreu é nítida a pouca 

aderência em numero de frequentadores. No entanto 

temos que o olhar como o ponto de encontro dos 

associados. Não o encaramos como uma fonte de receita 

para a associação, mas é impensável, continuarmos 

permanentemente a arcar com prejuízos. O novo 

concessionário propõe-se tentar alterar esse estado de 

coisas, promovendo além dos bailes, noites e tardes de 

karaoke. Da nossa parte contará com a nossa 

disponibilidade para prestar o apoio necessário. 
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Continuaremos atentos a todas as necessidades prementes 

e tentaremos de acordo com a disponibilidade financeira 

dar continuidade a alguns melhoramentos necessários. 

Apesar do muito que conseguimos realizar no ano corrente, 

para completar os arranjos exteriores no próximo ano, 

iremos mandar pintar a parte frontal do edifício. 

 As nossas fontes de receita são cada vez mais reduzidas. 

Além das quotas dos associados, dos sorteios que 

realizamos, dos saldos dos passeios promovidos e de 

alguma pequena oferta de um ou outro benemérito, com 

nada mais podemos contar. No entanto existem sempre 

reparações a fazer e despesas às quais não podemos 

fugir… 

 

 

DESPORTO 
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Iremos continuar a nossa aposta no que se tem mantido 

activo, graças a persistência dos responsáveis do futsal e 

da pesca. Sabemos que nestas áreas teremos pelo menos 

nas datas mais especiais eventos a decorrer. 

Continuaremos a apostar na manutenção e divulgação dos 

jogos tradicionais da malha e da sueca. 

Continuaremos a proporcionar espaço e apoio para que 

outras ofertas desportivas se realizem. 

 

 
EVENTOS 

 

Diz o povo e com razão, só é vencido quem desiste. 

Fazendo justiça à voz popular, continuaremos persistentes, 

nos nossos objectivos. Com maior ou menor número de 

participantes, manteremos a nossa proposta de eventos já 

tradicionais. 
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De realçar que alguns são já esperados e a participação é 

tão efectiva e genuína, que só por si, justificam em 

absoluto, continuar a aposta. 

 

Assim sendo: 

Em 2018 teremos além de sessões dançantes às sextas e 

domingos à tarde, festas especiais da responsabilidade dos 

“Concessionários do Bar”. 

 

Outro leque de festejos serão promovidos pela Creche 

“Mãe Maria”. 

 

Estas são as nossas propostas: 

 
FESTA DE CARNAVAL 

 

FESTA DA PASCOA 

 

FESTA DO 25 DE ABRIL 
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ANIVERSÁRIO DA CRECHE 

 

DIA DA FAMILIA 

 

PASSEIO AO MINHO 

 

 

FESTA DE S. JOÃO 

 

 
 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 

 

FIM DE SEMANA DAS TASQUINHAS 

 

 

FESTA DE FINALISTAS 

 

 

PIQUENIQUE /FINAL DE ANO 
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PASSEIO A FÁTIMA 

 

 

FESTA DE S. MARTINHO 

 

 
 

 

ANIVERSÁRIO DO GUERRA JUNQUEIRO 

 

FESTA DE NATAL/CRECHE 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=119567528109074&set=a.119567361442424.16552.100001674837328&type=3&size=1280%2C960
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Embora seja da responsabilidade da direcção o total 

funcionamento da Associação é sempre bom e justo 

lembrar aqueles que sempre colaboram e dão sempre o seu 

melhor, para que em cada realização, em cada momento, 

tudo funcione. É com essas pessoas sempre disponíveis que 

nos atrevemos desde já a contar para as propostas de 

2018. 

São elas, entre outras, as colaboradoras da Creche Mãe 

Maria e a Comissão dos Eventos. 

 

Poderemos cumprir os objectivos propostos, poderemos e 

devemos; no entanto, eles serão bem mais suaves se em 

cada um de vós nós sentirmos que tal como nós, comungam 

o mesmo “querer”. 

 

Foi com esse “Querer” que a Associação Guerra Junqueiro, 

chegou aos dias de hoje!!  

 

LAVRA, 23 de Novembro de 2017 

 

A Direção 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 


