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Cumprindo o estipulado na lei associativa é durante este mês que se tem 

que enumerar as actividades desenvolvidas no ano transacto e os custos 

das mesmas. 

É necessário manter o rigor. O exercício da gestão é cada vez mais 

exigente. A responsabilidade dos cargos  assumidos não se compadece já 

do amadorismo e da boa vontade com que em cada  mandato cada 

direcção se disponibiliza. 

Portanto, mantendo o rumo, mas  tendo presente o proposto no Plano de 

Actividades para 2017, cremos ter conseguido atingir os objectivos no 

mesmo referenciados. 
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Assim sendo, começamos por salientar que sempre cumprindo as 

alterações que nos são apresentadas pelas leis do trabalho, na Creche, 

conseguimos o equilíbrio necessário para a sustentabilidade. Como é do 

conhecimento geral, as tabelas salariais têm sido ajustadas anualmente, 

sem que as comparticipações que a Segurança Social nos atribuo  sejam 

também reajustadas. Só com engenho conseguimos , mantendo a 

qualidade do serviço prestado, manter o  equilíbrio e fazer com que as 

coisas funcionem. 

De uma maneira geral, por todo o espaço foram realizados 

melhoramentos. 
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No bar e nos anexos foi necessário corrigir problemas de infiltração, com 

o arranjo das clarabóias e aplicação de novas telas. A parte eléctrica foi 

remodelada, com a colocação de um novo quadro eléctrico com mais 

potência. O sistema de iluminação exterior foi também alterado. Foi 

adquirido um multifunções. O portão de entrada foi totalmente 

recuperado e sofreu nova pintura e nova decoração publicitária. O 

mesmo foi feito ao painel de publicidade exterior. Também na carrinha 

foram aplicadas as publicidades. Todos os muros interiores foram pintados, 

aproveitando a oferta de tintas da Fábrica CIN. 
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O Bar da associação foi completamente remodelado. O concessionário 

que ganhou o concurso para a exploração do espaço, esteve desde Junho a 

Setembro, pintou  todo o espaço, negociou mobiliário novo mais 

actualizado, interior e exterior e colocou decoração atractiva.  
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Apesar de todas as regalias alcançadas, a frequência  não correspondeu as 

expectativas.  

Da parte da direcção fica o reconhecimento ao Sr. Joaquim Ruivinho pela 

lufada de ar fresco trazido ao espaço. A partir de Setembro a exploração 

passou ao segundo classificado no concurso, Sr. José Manuel Veiga. 
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Na parte desportiva os objectivos também foram conseguidos, quer com a 

continuidade dos jogos de futsal quer com os encontros de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As actividades propostas no nosso plano de acção foram também cumpridas 

Tivemos os festejos Carnavalescos. Festejou-se o Dia do Pai, Festa da 

Pascoa , Aniversário da Creche, Dia Mundial da Criança, Dia dos Avós, Festa 

da Alimentação e a Festa de Verão. 
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Na parte recreativa começamos o ano com a Festa de 

Carnaval. Comemoramos o 25 de Abril: -Na parte infantil 

com a colocação do insuflável, a participação das crianças na 

largada de balões e nos desenhos livres alegóricos á data. 

Na parte recreativa com os jogos e o concurso de bolos 

alusivos. Encerramos com um pequeno lanche e a entrega 

dos trofeus aos vários vencedores. Todos os participantes 

nas diferentes actividades, receberem medalhas do evento. 
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Em Abril realizamos o primeiro passeio anual, ao Minho,  que correio a 

contento de todos os que nele participaram. Não faltou a animação e um 

repasto bem servido. O que proporcionou  momentos para mais tarde 

recordar…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Junho festejamos o S. João. Todos os sócios puderam usufruir de 

animação, sardinhas e pão, bem como dos restantes condimentos 

servidos pelo Bar. Não faltou a largada de balões e fogo de artificio. 
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Em Julho tivemos o nosso já tradicional Fim de Semana das Tasquinhas. O 

nosso recinto foi decorado com todo o gosto, as barraquinhas estavam 

lindas, as iguarias foram gostosas e continuamos a considerar que apesar de 

muita  canseira e trabalho, vale a pena. Não só pelo lucro obtido, mas 

especialmente pela amizade e partilha vivida nesses momentos.  

O primeiro dia é sempre mais participado pelos sócios e o segundo, até 

porque é nele que se realiza  ” Festinha” dos nossos finalistas, tem a grande 

participação dos “Nossos Benjamins” e famílias. 

10 



Em Setembro tivemos a realização do nosso segundo passeio anual, 

desta vez a Fátima e embora esta deslocação tenha um toque mais 

religioso, após as cerimónias o almoço, o lanche e o pé de dança 

foram deveras animados… 

 

 

 

Cumprindo ainda o calendário de realizações aprovado, festejamos o 

S. Martinho e como manda a tradição, com “castanhas e vinho”. 

A 9 Dezembro, tivemos a Festa de Natal da Creche Mãe Maria, no 

auditório  da Aladi, mais um Grande momento, onde as nossas 

crianças foram as Grandes Estrelas e após o mesmo, o almoço de 

Natal com todas as colaboradoras e a direcção.  
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A 10 de Dezembro encerramos quer o programa de acção, quer o ano, 

da melhor forma. Durante a tarde, a direcção com o apoio das 

colaboradoras da nossa creche, ofereceram a todos os sócios , um 

pequeno lanche. Houve um grande e belo bolo, champanhe , velas para 

soprar!!!!  E os votos muitos sentidos de um Grande e Belo Futuro para 

a “ ASSOCIAÇÃO GUERRA JUNQUEIRO”. 

Esperamos merecer a vossa 

concordância para o que aqui vos é 

apresentado. 

P’Direcção 
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