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Identificação da Instituição 

Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço 

Instituição de Utilidade Pública 

Instituição de Mérito Cultural 

 

 

Morada/sede 

Rua da Sociedade, nº 104 

4900-279 Carreço 

Telefone: 258 - 835 937 

 

 

Email: sircarreco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

No cumprimento dos Estatutos da SIRC, vem esta Direção apresentar o seu 

Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2013/14.  

A SIRC tem por missão o exercício de atividades de ação social e a promoção 

cultural, desportiva e recreativa dos seus associados. No desenvolvimento de suas 

atividades, a SIRC observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência para o cumprimento dos objetivos definidos. 

 

 

 

mailto:sircarreco@gmail.com


3 
 

Objetivos gerais do Plano de Atividades: 

 

- Continuar a promover a dinamização da SIRC, divulgando os serviços que presta 

junto da comunidade e cimentar a excelência dos mesmos; 

- Reforçar as parcerias e Acordos existentes, procurando outros que se mostrem 

importantes para a atividade da SIRC; 

- Levar a cabo a consolidação financeira da instituição, por forma a poder fazer face 

aos seus encargos e compromissos; 

- Manter/realizar contactos privilegiado com entidades públicas e/ou privadas que 

nos possam honrar sentido de confiança, através da atribuição de donativos; 

- Reconhecer o imprescindível papel dos colaboradores permanentes e voluntários; 

    - Promover a realização de atividades sustentadas para os associados e população em 

geral, com sentido de gerar verdadeiros laços de associativismo e vivência em 

comunidade que contribuam para a dinamização social cultural, recreativa e desportiva; 

- Contribuir para a preservação e divulgação do património cultural de Carreço com 

o apoio de atividades de informação, lazer e aprendizagem.    

 

 

Estratégias e Objetivos para 2013/14: 

 

Atividades da gestão 

- Dinamizar e fortalecer as secções existentes (teatro, caminheiros “Amigos da 

Chão”, escola de artes, ginástica de manutenção, biblioteca e quarto rancho); 

- Requalificar o espaço denominado “campo Polidesportivo” com a criação de um 

projeto de raiz (campo/ringue, piso sintético, vedações, balneário e salas de apoio) para 

a prática de várias modalidades desportivas (tais como futebol, andebol, …); 

- Requalificar o palco da SIRC com a colocação de um novo pano de boca, 

construção/melhoramento das salas de apoio ao palco (camarins, arrumos, sala técnica, 

WC, roupeiro, …) e melhorar/reinstalar a parte eléctrica do palco;  

- Assegurar o funcionamento corrente da SIRC e controlar o seu orçamento; 

- Continuar a melhorar os documentos de base em uso na SIRC (Fichas de inscrições, 

Regulamento Interno/estatutos, ficheiros bibliotecários, …) 
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- Procurar informações sobre abertura de candidaturas a Programas de formação, 

atribuição de verbas ou outros; 

- Continuar a catalogação e ordenação de obras existentes na biblioteca como 

também a dinamização de um espaço aprazível para a leitura e pesquisa; 

- Criar um arquivo digital de fotografias, atas, partituras musicais, …. 

- Conservação e colocação de nova sinalização dos trilhos homologados PR8 e PR9; 

 

Atividades de divulgação 

- Divulgar todas as atividades desenvolvidas pelas secções; 

- Promover iniciativas que possibilitam angariar novos sócios nomeadamente jovens, 

população não residente em Carreço e antigos associados; 

- Criar e divulgar uma página de site associada a instituição; 

- Difundir informação através das redes e sites sociais; 

- Participar em eventos culturais, Festas, Jornadas e encontros organizados por 

terceiros; 

- Desenvolver atividades que visem a promoção da região nomeadamente na 

divulgação do seu património etnográfico e cultural; 

- Participar e informar com os meios de Comunicação Social sempre que achar 

necessária ou for convidada; 

- Participar em reuniões com entidades oficiais, a seu pedido, para análise e 

discussão de assuntos com interesse para a SIRC; 

  

Atividades na Área da Formação 

- Procurar conhecer programas que possibilitem o acesso a projetos de formação e 

apresentar as respetivas candidaturas; 

- Colaborar em ações de formação de outras entidades, sempre que solicitada e de 

acordo com a sua filosofia de atuação; 

- Dinamizar colóquios, mesas redondas, workshops que visam colmatar e/ou 

desenvolver necessidades de formação e/ou informação; 
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Plano de atividades – 2013 

Atividade/ações Objetivo Calendarização 
Nº de participantes 

(máximo) 
Responsável 

Escola de artes 
    

Atelier de bordados 

 Fortalecer as relações sociais; 

 Terapia Educativa e Ocupacional; 

 Aprender riscos e pontos clássicos; 

 Transmissão da cultura popular; 

Ao longo do ano – 5ª feira 15 – 20 
Monitora Rosa 

Pinho 

Música 
 Dinamizar o ensino da música; 

 Fomentar o gosto pela guitarra clássica; 
Ao longo do ano - sábado 10 Prof. Mário Adélio 

Ballet 

 Oportunidade de prática de exercício físico; 

 Assimilação das terminologias  do  Ballet, posturas 

adequadas; 

 Expressão corporal, imagem  corporal, noção de 

espaço – tempo; 

Ao longo do ano – duas 

vezes por semana 
10 

Prof. Ana Carina 

Vilaça 

Hip-hop 

 Mostrar a cultura do Hip-Hop nos seus mais 

variados aspectos; 

 Incentivar a capacidade de auto-expressão; 

 Prática de exercício físico; 

Ao longo do ano – duas 

vezes por semana 
10 Prof. Joana Jardim 

   Destinatários  

Teatro de revista 

 Fortalecer as relações sociais; 

 Terapia Educativa e Ocupacional; 

 Transmissão da cultura popular; 

 Encenar novas peças de teatro de revista; 

Ao longo do ano 

Constituído por: 20 

atores, 10 técnicos, 

vários colaboradores 

Grupo de teatro 
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Ginástica de 

Manutenção 

 Combater o sedentarismo e o stress;  

 Prevenção de doenças;  

 Proporcionar bem-estar físico, mental e social. 

Ao longo do ano - duas 

vezes por semana 

Constituído por: 

núcleo de sócios 

com + de 40 anos 

Profª Jesuina Leite 

Biblioteca 

 Catalogar e ordenar obras existentes; 

 Disponibilizar ferramentas de acesso a informação; 

 Promover a leitura; 

 Criar um arquivo digital; 

Ao longo do ano Sócios SIRC 

Dia Mundial da 

Criança 
 Colaboração como as instituições escolares; 1 de Junho 

Crianças das 

escolas de Carreço 
-- 

Workshop: 

“O teatro” 

 Melhorar a prestação dos atores; 

 Incentivar o gosto pelo teatro; 

 Exercitar e desenvolver formas de pensamento 

crítico; 

 Dinamizar novas experiências, promover e 

encontrar apetências artísticas,  noções teóricas e 

práticas das artes performativas, criação de 

dramaturgia (texto dramático) apresentação / 

performance teatral; 

3º trimestre Sócios e não sócios A nomear 

Fado na SIRC 
 Fortalecer as relações sociais;  

 Transmissão da cultura popular; 
Por defenir Sócios e não sócios SIRC 

Sueca, 

matraquilhos e 

ping-pong 

 Fortalecer as relações sociais;  Ao longo do ano Sócios e não sócios SIRC 

Tertúlias / saraus 
 Promover espaços de diálogo igualitário; 

 Fortalecer as relações sociais;  
Por defenir sócios SIRC 
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Noite no Bar 

“Festas temáticas” 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Transmissão da cultura popular; 
Ao longo do ano Sócios e não sócios SIRC 

Aniversário da 

SIRC 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Comemorar do aniversário; 
1 de Agosto Sócios SIRC 

Homenagem ao 

teatro de Revista 

em Carreço 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Transmissão da cultura popular; 
Agosto Sócios e não sócios SIRC 

Comemoração dos 

10 anos dos 

“Amigos da Chão – 

trilhos PR8 e PR9” 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Comemorar o aniversário; 
2º trimestre Sócios e não sócios SIRC 

4ª Rancho 
 Fortalecer as relações sociais;  

 Conhecer a gastronomia popular; 
Ao longo do ano Sócios e não sócios SIRC 

Festa da 

Comunidade 

 Participar no evento da freguesia com exposições, 

mesas de sabores, sketch de teatro ou outra 

actividade, … 
Junho 

Comunidade de 

Carreço 
SIRC 

Festa de Natal  Fortalecer as relações sociais;  Dezembro Sócios e não sócios SIRC 

Baile de Carnaval  Fortalecer as relações sociais;  Ano de 2014 Sócios e não sócios SIRC 

Festa de S. João 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Conhecer a gastronomia popular; 

 Transmissão da cultura popular; 

Junho Sócios e não sócios SIRC 

Festa de 

S.Martinho 

 Fortalecer as relações sociais;  

 Conhecer a gastronomia popular; 

 Transmissão da cultura popular; 

Setembro Sócios e não sócios SIRC 



                                                                                                                                                                              

Orçamento 2013 / 2014 (custos) 

 

Atividades Culturais e Recreativas 

Escola de Música 500,00€ 

Teatro 7.000,00€ 

Ballet / Hip-hop 500,00€ 

Caminheiros – “Amigos da Chão” 500,00€ 

Outras atividades 1.500,00€ 

Total 10.000,00€ 

 

Conservação e Obras 

Equipamentos – polidesportivo/balneários 38.000,00€ 

Obras: Salas de apoio ao palco 5.000,00€ 

           Instalação eléctrica do palco 5.000,00€ 

Total 48.000,00€ 

 

Geral 

Correios, Jornais/revistas, Telecomunicações 2.000,00€ 

Energia eléctrica 2.800,00€ 

Material de escritório 1.000,00€ 

Seguros 700,00€ 

Diversos 1.000,00€ 

Total 7.500,00€ 

 

 

TOTAL DO ORÇAMENTO 2013/2014 65.500,00€ 

 

 

O Presidente da SIRC 

 

______________________________________ 


