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INTRODUÇÃO

Em 2019 há a registar dois acontecimentos relevantes:
- o CCC, associação parceira, graças à diligente colaboração do associado e
dirigente Artur Mota, procedeu à mudança do Bar e consequente requalificação
de outros espaços.
- a ALA, dentro dos prazos estatutários, teve eleições para um novo quadriénio.
Estes acontecimentos são relevantes pois trarão consequências para a vida da
ALA. O primeiro ligado ao espaço a ceder para erguer o Lar e o segundo pela
possibilidade de abertura a outras dinâmicas que potenciem mais organização e
melhor aproveitamento das sinergias disponíveis.
Temos consciência que a ALA é uma organização com muitas debilidades. De
2015 a 2019 tratou de se estruturar em termos legais e isso deu que fazer aos
seus primeiros responsáveis. Depois de alguns reveses (que chegaram a
desesperar os mais otimistas) conseguiu-se o estatuto de IPSS. Sem este
patamar não fazia sentido continuarmos. Conseguiu-se. Se tivesse sido só esta a
preocupação dos primeiros dirigentes da ALA, já mereciam o nosso profundo
reconhecimento, mas eles, ainda a tatear o terreno, atreveram-se a ir um pouco
mais longe, conseguindo aprofundar a parceria com o CCC, traduzida em
atividades conjuntas, que capitalizaram alguns proveitos.
Agora temos que entrar definitivamente numa outra fase: a fase da reunião das
condições necessárias e suficientes para arrancarmos com a obra do Lar. É para
este objetivo que orientamos a nossa atenção agradecendo desde já tudo o que
os órgãos sociais anteriores fizeram pela ALA.
Não iremos focar-nos no que foi feito pela administração anterior, mas dizer o
que já fizemos depois da tomada de posse em 24 de novembro de 2019.

RELATÓRIO E CONTAS – ALA 2019…………………………………………………………………………2

O NOSSO ANDAMENTO

Houve um conjunto de tarefas de natureza procedimental e legal a implementar:


Elaborou-se o Plano e Orçamento para 2020 submetido à apreciação do
Conselho Fiscal e Assembleia Geral.



Definiu-se uma estrutura de tarefas partilhadas entre todos os elementos
que integram os órgãos sociais da ALA.



Realizou-se, em parceria com o CCC, o almoço de Natal bastante
participado.



Deram-se passos seguros para transformar o domínio na net da ALA,
oferecido pelo associado eng. Augusto Vaz Serra, numa ferramenta de
divulgação e promoção da ALA.



Contratou-se um contabilista para assegurar o acompanhamento das
contas da ALA.



Criou-se um arquivo digital e tradicional como suporte da ação da ALA.



Desenvolveu-se o livro de registo do associado e o livro das quotas.



Deliberou-se mandar fazer o estandarte e bandeira da ALA.



Procedeu-se à angariação de mais associados.



Estão a criar-se as condições para a cobrança das quotas.



Reforçou-se a parceria com o CCC em termos de informação. A ALA terá
o seu jornal a ser editado em conjunto com “O Amigo de Currelos”.



Está em desenvolvimento a criação de um documento de registo dos
donativos.



Já se fez alguma investigação para a elaboração do Regulamento Geral
Interno.



Estão a ser desenvolvidos os melhores esforços junto da Câmara para a
atualização do projeto do imóvel/sede do CCC.
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SER RESILIENTES

O que se pede a todos os que estão mais direta ou mais indiretamente
implicados neste projeto é que sejam resilientes. Por trás de qualquer grande
causa está a força e o querer dos que não vergam a um qualquer abanão. Espero
que connosco aconteça o mesmo.
As dificuldades vão ser enormes, sendo, sem dúvida, a maior, a falta de
recursos. Em quatro anos de existência a ALA juntou a parca quantia de pouco
mais de 7.000 euros. Claro que houve alguma relutância por parte de alguns
potenciais beneméritos já que só para finais de 2018 se conseguiu o
ambicionado

reconhecimento

de

IPSS.

Agora,

com

esta

dificuldade

ultrapassada, é de crer que os grandes amigos da ALA e com possibilidades de
poderem ajudar financeiramente, se cheguem à frente para realizarmos o sonho
de um LAR para os mais idosos, um LAR que, como tantas vezes temos dito, não
seja um negócio. A saúde e as situações de fragilidade das pessoas não podem
ser tratadas, numa sociedade que se quer civilizada, como mercadoria pela qual
se cobram exorbitâncias em nome de uma hipócrita solidariedade que começa
no dinheiro e acaba no dinheiro.
As pessoas são muito mais do que isso. Há muitas formas de ajudar. Quem
puder ajudar com dinheiro, pois ajude com dinheiro; quem puder ajudar com
trabalho generoso e desinteressado, pois ajude desta forma; quem tiver ideias
inovadoras nesta área, experiência e conhecimentos e queira partilhá-los juntese ao nosso projeto para avançarmos com mais segurança e mais rapidamente.
Esperamos igualmente que os responsáveis autárquicos ajudem a abrir portas e
nos facilitem a vida nas questões mais burocráticas. Uma obra desta natureza é
um bem social que deve congregar os mais variados esforços da sociedade civil.
O exíguo movimento que este relatório apresenta possa ser a fonte a aumentar o
caudal de um sonho que quer e pode ser concretizado.
É nosso desejo que o próximo relatório possa exprimir objetivamente a obra que
todos queremos ver em terras de D. Branca de Vilhena. Contamos com todos.
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CONTAS - 2019

Movimento de receita
RUBRICAS

VALORES

Saldo do exercício do ano anterior – 2018
Subsídios oficiais

5.328,96
-----------------------

Donativos particulares

1.705,00

Joia e quotas associados

325,00

Atividades “Liga de Amigos” (recolha de fundos almoço de Natal)

312,56

Outros movimentos

-----------------------

Total

7.671,52

Movimento de despesa
RUBRICAS
Gastos correntes

VALORES
98,40

Atividades “Liga de Amigos”

----------------------

Projetos e obras

----------------------

Equipamentos

---------------------

Outros movimentos

---------------------

Total

98,40

SALDO QUE TRANSITA PARA 2020

7.573,12

