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MENSAGEM DA DIREÇÃO
Este documento constitui o relatório das atividades desenvolvidas em 2018 pela Associação
de Jovens de Samora Correia, o plano de atividades propostas para o ano de 2019 e o mapa com as
despesas e receitas previstas para 2019 dando, assim, cumprimento aos aspetos legais a que a AJSC
se encontra obrigada.
No decorrer da reunião de direção realizada a 2 de dezembro de 2018 foi assumido, por todos
os dirigentes presentes, que este foi um dos melhores ou talvez o melhor ano da Associação no que
diz respeito à realização e qualidade das atividades e iniciativas organizadas ao espírito de união e
entreajuda demonstrado por todos aqueles que apoiam e colaboraram, de forma desinteressada,
com a Associação.
Pese embora a atual direção cesse o seu mandato em fevereiro de 2019 e não se sabendo,
para já, se todos os dirigentes pretenderão ou não renovar o seu mandato ou se aparecerão outras
listas candidatas aos órgãos sociais da Associação a Direção vigente sugere que, no próximo ano, se
possa dar continuidade às atividades e iniciativas que se realizaram no ano anterior, nomeadamente
aquelas que já se podem considerar uma marca de sucesso como é o caso das comemorações do dia
mundial da juventude ou a gala jovem, por exemplo.
A Direção, embora no final do seu mandato, faz votos de que no próximo ano se consiga
chegar a ainda mais jovens que, integrando ou não os órgãos da Associação, possam fazer exemplo
de uma cidadania ativa, em particular, a favor da juventude e, de modo geral, de toda a comunidade.
A Direção gostaria de agradecer a todos aqueles que integram os órgãos sociais da Associação,
nomeadamente aos membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e a todos os
colaboradores pelo trabalho salutar realizado e pela cooperação e empenho colocado em cada
atividade desenvolvida ao longo do ano. A Direção gostaria, igualmente, de deixar uma palavra de
agradecimento à Câmara Municipal de Benavente, à Junta de Freguesia de Samora Correia e ao
Instituto Português do Desporto e da Juventude, parceiros institucionais da Associação, pelo apoio
financeiro e logístico disponibilizado em 2018 e que foi vital para a prossecução de cada iniciativa e
atividade a que a AJSC se propôs. Por último, mas não menos importante, uma palavra de
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agradecimento também a todas as empresas que, de uma ou de outra forma, se envolvem com a
AJSC, apoiando e contribuindo para a sua missão e objetivo.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018

Ao longo do ano de 2018 a AJSC realizou um total de 8 reuniões de direção formais e outras
tantas de modo informal da qual não se lavraram atas por se tratarem de encontros, sobretudo, com
vista à preparação das iniciativas, admitiu 17 novos associados e levou a cabo a organização de 4
grandes iniciativas cujo balanço é descrito e organizado de forma cronológica abaixo.
Em janeiro, a AJSC realizou o jantar comemorativo do seu 6.º aniversário onde teve a honra
de contar com a presença de alguns elementos que compõem os órgãos sociais e de alguns
colaboradores. Este jantar, que se realizou na hamburgueria “Gato Badéu”, teve por objetivo
promover o convívio entre os dirigentes e, bem assim, integrar os novos elementos que entraram,
por esta altura, para a estrutura associativa.
Em fevereiro a AJSC colaborou com a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora
(ARCAS) durante a edição do carnaval samorense. Com o objetivo de angariar fundos para a ARCAS
e assegurar a manutenção das iniciativas da coletividade vários elementos da AJSC estiveram
destacados nas diferentes entradas do carnaval a interpelar os visitantes e a apelar ao seu donativo.
No fim-de-semana de 3 e de 17 de março, no pavilhão gimnodesportivo do Porto Alto, a AJSC
promoveu a primeira edição do seu torneio de futsal. Esta iniciativa, que contou com a participação
de seis equipas oriundas de diferentes pontos da região, teve por objetivo promover uma modalidade
desportiva que é praticada massivamente e de forma amadora por muitos jovens da freguesia, do
concelho e da região e promover valores como o espírito de equipa e o fair-play desportivo.
Entre os meses de março e de abril, a convite da Associação de Pais do Agrupamento de
Escolas de Samora Correia (APEEAESC), a AJSC esteve presente em duas escolas da freguesia a realizar
palestras sobre a temática do empreendedorismo social a alunos do 1.º ciclo. Nesta iniciativa,
diversos elementos da Associação tiveram oportunidade de relatar a sua experiência associativa e de
realizar exercícios dinâmicos conjuntamente com os alunos.
Em abril, no dia 25, a Associação esteve presente no desfile comemorativo dos 44 anos da
revolução dos cravos organizado pela Junta de Freguesia de Samora Correia. Com esta participação
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foi possível à AJSC, além de comemorar e reconhecer a importância da data, estabelecer contacto e
estreitar laços com as outras entidades e associações participantes.
Entre os dias 3 e 7 de maio a AJSC marcou, igualmente, presença na feira anual de Samora
Correia iniciativa, aliás, onde a sua participação é constante. Na edição deste ano, além de captar
novos associados e promover o seu objeto e fim, a AJSC organizou numa das noites uma
demonstração de magia por um jovem mágico que já havia atuado na gala jovem de 2017 e durante
todo o evento os visitantes tiveram a oportunidade de tirar fotografias com a mascote da AJSC, tendo
sido depois lançado um concurso na página de Facebook da Associação com a atribuição de prémios
não monetários às três melhores fotografias.
Em junho, no dia 15, a Associação esteve presente numa iniciativa integrada nas
comemorações do aniversário da elevação de Samora Correia a cidade. Neste evento, que foi
promovida pela autarquia local, a AJSC foi responsável pela exploração da tasquinha que foi colocada
na Praça da República.
No dia 11 de agosto, por ocasião do dia mundial da juventude que se comemorava no dia
seguinte, a AJSC organizou uma grande iniciativa na Praça da República que teve início durante a
tarde de sábado e que se prolongou até às 02h00 da madrugada. No palco instalado no recinto
passaram vários jovens talentos da freguesia, nomeadamente nas áreas da música e da dança, e foi
oferecido à população um concerto pela banda Geração 2000 e a atuação do deejay MasterJack
durante a noite.
Também durante o mês de agosto a Associação teve oportunidade de participar nas festas
em honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, organizada pela ARCAS, com
a exploração de uma tasquinha no largo João Fernandes Pratas. Durante o período da festa a AJSC,
associada à ARCAS e ao bar “Tretas e Olés”, organizou também um concurso de fotografia onde
apelou à população o envio de fotografias da festa sob quatro temáticas diferentes: o cortejo, os
festejos populares, a largada de touros e a picaria.
A convite da Junta de Freguesia de Samora Correia, também durante este o mês de agosto, a
AJSC assegurou a exploração da tasquinha instalada nalguns dos serões de verão promovidos.
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No dia 29 de setembro, na Praça da República, a AJSC promoveu as comemorações do Dia
Mundial do Coração. Esta iniciativa inédita na cidade destinou-se a diferentes faixas etárias e contou
com o envolvimento de várias empresas locais ligadas ao setor da saúde. Durante o decorrer deste
evento houve lugar a apresentação de viaturas de emergência médica, demonstrações de atividade
física, realização de rastreios e workshops e ainda uma palestra sobre cuidados de saúde animal por
uma médica veterinária.
No dia 17 de novembro, no Centro Cultural, a AJSC realizou a segunda edição da sua gala
jovem que é, no fundo, a percussora da anterior gala de natal da Associação. A edição deste ano
desta iniciativa contou com a atuação, na primeira parte, da banda da Associação Beira Aguieira de
Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV) que proporcionou ao público presente um concerto único e
totalmente inovador na região. O público, que foi conduzido à sala de espetáculos e assistiu ao
concerto de olhos vendados, teve a oportunidade de sentir, de certa forma, aquilo que um cego sente
e passa no seu dia-a-dia e um dos principais objetivos da iniciativa foi o de alertar e de sensibilizar
para a temática da inclusão e da solidariedade para com o próximo. Na segunda parte da iniciativa,
como já vem sendo hábito, a AJSC promoveu o talento de jovens locais através das suas atuações
musicais e de dança.
Pelo que acima está descrito crê a direção da Associação ter satisfeito, em grande parte, todos
os compromissos a que se comprometeu no plano de atividades apresentado para o ano de 2018,
tendo zelado pelo interesse da AJSC e dos seus associados.
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PLANO DE ATIVIDADES PROPOSTO PARA 2019

Atividade:

Data:

Local:

Objetivos gerais:

II Torneio de
Futsal

março de
2019

Pavilhão
Gimnodesportivo
de Samora Correia

Dando continuidade à iniciativa promovida no ano
anterior, o objetivo geral desta iniciativa é promoção do
desporto e, nomeadamente, de uma atividade
desportiva praticada no concelho por muitos jovens de
forma amadora.

Comemorações
do 44.º
aniversário do
25 de abril

abril de
2019

Ruas da cidade

Participação no desfile promovido pela Junta de
Freguesia de Samora Correia com o objetivo de assinalar
o 44.º aniversário do 25 de abril.

Feira Anual de
Samora Correia

maio de
2019

Largo do mercado
mensal

A participação nesta iniciativa, que é organizada pela
Junta de Freguesia de Samora Correia, tem por objetivo
captar novos associados, dar a conhecer o objeto da
Associação aos visitantes e expor o trabalho
desenvolvido por alguns jovens talentos locais em
diferentes áreas.

Comemorações agosto de Praça da República Assinalar o dia mundial da juventude com a realização
do dia mundial
2019
de uma atividade destinada aos jovens, na Praça da
da juventude
República da cidade.

Comemorações setembro Praça da República Assinar o dia mundial do coração com a realização de
do dia mundial de 2019
uma atividade na Praça da República da cidade
do coração
semelhante à realizada no ano anterior.

III Gala Jovem novembro
de 2019

Centro Cultural de Esta iniciativa tem por objetivo mostrar o trabalho
Samora Correia desenvolvido pela AJSC ao longo do ano e permitir que
jovens talentos da freguesia tenham a oportunidade de
promover o seu trabalho em diferentes áreas artísticas.
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