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CCRD – Associação Juvenil
O CCRD – Associação Juvenil com novos órgãos sociais eleitos a 20 de Março de
2015, é uma associação que pretende representar os interesses e motivações dos seus
associados e da população em geral, constituindo-se como parceiros determinantes na
concretização desses objectivos. Pretende constituir-se num espaço de intercâmbio de
experiências e vivências. As atividades têm como público-alvo
Entre os seus principais objectivos estão:
•

Representação junto das entidades públicas e privadas;

•

Fomento de intercâmbio;

•

Promoção do Associativismo;

•

Apoio e defesa dos interesses dos seus associados;

•

Realização de actividades de solidariedade, criação cultural e artística, protecção do
ambiente ou preservação do património;

•

Realização de eventos musicais, de lazer, desportivos, aventura, políticos e de
carácter actual.

Apesar de sermos uma associação juvenil a nossa principal caraterística é uma enorme
direção de jovens, mas as nossas atividades focam um público-alvo geral, que vai dos 8 aos
80.
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Atividades para 2016

1. Dinamização do website e páginas no facebook
Perante a necessidade de renovação e desenvolvimento do nosso website de
internet cujos destinatários são os atuais e futuros associados, no ano 2015 reativámos o
nosso site, com uma nova estrutura informativa, entre outras novidades e criámos páginas
de facebook para as principais atividades da coletividade de forma a chegar a todos a
informação necessária.
Em 2016 pretendemos dar continuidade ao projeto e se possível inovar.
Os principais objetivos da página de internet são:
•

Portal que permita o público identificar a associação;

•

Permitir a divulgação de actividades promovidas pela associação;

•

Permitir a identificação das entidades parceiras;

•

Publicação de notícias;

•

Inscrição de novos sócios;

•

Contactos;

•

Colocação de vídeos e fotos das actividades.

2. Atividade administrativa da Associação
Neste momento, a Associação atualizou maior parte da sua listagem de sócios, com
contatos de email e telemóvel, e emitiu os novos cartões de sócio. Pretende dar
continuidade ao processo.
Esta listagem inserida na nova plataforma on-line, num protocolo conjunto com a
FAJUVIS, irá reativar o site e uma data de aplicações financeiras e administrativas.
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3. Grupo de Cavaquinhos de Santiago de Besteiros
O Grupo de Cavaquinhos do CCRD, música instrumental e voz, com sonoridade
totalmente acústica, recreando temas de tradição popular portuguesa, conta atualmente
com 28 elementos.
O CCRD pretende dar visibilidade ao grupo, adquirindo fardas e novos instrumentos,
para que o nome do CCRD e da freguesia alcance outros patamares.
Pretendemos também, gravar um CD do grupo.

4. Aeróbica
Promoção da atividade física caraterizada por movimentos rítmicos e intensos com
elevado gasto calórico e de impacto sobre as articulações, sempre acompanhados de
música.

5. Caminhada nos Passadiços do Paiva
Promovendo a atividade física e o bem-estar pessoal, o CCRD organizará um passeio
no dia 1 de Maio de 2016 aos Passadiços do Paiva.
Com este passeio pretendemos dar a conhecer um ponto turístico aos habitantes da
freguesia e concelho.

6. Natação
Aulas de Natação para o combate ao sedentarismo realizadas em parceria com o
projeto “Combate ao Sedentarismo” do Município de Tondela, realizam-se aos
sábados nas piscinas Municipais de Campo de Besteiros. (Atualmente 20
praticantes).
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7. Informática para todos
No âmbito do combate a infoexclusão, o CCRD desenvolveu ações de competências
informais em internet para séniores, no sentido de proporcionar a oportunidade às
pessoas da freguesia que nunca tiveram contato com as novas tecnologias.
Como o primeiro projeto foi um sucesso está a ser repetido em 2016 para mais três
turmas, com possibilidade de o número de turmas vir a aumentar ao longo do ano.

8. Curso de Fitofármacos
Com o surgimento de novas leis no que toca à aplicação de produtos nos cultivos e
tendo em conta o público-alvo do CCRD, este irá realizar uma formação de 25horas
certificada.

9. Santiago do Passado no Presente
O movimento Associativo da Freguesia de Santiago de Besteiros assinalou os 500
anos de forais manuelinos em 2015 com o projeto "Santiago do passado no
Presente". Projeto que contou com uma organização conjunta do CCRD Santiago de
Besteiros, Rancho Capuchinhas de Santiago de Besteiros, ACR Litrela, ACRD
Pedronhe e Junta de Freguesia.
Em permanência no Espaço do evento, animação itinerante, recriação histórica e
artes performativas, personagens, rábulas e estórias, música e dança.
Em 2016 pretendemos dar continuidade ao projeto, não tendo ainda data marcada,
ou a elaboração de uma atividade em conjunto com as associações da freguesia, de
forma a mostrarmos a união associativa existente na freguesia de Santiago de
Besteiros.
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10. Festival de Verão “Santiago Vivo”
No seguimento dos anos transactos, esta actividade, prevê a realização de uma
Semana musical, cultural, gastronómica, recreativa, desportiva, tradicional e radical para a
freguesia e para o Concelho de Tondela.
Este evento tem como objectivos a divulgação de talentos musicais existentes no
Concelho/Região e dando uma maior dimensão com artistas nacionais, a promoção de
modalidades radicais, a promoção de DJ´s do Concelho, permitindo aos novos talentos
promoverem a sua música e intercâmbio de ideias, a promoção de artesões e empresas
locais, bem como, tradições.
Sabendo do êxito que têm sido as edições anteriores deste projecto, e tendo a
percepção que o festival já é uma referência na nossa Região, a direção do CCRD, irá este
ano continuar a aposta enorme para elevar o Santiago Vivo a um novo patamar de
qualidade.
A data prevista para o Festival, é nos dias 5,6 e 7 de agosto de 2016.

11. Passeio de Tratores
O sucesso alcançado na última edição avaliado através da participação e a animação
dos participantes leva o CCRD Santiago de Besteiros a reforçar esta atividade que
consiste num passeio de tratores pelo Concelho de Tondela. (Mês de Setembro)

12.Jogos Sem Fronteiras – Nova Geração
Os Jogos sem Fronteiras - Nova Geração surgiram da necessidade do CCRD –
Associação Juvenil proporcionar a todos os jovens da freguesia atividades ao ar livre, o
contacto com a natureza e com actividades radicais. Estes jogos são um projecto que se
destina a toda a comunidade jovem de todas as Freguesias do Concelho de Tondela.
Assumindo este projecto um carácter desportivo, tem também como objectivo
proporcionar aos jovens a prática de atividades radicais e o contacto com modalidades que
não são comuns nas suas vidas quotidianas.
_______________________________________________________________________
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Assim, vamos privilegiar o contacto e protecção da natureza, com actividades
radicais, desportivas e lúdicas, sempre complementadas com a cultura e criatividade dos
nossos jovens.
Neste projecto o espírito de grupo, de sacrifício e de divisão de tarefas vai ser
também extremamente importante, pois para o carácter de competição que lhe vamos
atribuir estes são factores chaves para o sucesso de cada equipa.
Vamos recorrer a empresas especializadas para que estas actividades sejam
realizadas com todas as condições de segurança.
As atividades serão pontuais e realizadas ao longo do ano.

13.Animação Cultural e Exposições
Para este ano a direção do CCRD quer continuar a promover actividades culturais, e
a oferecer noites culturais à freguesia.
Com o objectivo de incutir o gosto pela representação e proporcionar noites de
eventos alternativos, promovemos mais um ciclo de teatro, um ciclo de diversas exposições.
Pretende se assim dar a conhecer o mundo da criação cultural e artística que deve
ter cada vez mais um papel importante no carácter da nossa juventude.
Estes eventos serão pontuais pelo que não existe data definida para os mesmos.

14. Promoção e Divulgação da Associação
A participação em festas, exposições, eventos e certames é para a direcção da
Associação muito importante para divulgar os objectivos, futuras acções e actividades,
parceiros, fazer campanhas de sensibilização, angariar sócios, ou seja, passar a mensagem
do CCRD e darmo-nos a conhecer quer pelo Concelho, Distrito e até mesmo pelo País.
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15. Formação dos nossos associados - FORMAR
A Formação, a Qualificação e a aquisição de novos Saberes são, para o CCRD, um
eixo fundamental no cumprimento da sua missão para com a implementação da valorização
associativa nos seus associados e dirigentes.
A visão de uma aprendizagem permanente e ao longo da vida tem que acompanhar
os ritmos de evolução e crescimento do movimento associativo na nossa Associação.
As formações e seminários a serem propostos aos nossos jovens tem como
objectivos o incremento de boas práticas associativas, bem como o estabelecimento de
redes de partilha de informação e cooperação entre o movimento associativo juvenil.
Para 2016 as ações de formação serão:
- Liderança, Motivação e Inteligência Emocional;
- Fotografia Digital.

16. Outras Atividades
Prevê-se que até ao fim do ano possam haver a realização de outras atividades
pontuais.
Sendo esta uma estrutura sempre com os horizontes postos no futuro, fica assim
precavida qualquer iniciativa que aqui não foi mencionada para este ponto, sendo que
poderemos posteriormente a este plano de actividades, organizar qualquer tipo de evento
por nós ainda não previsto, sempre presentes os nossos ideais e ainda com as iniciativas dos
nossos sócios, que pretendam dar conceitos e ideias para actividades a realizar.

17.Jogos Desportivos do Município
O CCRD participará em algumas das modalidades dos jogos desportivos, com
diferentes fachas etárias de sócios.
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18. Parcerias Nacionais (FNAJ) e Distritais (FAJUVIS)
No âmbito da promoção e divulgação associativa, a direção do CCRD pretende
participar e colaborar em harmonia nas actividades a serem organizadas pela Federação
Nacional de Associações Juvenis e Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viseu.
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