Trabalhar para e com a comunidade do Seixo
O Relatório de Actividades do ano 2009 da ACRSM, por completar o 3º ano de mandato desta
direcção é uma oportunidade para se fazer um balanço deste período e perspectivar o futuro.
A ACRSM teve ao longo dos últimos 3 anos e dois meses – o tempo que durou o mandato - um
elevado número de elementos activos e fortemente entusiastas, um projecto bem definido (
dar vida à Associação e consolidar o Seixo como uma referência cultural no Concelho) e, nas
várias secções e nos Órgãos Sociais da Associação elementos mobilizadores, apaixonados pelo
Seixo e com muita capacidade de trabalho.
Apresentaram-se várias candidaturas e conseguiu-se a aprovação de muitas que permitiram
melhorar os balneários do futebol, adquirir diversos equipamentos de luz e som para o salão
paroquial, e nos últimos meses as obras de beneficiação do salão, negociou-se a
disponibilização do espaço para a sede dos escuteiros, celebraram-se os aniversários da
Associação, criou-se e dinamizou-se um site, inovou-se com a newsletter electrónica, iniciou-se
a publicação regular de um boletim – o carolices, participou-se na edição de um livro e
organizou-se a apresentação de outros dois, inscreveu-se a Associação no Inatel e aproveitouse ao máximo os apoios possíveis desta Fundação, lançou o passeio cicloturistico etc, etc.

Mas, acima de tudo A Associação Cultural e Recreativa do Seixo, procurou ser uma instituição
totalmente envolvida com a comunidade do Seixo.

Não é uma associação fechada, não se limita sequer a cumprir a sua missão de promover
cultural, recreativa e desportivamente os seus associados. Todas as suas actividades são viradas
para o exterior e, quando o Seixo tem obras, projectos, desafios que implicam a comunidade, a
ACRSM, através das suas Secções, está sempre presente, actuante e disponível para ajudar na
medida das suas possibilidades.

Foi o que fez a Secção de Teatro com várias iniciativas de apoio e mesmo com alguma ajuda
financeira para essa grande obra que a todos nos diz respeito que é o Lar de Idosos.
Foi o que fez a Secção de Folclore com o envolvimento nas festas de Nªa Srª do Carmo, com
várias iniciativas de apoio também para o lar de idosos, com a animação da festa de
inauguração e com a recriação da Feira do Seixo, grande momento cultural do seixo e da região
que envolveu parte significativa da comunidade

É o que faz a secção de futebol, agora com balneários renovados, ao captar e formar para o
desporto muitos dos jovens do Seixo.

É o que procura fazer a própria Direcção da Associação, com alguns eventos, como o passeio
cicloturistico, a participação do Seixo em vários eventos desportivos e culturais da região,
divulgando no seu site quase tudo o que de relevante se faz na Freguesia, conseguindo, em
articulação com a Câmara, apoios financeiros através de candidaturas para os balneários do
futebol e agora para as obras do salão paroquial.
É o que esta a tentar fazer também com uma candidatura conjunta (com a Junta de Freguesia
do Seixo, Agrupamento de Escuteiros e Acção Católica Rural), à medida 3.2.2 do PRODER “
Serviços de Animação Cultural e Social de Base Local” com o projecto intitulado “Cultura e
Movimento para todos” ou ainda com a proposta de qualificar os Reis no ano 2011.
Mas é o que fazem dia a dia as secções com a dinamização de actividades culturais, desportivas
recreativas do outras.
A ACRSM tudo tem feito para incentivar e promover a cultura não como passatempo mas como
elemento de promoção da nossa terra, de formação das gerações, enfim como forma de
desenvolvimento.
Agradecemos o apoio de todos, em particular da Câmara Municipal de Mira, da Junta de
Freguesia do Seixo, das empresas e dos particulares que apoiaram as várias secções.
Agradecemos o trabalho difícil mas entusiasta das Direcções das várias Secções e a grande e
animada adesão dos Seixenses às actividades.
2010 vai ser mais um ano cheio de desafios mas também cheio de Esperança depositada na
renovada equipa da direcção da ACRSM .
Seixo, Janeiro de 2010

A Direcção da ACRSM
Luís, Tiago, Gabriel e Vitor

Actividades desenvolvidas
No ano de 2009 a direcção da ACRSM desenvolveu um significativo conjunto de actividades
quer
directamente quer de apoio as várias secções da associação.
Pela sua relevância destacamos as seguintes:
1. Candidaturas
a) IDP - obras Beneficiação dos Balneários do Futebol
Foi concluída e apresentado relatório e contas (aprovado na íntegra)da candidatura ao IDP,
que apoiou com 10.200,00 (dez mil e duzentos euros), as obras dos balneários do futebol que
custaram mais de 20.000 euros e que permitiram melhorar as condições de trabalho dos
jogadores,
equipas técnicas e dirigentes da secção de Futebol, colocando os balneários do seixo ao nível
dos melhores que se encontram no seu escalão.
b) Forte envolvimento na aprovação da candidatura para as obras do salão paroquial, pela
DGAL e CCDRC
Neste âmbito conseguiu-se um financiamento de 50.200,41 euros para um total de
investimento de 74.572,00 euros.
A ACRSM fez ainda a articulação com a Fábrica da Igreja e acompanhou de perto a realização
das obras
c) Candidatura ao Programa OTL
Projecto: Multiseixo
O Projecto contou com a participação de 6 jovens que desenvolveram as seguintes actividades:
Apoio á organização do passeio cicloturistico
- beneficiação da sede da associação – Leitaria da Ti Rosa
Apoio na sede do AGR 731
- Recolha de informação para o DVD Multimédia e para o Boletim Cultural
Distribuição pelas casas da Freguesia do Seixo, do carolices nº 6 e nº 7
d) Candidatura ao INATEL para Boletim Cultural
A Associação candidatou-se ao programa de apoio a Boletins Culturais do Inatel, candidatura
que mereceu aprovação com 500 euros (valor máximo atribuído). Refira-se que na Região
centro só merecerem aprovação duas candidaturas e a nível nacional 35.

e) Candidatura ao Proder – “Cultura em Movimento para Todos”
A Associação, com um protocolo de parceria com a Junta de Freguesia , O Agrupamento de
escuteiros e a acção católica Rural,apresentou candidatura à Adelo Acção 3.2.2 - Serviços
Básicos para a população Rural: “Serviços de Animação Cultural e Recreativa de base local” que
tem por objectivo aumentar a acessibilidade a serviços básicos de natureza cultural, recreativa
e cultural que constituem um elemento essencial para o reforço da identidade local e para a
integração social das populações.
Trata-se de um projecto integrado. As actividades a desenvolver, no âmbito da candidatura
integram serviços de cidadania, educação para o ambiente e a autonomia (escuteiros), cultura e
desporto (associação Cultural e Recreativa) formação integral de jovens (ACR), Espaço Internet
indoor e outdoor e serviços de proximidade (Junta de Freguesia)
Tem dois grandes objectivos:
Dinamizar diversas actividades integradas de carácter recreativo, cultural e educativo que
aumentem a oferta cultural, reforcem a identidade local e melhorem o nível de vida da
população rural.
Criar condições para plena acessibilidade de toda a população a dois espaços internet- um
"indoor" no Salão Nobre da Junta de Freguesia e outro "outdoor" no complexo desportivo e
Campo de Actividades Escutistas

2. Desenvolvimento e actualização permanente do site www.acrseixo.com
Foi o ano em que o site www.acrseixo.com esteve em plena utilização. É com enorme prazer
que verificamos que é um sítio visto por centenas de pessoas espalhadas por todo o mundo.
Criámos Newsletters, notícias transversais a toda a Associação, o "À Conversa Com...", vídeos
entre outras iniciativas e esperamos sempre por sugestões e criticas dos que nos visitam.
O Site da ACR é sem dúvida um sucesso e um veículo de informação muito útil.
As Newsletters são enviadas actualmente para cerca de 500 pessoas.
O Site foi já visto por mais de 10.000 pessoas, com um total de cerca de 35.000 páginas vistas
Os países que mais o visitam são Portugal, Canadá, França, Brasil e Estados Unidos dum total
de 28 países.
Os vídeos inseridos no site foram também um sucesso, sendo vistos mais de 25 mil vezes.
A cada dia que passa o nosso site tem cada vez mais visitas sendo por isso um enorme orgulho
para esta direcção

3. Organização dos conteúdos para o Boletim Cultural “ Seixo – Terra de Cultura”
Após a aprovação da candidatura ao Inatel para o Boletim Cultural a associação desenvolveu os
conteúdos do mesmo, fez uma reportagem fotográfica e selecionou as fotos a constar do
mesmo.
É um boletim que convida a dar um passeio na descoberta do património cultural, social e
arquitectónico que existe na Freguesia do Seixo, no Concelho de Mira.
Às vezes as coisas importantes quando estão demasiado perto de nós quase que nos convidam
ao esquecimento. O Barco Moliceiro, o monumento à Mãe Gandaresa, a Igreja Paroquial, a casa
gandaresa no Seixo, o Cruzeiro da Restauração, o Parque de S. João, as Fontes constituem
referências importantes no que diz respeito ao modo de vida, à memória e à cultura deste
povo.
Trata-se de monumentos simples mas de grande significado social, cultural e patrimonial e
autênticos registos que perduram ao longo dos anos para os nossos vindouros, enaltecendo a
identidade do povo gandarês.
São símbolos que mostram o que de melhor e mais belo tem a cultura de um povo, e por isso
merecem ser divulgados e, sobretudo conhecidos.

4. III Passeio Cicloturistico ACRSM
Mais de 300 pessoas participaram no III passeio cicloturistico organizado pela ACRSM.
Famílias inteiras, com avós, pais, filhos e netos (participaram pessoas dos 8 aos 79 anos),
grupos de amigos ou de colegas fizeram-se á estrada cheios de alegria e boa disposição dando
um colorido diferente e cheio de vida ás ruas e aos lugares por onde passava.
Do Seixo à Calvela pela pista ciclo-pedonal, praticamente cheia de Seixenses, apreciando a
floresta, campos agrícolas, cursos de água e moinhos que, em conjunto, criam um agradável
cenário paisagístico.foi bonito ver a boa disposição, a entreajuda e o respeito pelo ritmo de
cada um.
. Os participantes tiveram oportunidade de efectuar uma visita (ainda que rápida)à Quinta do
Visconde- empreendimento que constitui já um emblemático projecto de investimento
turistico/ambiental em Mira.
Terminou com uma belíssima feijoada no parque de merendas de s. João
O passeio contou com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia do Seixo, da C.M. de Mira,
ao Patusco & Patusco, do Mini- mercado Viela , do Eurocompras e do Leal e Soares e da
Brigada Territorial de Cantanhede da GNR ( que foi fundamental para garantir a segurança dos
participantes e a fluidez do trânsito nas vias por onde se passou)

5. Gravação de Músicas e poemas para o DVD
Foram gravadas, durante 8 meses, diversas músicas e poemas a integrar o DVD

6. Participação nos 1ª jogos aquáticos sem Fronteiras da CMM
A ACR participou nos 1ºs Jogos Sem Fronteiras Aquáticos nas Piscinas em Mira. A Iniciativa
contou com a participação de 12 equipas dos vários pontos do Concelho. Do Seixo além da ACR,
esteve tambem uma equipa dos Escuteiros. A nossa equipa era constituida pelo, Davide
Patusco, Luis Lourenço, João Pereira, André Rocha, Tiago Cruz, Ana Mi, Filipa Pereira, Marta
Lavrador, Mariana Lavrador e Ana Ribeiro. O espirito de boa disposição e fair-play imperou
durante as três noites. A ACR terminou no 5º lugar mas mais que a classificação, foi o convivio
das equipas.

7. Divulgação da Associação e das suas actividades - Comunicação social e Caroliçes
Para divulgar a Associação e as suas actividades foram publicados diversos artigos na
comunicação social e regional.
Alem disso deu-se continuidade ao boletim informativo carolices, com a publicação e
distribuição de dois numeros- nº6 e 7
8. sessão de apresentação do Livro “ Caderno de Bitácora”
A Associação organizou e realizou uma excelente noite cultural na apresentação do livro
“Caderno de Bitácora – A cultura da Gândara” do Dr. Gabriel da Frada.
A sessão decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia, com uma sala apinhada de gente –
cerca de 150 pessoas e contou, para além das intervenções da praxe, com um excelente
momento cultural realizado pela Secção de Teatro da ACRSM ao declamar o poema “Quatro
Noites com 3 dias” que retrata a vida ao rio, ao encenar a comédia “As comadres da pinga”
terminando com uma canção inédita feita para a homenagem à mãe gandaresa em 2001,
intitulada “Maria Mãe”. Para além disso, a Associação, criou um ambiente gandarês, ao montar
um cenário de fundo com a fachada da casa gandaresa, ao enquadrar o mesmo no borralho
existente no Salão da Junta e ao associar uma exposição de pintura de Vitor Cadete que tão
bem retrata a cultura gandaresa Pode dizer-se que foi uma grande noite cultural

9. Colaboração com as secções
A direcção da Associação procurou colaborar dentro do possível com as actividades
desenvolvidas especificamente com cada uma das secções da ACRSM e particularmente na
representação das mesmas junto de entidades oficiais.

Síntese e agradecimentos
Em síntese é importante registar a boa adesão do público à maioria das actividades, a
dedicação de todos quantos, nas direcções ou em colaboração com as mesmas, trabalharam
para que ao longo do ano largas dezenas de actividades se realizassem e ainda a solidariedade
entre todos e entre as várias secções.
um agradecimento à Câmara Municipal de Mira, Junta de Freguesia do Seixo, INATEL e
IDP por todo o apoio financeiro e logístico dado às nossas actividades.
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