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Ate

Introdução
O Relatório de Atividades e Contas de 2018 evidencia as ações desenvolvidas ao longo do ano, a
gestão funcional e financeira, o apoio dos voluntários, as relações de parceria, a vontade e
conjugação de esforços de dirigentes, sócios, utentes e trabalhadores do Ateneu de Coimbra,
incentivando ao exercício de boas práticas e eficiente utilização de recursos.

A Direção do Ateneu de Coimbra pautou a sua ação pela defesa dos valores intrínsecos à
instituição, sustentada em princípios democráticos, de igualdade, de solidariedade, de
transparência, de responsabilidade e de cidadania participativa.

As dificuldades emergentes da atual conjuntura do associativismo, conjugadas com as alterações
demográficas da zona em que se encontra instalado o Ateneu, a acessibilidade precária da sede, a
resistência do senhorio em concretizar as obras de melhoria do edifício, bem como à oferta social
e cultural existentes na cidade, foram adversidades vencidas que exigiram um esforço suplementar
ao habitual, contribuindo para um balanço da ação desenvolvida que consideramos positiva. No
essencial, foram atingidos os objetivos, quer na intervenção social, quer através dos serviços de
Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Salienta-se a recuperação de sócios e de quotas em atraso.

Fica o reconhecimento aos profissionais do Ateneu pela sua dedicação, aos sócios que se
ofereceram para a realização de atividades na biblioteca, nas obras, nas ações culturais, no apoio
ao Centro de Dia e aos elementos dos Órgãos Sociais, particularmente à Sra. Presidente do
Conselho Fiscal, pela sua participação ativa nas reuniões de Direção e na assunção de
responsabilidades, nomeadamente do HAACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point –
Higiene e Segurança Alimentar.

Finalizado o mandato de quatro anos, faz-se um balanço positivo, face às enormes dificuldades,
por vezes ciclópicas. Ainda assim, ultrapassaram-se todas as barreiras, garantindo a
sustentabilidade e a dignificação do Ateneu, uma entidade de referência na cidade de Coimbra.
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Ate

Órgãos Sociais

Assembleia Geral
Presidente:

Raquel Maria Rosa Vilaça

Primeiro Secretário:

Luís Lobo

Segundo Secretário:

Sara Ferreira

Direção
Presidente:

João Duarte Freitas

Vice-Presidente:

Rogério Leal

Secretário:

Alberto Peliz

Tesoureiro:

Maria Fátima januário

Vogal:

Maria Celeste Laurentina Póvoa Nunes

Vogal:

Joaquim Melo

Vogal:

Manuel Vaz Pires da Rocha

Suplente:

Maria de Lurdes Sousa

Conselho Fiscal
Presidente:

Lucinda Sobral Henriques

Vogal:

Ivone Teles

Vogal:

Carlos Dias
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Eixos Estratégicos
Ação Social

Promover a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e sua família,
através de cuidados personalizados, evitando o isolamento e exclusão social,
potenciando recursos da comunidade em três níveis de intervenção, saúde,
segurança social e poder local.

Ação Cultural

Promover o desenvolvimento da cultura integral do indivíduo, fomentando
uma política de parceria, impulsionadora da cultura e do desenvolvimento
social, através de ações de caráter informativo e formativo, dirigidas a
diferentes públicos e gerações.

Ação Recreativa
e Desportiva

Fomentar a prática do campismo como meio de recreação e lazer, como forma
de promoção de hábitos de vida saudável, realizar atividades desportivas,
designadamente no âmbito da prática das Damas e Xadrez, promover o
convívio cultural.

Recursos Humanos afetos à atividade do Ateneu
Recursos humanos com vínculo - Centro de Dia e
Serviço de Apoio Domiciliário
HOMENS

3

MULHERES

9

AUXL.SERV.G.

1

AJUD. COZ..

1

COZINH.

1

ECÓNOMO

1

SECRET./ADM.

1

AUX.A.DIRET

6

D.TÉCNICA

1

Voluntários
3

1

1

1

Recursos Humanos - Ação
cultural
1
1

1

1
3

Exp.plást.

Teatro

Geront.

Yoga

Desporto

Ap. Visitas

Funcionários

Orgãos Sociais

Sócios

Enferm.

Biblioteca

Ap. Obras

Parceiros

Secções

Direção
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Avaliação Global
Ação Social

Ação Cultural
e
Desportiva

Objetivos - Prosseguir com o apoio do Centro de Dia (CD) e Serviço de
Apoio Domiciliário (SAD) às pessoas idosas, através de serviços promotores
da melhoria da qualidade de vida.
As atividades foram realizadas conforme o previsto, centraram-se na
promoção da qualidade de vida dos utentes; os serviços prestados
corresponderam às necessidades e expectativas dos utentes, através de uma
intervenção holística, família - meio envolvente - recursos da comunidade.
A frequência dos utentes do Centro de Dia e Apoio Domiciliário sofreu
variações, algumas motivadas por alterações da condição de saúde, o que
originou a procura de outro tipo de resposta ao nível das unidades de saúde,
outras por falecimento e ainda a redução do acordo no CD por parte da
Segurança Social, passando esta resposta para apenas 15 utentes.

Objetivos - Promover ações conducentes à valorização da cultura integral do
indivíduo, através de uma política de parceria, favorecedora do
desenvolvimento social, científico, artístico, formativo e informativo,
destinada a diferentes públicos / gerações; desenvolver ações no âmbito do
Associativismo Cultural, em interação com o Município de Coimbra;
fomentar a prática desportiva e recreativa através das secções de damas e de
campismo; manter a representação dessas secções nas respetivas Federações;
garantir a representação da Secção de Damas em torneios de âmbito local ou
nacional.
As atividades desenvolvidas nesta área dirigiram-se ao público em geral,
desde crianças a idosos. O êxito das iniciativas deveu-se ao compromisso dos
sócios, amigos e vizinhos, nomedamente, algumas Repúblicas, tendo estes
participado de forma empenhada nas comemorações do 25 de abril, que
decorreram durante os meses de abril e maio. Todos os parceiros tiveram um
papel significativo. O programa de Associativismo Cultural teve relevada
importância, suprindo algumas despesas realizadas no âmbito da ação
cultural, cujo financiamento foi insuficiente, face às necessidades.

Sede /
condições
físicas

Foram executadas grande parte das obras do piso onde se encontra instalada a
biblioteca, contudo, o senhorio deteve-se nesta área, tendo adiado o plano a
que se propôs, nomeadamente, intervir no piso do intermédio, zona do bar e
sala de estar dos utentes. A Direção do Ateneu foi persistente na
operacionalização do referido plano, mas encontrou sempre obstáculos, quer
para a efetivação da melhoria da acessibilidade aos pisos superiores, quer do
não cumprimento dos compromissos assumidos pelo senhorio.
Também se efetuaram diligências para encontrar um espaço alternativo mais
adequado ao funcionamento das atividades do Ateneu, no entanto, o valor das
propostas que nos apresentaram para os imóveis que reuniam estas condições
era incomportável para a capacidade financeira do Ateneu.
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Ações Desenvolvidas em 2018
Atividades de caráter específico
Intervenção Social -As ações foram realizadas em conformidade com o previsto. O número
de utentes diminuiu relativamente ao ano anterior. No Serviço de Apoio Domiciliário -SAD, a média
de utentes manteve-se relativamente ao ano anterior, com flutuações nas admissões e saída, pela
motivação atrás descrita.

Centro de Dia –CD e Serviço de Apoio Domiciliário- SAD
Resposta
Social

Centro de
Dia
e SAD*

Serviços

Fornecimento de refeições;
convívio/ocupação;
atividades
de
carácter
formativo e informativo,
cultural, recreativo e de lazer,
de estimulação cognitiva,
psicomotora e socio afetiva;
cuidados de higiene pessoal e
de imagem; tratamento de
roupa; transporte; prestação
de pequenos cuidados de
saúde;
marcação
e
acompanhamento
a
Consultas / Exames /
Tratamentos; aquisição de
bens e serviços; gestão de
obrigações.

Média/
Utentes

Saídos

11 - CD

CD - 3

Admitidos

Taxa
execução
das ações

CD - 1

100%

36-SAD

SAD-11

SAD -15

*O Serviço de Apoio Domiciliário –SAD, para além das ações descritas no quadro, presta ainda, serviços
higiene habitacional e administra refeições aos utentes com elevado comprometimento de autonomia pessoal.

Resposta
Social

Atividades

Média /
Utentes

Taxa de
execução
das ações

Semanais
CD e SAD Desenvolvimento Pessoal, atividade física, desporto adaptado
(BOCCIA), musicoterapia, teatro, expressão dramática, 11 – CD
dança, artes plásticas, construção de textos, Yoga, consulta de
psicologia e Home Counseling – Aconselhamento em casa. 10 - SAD

98%

Periódicas
Festas de Carnaval, Natal,Janeiras, Páscoa, Aniversários,
Maias, Santos Populares, Vindimas, Magusto; Dia do Idoso;
dia Internacional da Mulher, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos 11 – CD
Avós, cinema; passeios, excursões; participação em
concertos e espetáculos a nível local e regional; colónias de 5 - SAD
férias; rastreios de saúde; sessões de informação/formação na
área da saúde e da segurança; participação em estudos,
promovidos pelo ensino superior.

100%
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Intervenção Cultural - Desportiva e Recreativa
A ação cultural tem marcado a vida associativa do Ateneu de Coimbra, sendo um cunho identitário da
sua intervenção, quer através do trabalho realizado com os diferentes atores culturais, quer das suas
iniciativas.
Em 2018 prosseguiu-se com ações de acolhimento na sede, alicerçadas na promoção da cultura integral
do indivíduo, permitindo, assim, a possibilidade de todos se manifestarem culturalmente, sem
constrangimentos financeiros.
O programa “Associativismo Cultural” promovido pela Câmara Municipal de Coimbra, possibilitou a
realização de algumas atividades, bem como, garantiu a sua sustentabilidade. O Ateneu de Coimbra
atendeu a todas as solicitações do Município para participação em ações, tendo sido a maioria delas
concretizadas pela secção de fantoches.
Na área desportiva e recreativa, deu-se continuidade às ações propostas.
A execução das ações e a consecução dos objetivos propostos deveram-se, fundamentalmente, à ação
conjunta da Direção, das Secções, dos Sócios e de entidades parceiras.

Ações
Data / local
Fevereiro
Sede Ateneu de Coimbra
Março
Sede Ateneu de Coimbra
6/4
Casa Municipal da Cultura
16 /4
Sede da CNA*
1 / 4 a 18 /5
Ateneu, salas de
espetáculo, Ruas e praças
de Coimbra
24/4
Sede do Ateneu
27 / 4
Sede Ateneu de Coimbra

27 / 4
Sede Ateneu de Coimbra

Ação

Promotor (es)

Reuniões gerais de preparação das
comemorações do 25 de Abril, com diversas
organizações da cidade
Elaboração do Programa e materiais de
publicidade das comemorações do 25 de
Abril
Conferência - “ QUANDO PORTUGAL
ARDEU”- Jornalista Miguel Carvalho
Debate – “Solidariedade com Organizações
Camponesas e o Povo Brasileiro”

Ateneu de Coimbra

- Coordenação das atividades realizadas por
diversas organizações locais
- Manifestação no dia 25 de Abril, e
espetáculo musical
Teatro, recital, canto livre e concertos “Festa
do 25 de Abril ”Bonifrates/Orfeão . Dr. João
Antunes , GEFAC.
Conferência - “A Banca e os Bancários antes e depois de Abril”Apresentação do
livro- “Bancários Porto –anos 60 70 “

Ateneu de Coimbra
e organizações
parceiras

Apresentação do projeto

Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra
CNA
Apoio – Ateneu de
Coimbra

Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra
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29 / 9
Parque Dr. Manuel Braga
19 / 10

“Alta (s) Histórias Soltas” Narrativas criadas
por Helder Wasterlain (de memórias dos
utentes do CD*que viveram na Alta )
Apresentação do projeto “MULHERES DO
CORPO À CIDADE. EXISTÊNCIA(S) E
RESISTÊNCIA(S)”
Apresentação do livro – “ A REVOLUÇÃO
DE ABRIL À CONTRA REVOLUÇÃO
NEOLIBERAL”
Professor Doutor António Avelãs Nunes
Feira Medieval – Grupo dos Xarabanecos –
Secção de Fantoches
Feira das Associações – Exposição de
atividades e produtos do Ateneu
Exposição de espantalhos-Participação da
Secção de Fantoches - Xarabanecos
Evocação do Dr. Mário Temido

1/12
APCC
14 / 12
Casa Municipal da Cultura

Almoço Comemorativo do 78º Aniversário
do Ateneu de Coimbra
Conferência- “ Envelhecer com Saúde”
Professor Doutor João Malva

28 /4

18 / 5
Biblioteca Geral UC***
Sala São Pedro
15 / 6
4/7

UMAR**
Participação dos
utentes do CD
Ateneu de Coimbra

CMC****
CMC
CMC
Ateneu de Coimbra
Ateneu de Coimbra
Ateneu de Coimbra

*CNA- Confederação Nacional de Agricultura- **CD Centro de Dia 25 de Abril - *** UMAR União das Mulheres
Alternativa e Resposta - ***UC Universidade de Coimbra - **** Câmara Municipal de Coimbra

Atividades das Secções
Secção de Campismo e Pedestrianismo
Procedeu-se à emissão de cartas de campista, o Ateneu de Coimbra participou em iniciativas de outras
coletividades e da FCMP.
No ano de 2018 emitiram-se 26 renovações de licenças de adulto, 6 renovações de licenças jovens (<18
anos), 6 novas licenças de campismo de adulto - 4 transferências de licenças de outros clubes para o
Ateneu de Coimbra, e 7 seguros de material de campismo.

Secção de Damas
Os Seccionistas participaram em torneios locais e nacionais, a título individual e por equipas.
OPEN Nacional de Damas de Penacova – Friúmes; OPEN Nacional de Damas de Merúje; OPEN
Nacional de Damas Cidade de Gouveia; OPEN Nacional de Damas Nª Senhora dos Remédios –
Lamego; OPEN Nacional de Damas S. João da Madeira Passagem às meias-finais da Taça de Portugal.
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Secção de Fantoches
As ações da secção focalizaram-se em dinâmicas das artes performativas, com abordagens lúdico pedagógicas, dirigidas a públicos de diferentes escalões etários.
Evidencia-se a participação nas atividades promovidas pelo Município no âmbito do programa
“Associativismo Cultural”, conforme apresentado no quadro das atividades culturais, do presente
relatório de atividades.

Secção de Fotografia
Os constrangimentos criados pela demora na finalização das obras do piso da bibl ioteca, da
responsabilidade do senhorio, dificultaram o desenvolvimento da atividade. Contudo, foi possível
planificar algumas atividades a desenvolver em 2019, sendo a primeira durante o mês de abril do
próximo ano, com a exposição do fotógrafo – Varela Pécurto.

Atividades apoiadas na Sede do Ateneu
O Ateneu acolheu na sua sede atividades de terceiros, constituindo-se assim como um apoio decisivo
à realização de manifestações culturais e desportivas na cidade.
Ao longo do ano acolheu sessões semanais de desenho, promovidas pelo Salão 40 e Yoga.
A 24 de Outubro - Conferência: Brasil, Contexto Social e Político (Amnistia Internacional);
A 21 de Novembro - Conferência: "Refugiados Climáticos: Há necessidade do seu reconhecimento?”
( Amnistia Internacional)

10

Entidades parceiras
No âmbito da sua intervenção social e cultural, o Ateneu de Coimbra procurou, durante no ano de
2018, fortalecer as relações de parceria, garantindo assim, a diversidade de ações, bem como a sua
sustentabilidade.
 Associação Atlas – Refeições de fim-de-semana e feriados; Cuidados de Enfermagem ao
Domicílio
 Associação Cultural Prisma
 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra – APCC – Boccia sénior
 Banco Alimentar contra a Fome
 Câmara Municipal de Coimbra – Departamento de Ação Social e Família e Cultura
 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
 Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional
 Escola Superior de Educação de Coimbra (Instituto Politécnico) – Estágios da Licenciatura
em Desporto, Gerontologia e Animação Sócio-Educativa
 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – Estágios da Licenciatura em Enfermagem
Geriátrica
 Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação (Universidade de Coimbra)
 Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física (Universidade de Coimbra) – Estágios
da Licenciatura e do Mestrado em Desporto; Desenvolvimento de sessões lúdicas e
desportivas semanais (desporto e atividade física para populações especiais)
 Faculdade de Letras de Coimbra
 Instituto Superior Miguel Torga – Estágios da Licenciatura em Serviço Social
 Juntas de Freguesia de Coimbra - Comissões de Freguesia
 Rede de Unidades de Cuidados Continuados
 Rede Social de Coimbra
 Teatrão - Oficina Municipal de Teatro
 Universidade de Coimbra
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BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2018
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2018
2017

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis

21.290,44

29.545,00

2.996,00

1.785,00

24.286,44

31.330,00

467,36

338,38

15.739,32

11.748,35

Propriedades de investimento
Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros investimentos financeiros
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente:
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Estado e outros entes públicos
Capital subscrito e não realizado
Outras créditos a receber

2.390,40

Diferimentos

544,88

751,28

73.958,62

95.998,36

90.710,18

111.226,77

114.996,62

142.556,77

Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

Página 1 de 2
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BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2018
Montantes expressos em
EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2018
2017
até mês 13 Ano Completo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital subscrito

40.057,73

60.807,46

66.975,60

66.197,62

Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

107.033,33

127.005,08

(26.559,01)

(20.749,73)

80.474,32

106.255,35

80.474,32

106.255,35

3.463,07

2.781,31

2.603,06

3.579,24

28.456,17

29.940,87

34.522,30

36.301,42

34.522,30

36.301,42

114.996,62

142.556,77

Interesses que não controlam

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras dívidas a pagar

Passivo corrente:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro
Montantes expressos em
EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2018
2017

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

58.246,89

56.294,26

121.338,86

130.864,84

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(29.597,91)

(28.346,17)

Fornecimentos e serviços externos

(37.646,00)

(37.036,40)

Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade

Gastos com o pessoal

(135.554,96) (147.858,16)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos

9.948,41

19.547,10

Outros gastos

(718,37)

(816,27)

(13.983,08)

(7.350,80)

(12.575,93)

(13.621,75)

(26.559,01)

(20.972,55)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

222,82

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos

(26.559,01)

(20.749,73)

Resultado líquido do período

(26.559,01)

(20.749,73)

Imposto sobre o rendimento do período

A Gerência:_______________________________
O Contabilista certificado:________________________
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