CLUBE DESPORTIVO DE VAQUEIROS – Desporto – Cultura – Social – Recreio

Dando continuidade o trabalho realizado neste últimos seis anos, esta lista pretende, no
plano cultural, desportivo, social e recreativo promover o convívio entre gerações e
proporcionar momentos de lazer entre associados e população da freguesia e do
concelho.
Por variadas razões a disponibilidade dos elementos dos corpos sociais da coletividade é
cada vez mais diminuta, facto que faz com que o plano de atividades seja adaptado à
realidade existente.
Comparativamente aos últimos dois mandatos, as atividades reduzem bastante,
passando a quatro ou cinco momentos anuais.
As linhas orientadoras serão as mesmas dos anos anteriores, já que ao longo dos tempos têm sido
consideradas bastante positivas e enriquecedoras para os sócios, para a freguesia e para o concelho.
Em suma, tentaremos que a aldeia de Vaqueiros continue a ser um local de encontro e socialização entre as
nossas gentes. Continuaremos a desempenhar as nossas funções para os sócios. Temos ainda como missão
cumprir os seguintes objetivos:





Contribuir para o processo de socialização e da criação de melhor qualidade de vida;
Proporcionar momentos de convívio e lazer;
Preservar e divulgar a cultura local facilitando a troca de saberes;
Proporcionar o contato com outros espaços, outras entidades e outras realidades.

Atividades 2016
Participação na Feira do Pão Quente e Queijo Fresco
Noite de Fados
Visita cultural a definir fora do concelho
Aniversário do Clube
Festa Tradicional de Verão - Futebol CasadosxSolteiros
Convívio de gerações da freguesia de Vaqueiros
Teatro
Fim Semana Cultural

Data
Março
Abril
Maio
Julho
Agosto
Outubro
Dezembro

Apesar de jovens, mas com alguma experiência em associativismo, estamos cientes das dificuldades que
teremos de ultrapassar para concretizar o planeado.
Com cada vez menos gente na terra, estamos disponíveis para manter as condições mínimas para que esta
coletividade continue a existir.

