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RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES E CONTAS 

DO ANO DE 2020 

 
“HONRAR A MEMÓRIA, FAZENDO PEDAGOGIA” 

 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

Servem estes relatórios para mostrar as actividades e contas referentes ao ano de 2020. 

Como todos sabemos, foi um ano atípico e altamente penalizador para a actividade 

associativa, consequência da pandemia provocada pelo COVID-19 e dos decretos 

presidênciais a proclamar inúmeros mas necessários estados de emergência. 

Em consequência, a agenda das actividades planeadas para 2020, que envolvessem a 

presença de público, foi suspensa, inclusivé a entrega dos “Prémios José Pinto Peixoto” 

(Ensino Secundário e Ensino Básico) aos vencedores dos respectivos concursos. 

Estimamos, todavia, realizar a cerimónia habitual durante o ano em curso, tão pronto 

acabem as limitações à liberdade de circulação e reunião e retomada a normalidade pré-

pandémica.  

Neste contexto, importa referir que mantivemos o apoio e a colaboração das seguintes 

entidades: Câmara Municipal de Almeida, que continuou a patrocinar o “Prémio 

Nacional José Pinto Peixoto – Ensino Secundário”, no valor de €1.000,00, participando 

no júri de apuramento do vencedor; Universidade da Beira Interior (UBI), cujo reitor 

ajudou a manter bem viva a memória de Pinto Peixoto, indigitando, igualmente, o seu 
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representante no mesmo júri; e, ainda, o Centro Social, Cultural e Desportivo 

Miuzelense e a União das Juntas de Freguesia de Miuzela e Porto de Ovelha.  

 

Quanto à situação financeira, apresentada no respectivo relatório de contas (ver 

capítulo “C”), merecem destaque:  

 as receitas que totalizaram €2.120,34 euros e as despesas €492,52 euros; 

 o saldo do exercício de 2020 que foi de €1.627,82 euros; 

 o montante transitado de 2019 que somou  €8.317,57; 

 O saldo que transita para 2021 é de   €9.945,39 (€9.847,24 na CGD e €98,15 em 

caixa). 

Finalmente, uma palavra de agradecimento aos sócios e amigos de José Pinto Peixoto 

que, com as suas quotas e donativos, ajudaram a manter viva a esperança de podermos 

continuar a honrar a sua memória. E bem-hajam, também, os representantes dos órgãos 

sociais, pelo esforço e dedicação à “causa comum” que é a Associação Casa de Cultura 

José Pinto Peixoto (ACCPDJPP). 

Pela parte que nos diz respeito, embora condicionados por muitos obstáculos, 

incompreensões e limitações, prosseguiremos determinados e constantes, 

perseverantes e fiéis à memória, a preparar o futuro da nossa associação. 

 

 

B. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

 

a. No âmbito do programa “Memória e Futuro” 

A sessão cultural anual, subordinada ao tema “O sismo de 1969 e aspectos gerais da 

sismologia em Portugal”, a cargo do Doutor Paulo Martins Alves, do IPMA, que estava 

prevista para o dia 09 de Agosto de 2020, nas instalações da Casa de Cultura, foi 

cancelada devido à pandemia do COVID-19 e ao  estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. Uma vez que o prelector se disponibilizou para garantir a 

sessão em data posterior, a mesma realizar-se-á em 2021, se as condições o permitirem, 

em data a acertar entre os envolvidos. 

 

b. No âmbito do programa “Memória e Educação” 

Concurso para atribuição do “Prémio Nacional Prof Doutor José Pinto Peixoto - Ensino 

Secundário, 2019-2020”, no valor de €1.000,00, cujo vencedor foi a aluna Mafalda de 
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Vasconcelos Teixeira Resende Mouta, da Escola Secundária de Penafiel. Devido ao 

estado de emergência, o prémio ser-lhe-á entregue durante o ano de 2021, nas 

instalações da Casa de Cultura José Pinto Peixoto, em data a designar, logo que sejam 

levantadas as restrições à liberdade de circulação e reunião.  

Concurso para a atribuição do prémio “Prof Doutor José Pinto Peixoto – Ensino Básico, 

1º Ciclo, 2019-2020”, cujos vencedores, ex-aequo, foram os alunos da Escola Básica de 

Miuzela, respectivamente, Catarina da Silva Gonçalves, Eric Filipe Calvo Rebelo e 

Lisandro Daniel Marta Valente. A entrega deste prémio será feita simultaneamente à 

do ensino secundário, na mesma data e local. 

 

c. No âmbito do programa “Memória e Cultura” 

À semelhança da actividade prevista no Programa Memória e Futuro, também a rubrica 

“Itinerários: Com texto e contexto”, que estava agendada para o dia 17 de Agosto, a 

cargo do Dr Eurico Morais Palos, seria cancelada, disponibilizando-se o mesmo para a 

realizar em 2021.  

 

d. Outras actividades 

Em sede cultural e cívica, privilegiaram-se acções com vista à consolidação da associação 

e sua implantação e projecção a nível regional e local, destacando-se a cooperação com 

instituições, associações, colectividades e grupos de cidadãos. 

 

C. RELATÓRIO DE CONTAS  

 

Saldo transitado de 2019     €8.317,57 

Receitas de 2020      €2.120,34 

Total da receita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €10.437,91 

 

Total da despesa de 2020         €492,52 

                   Saldo que transita para 2021 - - - - - - - - - - - - -  €9.945,39 

 

DESCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  

 

a.  RECEITAS  

Quotas e pequenos donativos.    €353,00 

Donativos       €266,67 
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Apoio da CM de Almeida     €1.000,00 

Reembolso IRS           €500,67 

Receitas de 2020       €2.120,34 

 

b. DESPESAS 

Água         €61,59 

Electricidade.      €149,46 

Seguro         €84,67 

Site / Iberweb.       €66,24 

Finanças         €42,09 

Manutenção.       €22,80 

Retrato do patrono para exposição     €30,00 

Despesas bancárias       €35,67 

                                                 Despesas de 2020    €492,52 

Estes Relatórios foram aprovados em reunião da Direcção, efectuada no dia 27 de 

Fevereiro de 2021, conforme Acta nº 26/D/2021 e serão enviados ao Conselho Fiscal 

para os fins previstos no Artigo 9º dos Estatutos. 

 

Miuzela, 27 de Fevereiro de 2021 

 

O Presidente,     A Secretária,    O Tesoureiro, 
 

(Francisco F Beirão)  (Henriqueta I F F Abrantes)   (António J P F Falcão) 


