Associação Cultural e Recreativa de Benespera

Plano Anual de Atividades
Ano de 2014
Data
26 - Janeiro
02 - Março

30 - Março
20 - Abril
11 Maio
01 — Junho
22 - Junho
27 - Julho
06 - Setembro
28 - Setembro
09 - Novembro

14 - Dezembro

Durante todo o
Ano

Descrição
Janeiras — Pretende-se o reavivar duma tradição junto da população local.
Com esta iniciativa visa-se o lançamento das bases para a criação dum grupo
dinamizador, com vista à dinamização anual deste evento.
Carnaval — Reavivar da tradição em Benespera.
Convívio Aniversário da Associação — Atentando na data de constituição da
Associação (26 de Março de 1980), doravante, será celebrado no Domingo
seguinte a 26 de Março de cada ano, uma festa convívio com programa
adequado. Aberto a todos os sócios e não sócios. Programa a divulgar
oportunamente.
Alvíssaras — recordar tempos não muito distantes.
Torneio Anual de Malha “Joaquim Ramos”
Convívio praticantes
Barroquinho — Passeio pedestre.
Sardinhada de S João/Convívio - Proporcionar o convívio entre os
associados, com almoço aberto a todos os interessados.
Passeio convívio — Rio Zêzere - Valhelhas
Excursão/Convívio — Aberta a sócios e não sócios, cujo destino será um
local paradisíaco, a divulgar oportunamente, com prioridade a sócios, no
que respeita às inscrições.
Largada de Espécies Cinegéticas — Convívio entre praticantes.
Magusto de S Martinho — Castanhas, bom vinho e jeropiga, seguido de
lanche convívio. Animação e divertimento constante.
Matança do Porco e Convívio de Natal — Pretende-se além do convívio,
preservar uma tradição local. Todos os pormenores duma matança à antiga
estarão presentes. Apelamos ao contributo próximo de todos. Haverá a
degustação de todas as carnes do animal, bem como o “truque” (jogo de
cartas).
Continuaremos a dar a conhecer a todos os interessados, as facetas da
criação de Espécies Cinegéticas em Cativeiro, através do Centro Pedagógico
e Interpretativo, continuando a receber principalmente as crianças das
diversas faixas etárias, quer do nosso concelho, quer de outros.

