
LIGA HUMANITÁRIA SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIAS

RELATónlo DE

E

ATIVIDADES

nRESTAçÃO DE coNTAS Do ExERCíclO DE 2019

- Introducão
A Direção da Liga Humanitária social e cultural de Aldeias, vem, no cumprimento da lei e à semelhança dos

anos anteriores, submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatorio de Gestão relativo ao exercício do ano

de 2019.

O programa de Ação e orçamento, validado pelos associados em Assembleia Geral de 9 de novembro de

2018, enunciava os objetivos que ambicionávamos atingir e as atividades que lhes serviam de suporte'

Íundamentados na missão e nos valores que regem esta instituiçáo.

o equilíbrio entre o rigor no controlo orçamental, sistematicamente fiscalizado, e a promoção da qualidade de

vida dos nossos utentes esteve Sempre presente na nossa atuação ao longo deste período'

Da avaliaçáo feita, entre o planeado e o concretizado, podemos inferir que, apesar das dificuldades e

obstáculos que todos os dias surgem numa instituição que, como a nossa, luta para sobreviver' conseguimos

levar a bom Porto esta nau.

É claro que a tudo isto não é alheio o desempenho de toda a equipa desta instituição que tem, na figura do seu

presidente, um timoneiro que a todos incentiva e encoraja, procurando que a Liga Humanitária social e cultural

de Aldeias continue a ser um polo dinamizador da nossa comunidade e um marco de referência das

instituiçÕes de solidariedade social.



Liga Humanitôria Social e Cttltural de Aldeias

o quadro de pessoal no ano em análisê teve modificaçÕes, oom conversão de umg medida de eetágio em

contrato a termo (auxiriar de serviços gerais), garantindo assim o normar funcionamento da instituição' com o

termo do contrato de ajudante de cozinheira, promoveu-se uma das Auxiliares de serviços Gerais a ajudante

de cozinheira. Mantivemos as candidaturas e o apoio do IEFP, em especial no apoio à contrataçáo' Das

candidaturas às medidas de contrato emprego inserção, existiu uma grande dificuldade de seleção O?|OK,

candidatos acabando por não haver candidatos para ocupar as vagas de emprego §I/
para apoio e desenvolvimento das atividades relacionadas com as três respostas sociais, a instituição contou 

w
aolongodoano,comosserviçosdosseguintestécnicosefuncionários:

t.t - Contrato sem termo:

Gategoria Centro Dia ERPI Sãrviçoãe Aúio Domiciliário

2Oo/o 50o/o 3Qo/o
- 1 Diretor de Serviços

1x 100% 4x 100% 1x 100%
- 6 Ajudantes de Ação Direta

50% 100% 50%
- 2 Cozinheiras

100%- 1 Ajudante de Cozinheira

- 3 Auxiliares de Serviços Gerais 2x 100o/o 1x 100%

1 Terapeuta OcuPacional 2Oo/o 50o/o 30%

Servlço de APoio Domiciliário

ntetaçao Comum às respostas sociais
2 Auxiliar de Serviços Gerais

Rtetaçao comum às respostas sociais- 1 Ajudante de Cozinheira

Gategoria Centro Dia ERPI Serviço de APoio Domiciliário

- 1 Auxiliar de Serviços Gerais ntetaÉo comum às respostas sociais

ntetaçao comum às respostas sociais- 1 Auxiliar de Serviços Gerais

Categoria Centro Dia ERPI Serviço de APoio Domiciliário

- 1 Médica 20% 7Oo/o 10o/o

- 1 Enfermeira 2Oo/o 70o/o lOo/o
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Lig a H uma nít ária S ocial

z - Edificio
Para além das pequenas intervençÕes no interior do edifício, procedeu-se à adaptação da sala dos utentes no
piso 0' bem como no piso -1 ao nível do refeitório. Relativamente ao elevador, além da normal manutenção
mensal' houve necessidade de efetuar algumas reparaçÕes, face ao desgaste normal do seu funcionamento.
De modo tornar a instituição energeticamente mais eficiente, procedeu-se à substituição de parte da
iluminação interior, passando as mesmas a ser com tecnologia LED, sendo estas mais eficientes e
econÓmicas ao nível do consumo. Efetuámos obras necessárias para o alargamento do acesso exterior, a
norte, e consolidámos o talude de suporte ao edifício.

g - Equipamento
Nâo tendo sido um ano de muitos investimentos, foi-o na verdade de grande impacto financeiro mas pudemos
contar com o contributo de amigos e associados que ajudaram a minorar o efeito no balanço final. De
qualquer forma estes investimentos foram ponderados, dados como indispensáveis para melhorar a eficiência
do serviço, a segurança ou o conforto dos funcionários e utentes, como foi o caso em 201g em que
adquirimos:

- Fardamento adequado para as funcionárias;
- Equipamento ortopédico;

- Torneira misturadora para a cozinha;

- Diversos equipamentos e utensÍlios de cozinha;
- Máquina de lavar roupa industrial.

e çUltural de

Categoria Situação/vínculo

ffi
ffi
ffi W

.tétr

ffi

- 1 Diretor de Serviços

- 6 Ajudantes de Ação Direta

- 2 Cozinheiras

- 1 Ajudante de Cozinheira uonrrato sem lermo
3 Auxiliares dos Serviços Gerais uonrralo sem termo

- 1 Auxiliar dos Serviços Gerais uonlralo a termo
- 1 Auxiliar dos Serviços Gerais uonrrato L;tt+ ltFP

ffi- 1 Terapeuta Ocupacional

- 1 Médica rresraçao oe servtços/tempo parcial
- 1 Enfermeira rresraçao oe servtços/tempo parcial
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4 - Respostas Sociais
Liga Humanitária Social e Cultural de

a.r - Centro de Dia
Através desta resposta social proporcionamos alimentação, cuidados de higiene, atividades de an
terapia ocupacional, apoio médico e de enfermagem e ligaçâo do médico de família aos nossos
Funciona diariamente das th às 19h. Frequentam esta resposta social, em media, onze
correspondendo ao número de beneficiários protocolados com o lss.

utentes-

u

A Estrutura Residencial (ERPI) constitui-se como uma resposta social destinada a alojamento coletivo para
pessoas com idade correspondente à idade estabelecida para a reforma, ou outras em situaçáo de maior
risco' de perda de independência e/ou de autonomia, podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial,
orientados pa? a promoção da qualidade de vida e para a condução de um envelhecimento sadio, autonomo,
ativo e plenamente integrado.

Residem na nossa estrutura, em média, dezanove utentes, quinze dos quais protocolados com o lss. Esta
resposta social funciona diariamente 24h por dia, proporcionando, ainda, aos residentes alimentaçâo, cuidados
de higiene, atividades de animação, terapia ocupacional, apoio médico e de enfermagem e ligação ao médico
de famÍlia.

o serviço de Apoio Domiciliário (sAD) é uma resposta que consiste na prestação de cuidados individualizactos
e personalizados no domicílio a indivÍduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro
impedimento, não possam assegurar, permanentemente, a satisfaçáo das suas necessidades básicas e/ou as
atividades da vida diária.

Este serviço continua a ser uma aposta que visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias,
retardando a institucionalizaçâo.

Para além do fornecimento e apoio nas refeiçoes - almoço e jantar, proporcionamos cuidados de higiene e
conforto pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa e atividades de animação e socialização, bem
como apoio médico e de enfermagem e rigação ao médico de famíria.
Funciona todos os dias, dando resposta a cerca de í 5 pessoas isoladas e a 2 agregados familiares.
com protocolo para quinze utentes, prestámos este serviço em Aldeias, Mangualde da serra e em Gouveia.

sob o patrocÍnio da segurança social da Guarda mantivemos uma parceria com a santa casa da Misericórdia
de Gouveia, assegurando o programa "cantina social" na união de Freguesias de Aldeias e Mangualde da
serra, com o fornecimento de uma refeição diária a um indivÍduo isorado.
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Liga Humanítória Social e C\ltural de Atdeias

o incentivo à manutenção da atividade reveste-se de um papel muito importante na prevenção e combate de
problemas nos idosos, uma vez que a continuidade de uma ocupação pode mitigar o impacto que os declínios
sociais' funcionais e cognitivos têm na qualidade de vida dos indivíduos idosos. A ocupação insere-se, desta
forma' num processo ativo de envelhecimento em que se pretende para cada idoso que o seu envelhecimentd
seja o mais bem-sucedido possível, tendo em conta o seu estado de saúde física e psicológica, processo de
valorizaçâo pessoal e envolvimento social. Assim e de uma forma gerar, garantimos o cumprimento e execucão
das propostas apresentadas no programa de Açâo para 20'19, tendo mesmo adquirido algum equipamento
ortopédico de apoio.

Quanto ao apoio às pessoas idosas efetuámos sessões de reabilitação, individual e/ou em grupo, de terapia
ocupacional, onde promovemos palestras educativas e sessôes de esclarecimento junto dos utentes e
familiares, realizámos um conjunto de sessôes para promover a manutenção e/ou melhorar as competências
individuais de cada utente' continuámos a celebrar a eucaristia semanal, com a colaboração dos senhores
Padres Luís e Jacob e um grupo de voruntários que apoia e dinamiza a liturgia.
Atualizamos constantemente os nossos suportes de comunicação, para divulgação da nossa atividade e uma
maior aproximação com os familiares e amigos dos nossos utentes.
Ao nível do apoio a família e na ajuda à integração social e comunitária, mantivemos a colaboração no âmbito
da "cantina social".

No que diz respeito às atividades comunitárias, promovemos açôes de animaçáo de cariz lúdico, religioso,
recreativo e cultural, no interior e exterior da instituição, através de atividades de animaçáo, passeios,
intercâmbios institucionais e participaçâo em eventos da comunidade. Realizámos o Festivalda Agua, entre os
dias 16 a 18 de agosto, em parceria com outras entidades da freguesia e do concelho.
Em relação à promoção e divulgação do patrimonio local, efetuámos diversas atividades comunitárias,
nomeadamente no carnaval, na Páscoa, nos Santos Populares e no Festival da Agua. Realizámos, também,
sessões denominadas "Espaços de Memoria", de modo a recolher cançÕes e tradiçôes da nossa freguesia e
continuámos a recolher fotografias de pessoas e costumes da mesma, para uma futura exposiçáo.
Na área da gestão e administração, divulgámos a ação da instituição, atualizámos constantemente o slfe
oficial, bem como a página de Facebook e estimulámos a adesão de novos associados. participámos de forma
ativa na Comissão Local de Ação Social (CLAS) e mantivemos a parceria com várias entidades,
nomeadamente com o projeto cLDS lntegrar 3G Eixo 2, com o GAF, projeto Aldeias de Montanha, orfeâo da
santa casa da MisericÓrdia de Gouveia, Junta de Freguesia, Município de Gouveia, cERVAS, Jardim de
lnfância de Gouveia, unidade cuidados continuados na comunidade (Gouveia) e Rancho Folclórico de vinho.
Quanto aos recursos humanos, realizámos reuniões com todo o pessoal, com regularidade trimestral,
acompanhando e resolvendo os problemas do quotidiano.

Nos quadros abaixo apresentamos de forma esquemática a proposta e o desenvolvimento das atividades ao
longo do ano, bem como a demonstração da sua concretização.
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Liga Humanitária Social e C.ltural de Aldeias

Realizar ses.sões de--Movm
adequadas ao público-alvo e orientadas
por um técnico especialista.

Com a orientação d" T"r.
:::_f,:.::?.T1,.i5jjll!i""com objetivo de promover a coordenação trãorl, ocontrolo posturat, as transferências de peso; 'ril;;ir;;;;ilüã iliãi;;restabeleçer o equiríbrio respiratório e iircuratório; prevenir a inatividade e a

oientadas por um técnico especra/isfa.

Realizar sessÕes de--EsÍimuEção-
Cognitiva adequadas ao público- atvô e

f1;".:1111.* f::::.,119,=g,i:ntaçáo_espaciar e témporar; p,õrjõrãi.-"írri"çao

Com a orientação da Terapeutavv"'| a v,,E,rdvéu ud rerapeura ucupacronar promovemos sessões de Estimuraçãócognitiva e sensoriar, 1 vez porsemana, na instituição, com o objetivo de estimurar a

Realizar sessões indiviauãis AeÍerapA
Ocupacional na instituição e no

Realizámos sessôes in
e sempre que necessário, no domicílio, projetadas e orientadas de acordo ãà. 

".competências de cada utente.
Continuar a promaver pat,estras
educativas e sessÕes de esclarecimentojunto dos utentes, familiares e
assocrados sobre Íemas de relevo para

Promovemos p.t".,r,
de quedas, doença de AÍzheimer, diabétes e risco cardiovascurar. s#óô qr"
necessário, rearizámos sessÕes de escrarecimento junto dos utentes, f;irãd-;
comunidade, de modo a escrarecer as suas questões sobre temas oo se, útáres"e.

Adquiir mateiat ortopeadq de ãcordo
com as necessrdades dos uÍenÍes.

Adquirimos *.,"r,,
:l:f119:: "_._"tchôes 

anti escaras, materiat terapêutico e de ieabititaçáo, àã'toir" 
"Continuar a utitizar os mer'os

informáticos como forma de contato
enÍre os utentes e familiares.

lL:l'^l^:: J: rorma. res u ra
mêror aproxrmaçâo entre os utentes, familiares e amigos.
Disponibilrzámos o equipamento para o contato via'Ínformático (skype e FacebooÔ)
entre os utentes e familiares.

Realizar, com agentes AaÉsqiadra Aa
GNR de Gouveia, palesÍras educativas
corn os utentes e a comunidade.

A palestra com os 
"s"npresente ano, com os utentes e argumas pessoas da comunidad", .ãoiã ã t"r,

Ao longo do ano, também coraborámos com os agentes da Esquadra da GNR naidentificaÇão e acompanhamento de idosos isolados ia freouesia
Cele b ra r os a n ive rsáiõ s d ositã nteí. Comemorámos ,oO

valências da instituiÇão, juntamente com os seus familiares. sêm.rê ôre nnsqírrarRealizar a ceteOraÇao-Éucar$Eã-m Todas as 3as feiras,
do ano também se rearizou a cerebração do rito do rava-pes, a unção doà doenies e a

Participarnoromffi
2019, Çom outras rnsÍiÍuiçÕes do
concelho de Gouveia.

Participámos no Torneio O. tr"
de Gouveia. A Festa de Encerramento ocorreu no mês de Junho, no sãrúáno o"couveia,.tendo a instituição ficado em 40 rugar no Torneio oa sueca é-", i;'ilcrr noTorneio de Dominó.

Promover a pafticipaçao G- nteraçao
soc,a/ com outras rnsfiÍuições do

Recebemos Oois at
que realizaram o seu estágio na nossa instituição.
Realizámos sessôes comà comunidade para o Festivar daÁgua, com a coraboraçãodo Grupo Aprender em Festa e CERVAS.
Promovemos diversos convívios com as crianças da catequese da paróquia deAldeias.
Recebemos o Rancho da Geôçia "Fork Group Marura", em coraboração com oRancho Folclórico de Vinhó, duranle a rearizaçào do seu Festivar oe Forcroà.
colaborámos com o Go Romaria, na decoraÇão da Rua da cardia, em ôoweia.Rearizámos dois convívios com as criançás oo raãim ;; ilã;;;ã'ããureia,
nomeadamqnte no Dia da Aqua e no Dia da Alimentanãn

lv
Atiüidace, pr,qrp

,-r ,, ,i = 
,.. ,. ,a'

Participámos no Cantar Oa
Acolhemos o orfeão da santa casa da Misericórdia de Gouveia * ôãnt", 0".Janeiras, o grupo de cavaquinhos da universidaoe senioina Ã.iÃ.çáã oã r.iàt"r 

" 
oMunicípio de Gouveia na entrega das prendas dÀ Nataf.

Promovemos sessões informatúas com a coraboraçào da GNR, sobre o tema ,,rdosos
em Segurança".
No carnaval, rearizámos a V eueima do Entrudo na freguesia, e degustámos astradicionais papas de mirho e o enchicro, que confecionamos na nossa instituicão.

ã; ü;á;;,,,ãã.-ãlio.ao"

Desenvolver ações de anim;çã;- de
carácter lúdico, retigioso, recreativo e
cultural com a participação dos nossos
utentes, seus familiares e assocrados,
bem como, organizar e colaborar em
atividades que envolvam as lnsflÍulções
locais e a comunidade.
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Liga Humanítáría Social e Culrurat de v
tu

Continuados na Comunid
Participámos na Via sacra da freguesia, organizada pero grupo de catequese, e naBênçâo dos Ramos,
Em abril, realizámos uma Assembreia comunitária para recorher propostas sobre oFestival da Água que decorreu nos dias 16,17 e íg de agosto.
Acolhemos algumas senhoras da comunidade para rezarem o terço com os nossosutentes, no mês de Maio.
No dia da Família, realizámos um lanche convívio com todos os utentes e respetivos.familiares e amigos, na instituiçáo.
celebrámos os santos popuràres com ume marcha, que ênvorveu arguns utentes,funcionários, membros da direção e comunidade, percorrendo arguãras ús oafreguesia.

Recebemos o Rancho da Geórgia "Fork Gr,oup Marura", em colaboraçâo com.!_Rancho Folclórico de Vinhó, durante a realizaçáo do seu Festival oe Folcloie. 
- -

Estabelecemos parce_ria com o projeto cLD's rntegrar 3G Eixo 2 GAF ao níver doresuvar oa Agua, rearizando a ponte com outros parceiros importantes no evento.
Durante os meses de jurho e agosto, arguns jovens, em sessões de voruntariado
abertas a toda a comunidade, rearizaram diversás ativiàades 

"o, 
, poprràtaá'sinror.

Promovemos o Torneio dos Jogos Tradicionais, envorvendo os utentes e acomunidade.
celebrámos o Hailoween com um ranche temático, envorvendo os utentes e seus
Íamiliares.
Participámos nas festas religiosas da freguesia.
Fizemos ô iântâr dê Í)nncaaÁa ^ .r-^^^ r^ f,r^rÀr ^^-Realizar Sessões de Mtovimento no

período do Verão, envolvendo as
pessoas da freguesia e eín espaços ao
ar livre.

Lorq a.vrudus ,áu rur rearzaoa, uma vez que a Junta de FÍeguesia, neste ano,desenvolveu sess6es de Movimento para a comunioaoe, umivãi ioi-.àí"n",orientadas por um professor de Desporto.

Promover ativiAades Ae refnre*açao Aos
espaços da freguesia, em colaboração
com outras entidades, nomeadamente a
Junta de Freguesia.

11y 
ru,gu uu aÍro' apenas promovemos a refloÍestação de alguns espaços envorventesà instituição, dado que não houve a possibiridadeie rearizãr a retioréstaiàó-noutros

espaços da freguesia.

Pro cola do tr"irnÁnin fnr.qle
Atlvidade.br.o5

Preservar as memor'ns, cosfrlrnes e
tradições da freguesia, procurando o
envolvimento da população residente.

Er§rudrru§ urversas ailvroaoes comunitárias, nomeadamente no carnaval, com aQueima do Entrudo; na páscoa, com a confeção de forares no rornà córrurnitário enos Santos Populares, com as marchas populaies.
Realizámos uma Assembreia c.omunitàrià, em abrir, para recorher propostas dacomunidade sobre o Festival da Água a realizar em agosto.
No Dia. da Dança, promovemos uma tarde de músicas populares, ao som dasconcertinas, na nossa instituiçã0.
Promovemos o Torneio de Jogos Tradicionais.
Organizámos o AlmoÇo Serrano, com a tÍpica badana.
Ao longo Oo 

"norecolha de canções e tradições da mesma, de acordo com a epoiá oà-r*] ert".culmínaram em ficheiros informáticos (escritos) e em apresentações, nomeadamentenas Janeiras, nas Marchas popurares e no Festivar da Água. nd..rÁLról rãügratias
*" oiu"f,.1. p"u.o,e,r 

" 
. 

".ig, 
pg,., ,rá iütrr, 

"rpo;ü;.- 
'-'-'

Concretizámos o U t".,,urJ
atividades broiêtâriãc nara rrárinc n,ihriaaa ^1,^

Continuar a consolidar aionstrução da
históia do patimónio locat cóm as
sessÕes intituladas "Espaços de
Memoia".

Realizar o V f estivat AãÃgua.

Realizar atividades em locais de
patimónio da freguesia.

Realizámos os folares Oo"
freguesia.
colaborámos na rearizaÇão da Via sacra, na rgreja Matriz de Ardeias.

Divulgar a ação da -tnstitUfio--ô
simultaneamente promover a adesão de

Kecebemos a inscrição de 6 novos a"sociá

I:Í::t:ry: la .Feira do Associativismo, integrada nas Festas do Senhor do

Alualizámos !e forma regurar o srÍe da instituiçâo e a página do Facebook, de modo adivulgar as atividades desenvolvidas pela mesma. 
- 

'

Divulgar as ativiaades Oi instituiçao
através dos meios informáticos. ?lo9:9grg. a atua ws yqvilra w rdçepuot\ nas reogs soclals, com

=j1,]1?9:: 
qesenvorvidas na instituiçáo é do slÍe oficiar da institúffi-com ióoa a

Continuar a divutgaíãiewitettlõitine Continuámos a realizar .
desenvolvidas na instituição.

Adquiir monitian--e--equipãmenns
indispensáveis ao normal funcíonamento

Adquirimos uma máquinã
lavar roupa e vários equipamentos de cozinha.

Incrementar a reatização de-proíocõi& Formalmente, nã
natureza.
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de colaboração e-de pãrcõrA com
entidades públicas e pivaidas, locais ou
regionais, que fomentem a troca de
experiências, a diversidade e a melhoia
dos nossos sery/Ços.

lnformalmente, rrn,
Gouveia, o grupo Ardeias de M.ontanhá, o oiúpo Àprender em Festa, a Junta deFreguesia da união de Freguesias de Aideias e Manguarde da serra, Município deGo uvê I a, c E RVAS, J a rd im dJe r nra ncia ae oàuv" d ;;o%tirià"ü.:ü' ilü ;::ü."'

Atualizámos os tictre
feqUlamentO e Os DroÍôcôlôq cmhnra âêrÂê ôiáÀô âÂ^ ^^.^i^-

ffi
ü.
,{J

G
0tr

b,

I

Continuaracoi@
Técnicqs da instituição.
Participar ae nrmffi
Local de Ação Socra/ (CLAS). ]"",i;ffiil.rrrttglauo§ 

na uomlssao alargada e participámos regularmente no:z

ao emprêgo.

Concorrer a programas d{ apon as
/nsfiÍuiçÕes Particulares de Solidaiedade
focia/ (/PSS), para angaiação de
fundos.

h
ftiít:i gF,É,W=

Promover uma cuttura õrg;ná;;í;;ã
capaz de estimular a motivação, o
comprometimento e a formação dos
recursos humanos.

nçdrzdrruü reu.roes penoorcas com todo o pessoal para articulaçáo e envolvimentõ
no processo decisório.

Promover o desenvalvimenÍo pessoa/ã
profissional dos colaboradores de uma
forma integradora e coerente com as
políticas e os pincípios da instituição.

'i 'i'ç'! r rvr r çu,rue§ Çorn rooo o pessoar com reguraridade trimestrar, para
acompanhamento e resolução dos problemas quotidianos.

Dar formação aos colãboradores da
instituição, pelo menos três vezes por
ano.
Testar medidas de ãutoproteção e
resposfa em caso de incêndio ou slsrno.
Ciar um grupo de votuntarios*pvmí,
sobretudo no período de Verão.

rrq uqr'urdçau ua eucaaslra, contâmos com a colaboração de voluntários para adinamização da mesma, semanalmente.
Formámos um grupo de voruntários, sobretudo jovens ardeenses, que rearizaramdiversas atividades com os nossos utentes e coraboraram na organização do Festival
da Água.

Concretização
ámos uma Sessão O"

paz no mundo, e lembrámos pessoas e organizaçôes que 1ã tánnaiaír-'o-'eremioNobel da Paz.
Reatizámos um lanche convívioJomJã uGnGíq"'|,q,e,q Luuvrvru Çorn os ulenles, Iamrrrares e amigos, com o típicobolo-rei. Foram cantadas músicas reracionaiai'côm a época, bem como outras

Reun.imos um grupo
que decorreu no Teatro Cine de Gouveia.
Esta atividade decorreu no
entre utentes, funcionários e direção da instituição, com os típicos ossos, 

". 
uút.. 

"as couves cozidas. Durante a tarde foram enchidas as farinhãiras, *rã 
"ãrãnàrrçaodos utentes e de voluntários.

):":f:,T":§r.Sf-!L? .ldo preparada.esta atividade, com a participação dosutentes que rerembraram os.passos necessários pr,., . -óni"çáà 
oã.'rrii.-r,ãTr'"., 0",como o Eaterial necessário à sua realizecáô

Decorámos o saláo Oolivale
construímos máscaras de Carnaval para to-dos os utentes.
Visitámos a Feira das O,'r,OrO
grupo de DanÇa, do proieto "Eu sou Danca", com *ianças de diferentes faixas eiáriasDesfite ae Camãia aaíÉscotas Assistimos ao Oesfite

V Edição Aa Queima ao entruao Elaborámos o entrud

*"::*: :^,?:?l^N:_gf g" carnavar,. envóúànoo' ", p"..oá" ãã-riesuesra,brincámos ao Entrudo, fizemos o jurgamento, r"ro. ítÃ-tr[",'"-n'üã ir"ir=ã,lã:iã.Após a queima, foram servÍdas a! fapas de milho e o enchido, ."jrúó ã" ,,Pequeno arraial.
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Liga Humanitária Social e Cultural de

lom a colaboração Or. 
"nt"r,comunidade, foram efetuados rastreios cardiovasculares, abertos a ú. .

comunidade, e os Enfermeiros João Granado e pedro silva deram uma palestra sobre

Dia dos Namorados ConÍecionámos uma sobremesa
mousse de chocolate, morangos e natas. Esta foi servida após o almoço a todos os

Oferecemos uma flor a todas as utentes, árias e membros da
Convidámos os nossos utentes a realiz
confecionado por todos os homens presentes e depois fo-i servido ao lanche de todos
os utentes. No final, ainda foi entregue uma pequena lembrança com chocolates ã

Renovámos o jardim da instituição com a pran@
plantas iá existentes.
No Pia da Arvore, plantámos duas
da Agua, realizámos uma sessâo com as crianças dà Jardim de lnfância le Gouveia
sobre os objetos que flutuam e os que não flutuam. para o lanche, os nossos utentes

Ahril

Maio

Junho

Dia Mundial da Atividade Física e Saúde Nos últimos dias do mês, realizámos uma sem
e sessões de Estimulação cognitiva, com o intuito de melhorar a saúde física e
psicolóoica dos utentes

Dia do Café Após o almoço, degustámos o café na
antigas.

Páscoa Decorámos a instituição de acordo com a ê
Páscoa e realizámos a árvore da páscoa.
confecionámos Folares da páscoa doces e de azeite, no forno comunitário,
envolvendo a comunidade e a Junta de Freguesia.

Via Sacra Colaborámos na dramatizaçáo da Via Sacra,
da freguesia.

Visita Pascal Preparámos, com os utentes, os ramos para o Dom@
Bêncão dos Ramos e na Visita Pascal à nossa instituição.

Dia da Liberdade Realizámos um pequeno debate com as opinióes@
músicas associadas ao dia e no final cada um elaborou o seu cravo, que foi exposto
num placar do salão.

Dia Mundial da Dança Convidámos jovens voluntários para toca
e realizámos urTr arraial para todos os utentes e familiares.

Dia da Mãe oferecemos uma caixa com bombons a cada @instituição,
Rezar o terço Pedimos a colaboração de algumas vo

com os nossos utentes, todas as segundas feiras.
Comemorações do 13 de Maio Os utentes interessados assistiram a ceten

Fátima, na igreja matriz e assistiram à passàgem da procissão e da procissão das
velas.
visualizámos a celebraçáo da eucaristia que decorre em Fátima, através da televisão,
neste dia.

Dia da Família Realizámos um lanche convívio partitnaoo corn tooos offi
amigos, sendo este um evento a repetir nos próximos anos.

Dia do Museu Visitámos o Museu Abel Mania, em Go
visita, os utentes experimentaram a técnica de fazer vitrais.

Dia da Ciança Não foi possível concretizar esta ativida
atividades já planeadas pelo Jardim de lnfância de Goúveia. contudo, foram
realizados dois outros convívios com as criqnças, em outras alturas do ano.SanÍos Populares Realizámos as marchas oos §ãntG-Foputares com um grupo de utentes,
funcionários, membros da direção e comunidade. Estas percorrerim ã6umas iuas da
freguesia e culminaram com a atuaçâo final no adro da tgreJa lratriz. pãra os ensaios
da coreografia, contámos com a prestimosa colaboraçáo-oé pauta Morgado e para a
confeção dos fatos dos marchantes, com a preciosá colaboraçâo de-um grupo de
senhoras da nossa comunidade. Decorámos o salão polivaiente corn ãd"r"ço.
associados aos santos Populares, nomeadamente balÕes, bandeirolas, manjeriáos
com materlais reciclados e ouvimos músicas alusivas à época.

Sardinhada Realizámos um almoço (sardinhada) com
pessoas que colaboraram nas Marchas populares, uma vêz que estas àecorreram no
oeríodo da tarde dêssê diâ

lnício da Verão (Dia do piqueniquel. Não foi possível realizar esta atividadát
instituiÇão, neste período.
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Ij.o,r ta ou irtt

salame de chocolate com
los os utentes

nas comemorações do Dia dos Avóí noTemTine de
rlguns voluntários assistiram a um nrusical ,,A Vós Avós,,.

antigas, com a colaboração de
Feira de Associativismo de Gouveia Participámos n. O",r,

através da venda de rasoadinhas
Festa do Sr. do Catváio Não foi possível levar os nossos

feduzidO númerO de colaboradnrêc nâ inariÍ,'iêã^ áâô+á Á^,í^r^
No âmbito do Festival da realizámos o Torneio dos Jogps

Liga Humanító.ia Social e Cultural de Aldeias

Por não ter sido Oo
cabo esta atividade

Dia da Doença de Atzheinter Realizámos uma Sessão O

importância de diversos exercícios pará estimuiar à mente.

Participámos nr. .or"
Moimenta da serra, onde os uientes rerembr"rãm o i"rpo da ceifa e assistiram a um

Realizámos uma Sesiãõ dê-Movjmãnt,o E-ãã Cognitiva sobre o terna

Dia da Terceira tdade Fizemos uma sessã
possível rearizar um convívio com outras instituiçôes, devido à iriàiifóniurr-ioàoe oeambas.
Decorámosainstitffi
Organizám_os um alm
sopa de grão e a badana. No finar, foram servidas as sobremesas trad[ú;is, Io,no oarroz doce, teite de cremê e o requeijão com docJ oàãÀá0"ã ;.;;#ffiffi;;
l":*" j.:::l:1o^1^:'. 

^o_o= 
a. 9rt919 cãnre"iànaoos petos nossos utentes,

Dia de Todos os SanÍos Tendo em contas as
utentes assistir à eucaristia, nem rearizar a romagem aos cemitérios. contudo, ao
lgngo da semana alguns utentes realizaram ã ,ãrrã"o, os famitiaree
Paralelamente 

"o 
Ã

de outono, nomeadamente. doce de Jú;ô e- abobora, confecionados com acolaboraCão dos nossos utêntêc
Visualizámos .rrt
sobre o tema.
Confecionámos marmêlada com os utentes.
Realizámos um ta

âX"#:r,::" 
contou com a presença dos utentes e famitiareí ãà-ãir"õaã-à oo"

Decorámos a no
fotografias de todos os utenies e coraboradore" oa-irniituiçao, pài."ii à Éiàüi,i.l
Organizámos o atmoço
_e.ltrega ge uma lembranÇa aos utentes e colaboradóres da instituicáo
Visualizámos um video .o
balanco das mesmas
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de financiamento alternativas. 
íFace à exiguidade das disponibilidades financeiras e fontes de rendímento ao nosso alcance, que já eram

expressas no orçamento, ao longo do ano tivemos de arranjar muita criatividade e muita ajuda interna 
"1,.K)externa para podermos superar a arrecadação de receitas, como se pode verificar pela rubrica o" .or,ros

proveitos operacionais " que representam 7% das receitas e que superaram as nossas expetativas orçamentais
em cerca de 50% sem esta vertente náo teria sido possível dar cumprimento cabal à nossa missão e objetivos
e mantermos o equilíbrio financeiro neste exercÍcio.

Num contÍnuo controlo e ajustamento da despesa, o desempenho e os resultados alcançados demonstram o
equilíbrio anual das nossas contas, sem deixar de atender ao ajustamento nos preÇos dos serviços prestados
face ao contexto economico e social dos nossos utentes, como o demonstra o diferencial entre o valor orçado e
o executado que é inferior a 50Á.

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

Orçado ; Executado Diferença
53 645,00 € 55 871,61 3,99%
26 901,51 € 24 481,52 -9,89%

rdr uc uesgasle ESCnIoflo 1 532,99 € 455.43 -236,60%
\,rutru§ rorneÇtmgnlos e §ervtcos 44 740,07 € 48 853,88 8,420/o

tuileriágues rvgftas 135 714,71 € 153 914,94 11,82Yo
rucil gu§ ooore r(emuneracoes 29 627,29 € 33 009,04 10,24Voô

2 841,17 € 1763.29 -61,13%
\,ru[ÍoS traSIOS C/ PeSSOal 0,00 € 56,70 100,00%
Amortizações
lrpo.tor 

-

16 922,48 €. 11 657,10 -45,17%
312,67 € 457.64 31,68%rvusLus e rerqas l-lnanOelfas 2 419,61 € 0,00 0,00%Outros

Soma
86,87 € 300.00 71,040Á

314744,37 € 330 921,05 € 4,960/o

No que diz respeito ao investimento, gostaríamos de nesta data
desenvolvimento do projeto de obras que derineámos. Não foi ainda
junta o recente momento de pandemia que vivemos.

poder contar com a implementação e
possível por diversas razôes a que se

PROVEITOS E GANHOS

183 311,85
Subsídio Seguranca Social 1 1 9073,36 123 240,75
Outros Subsídios lEFp 4157,68

11512,85 23 473,04
Proveitos e Ganhos Financeiros

316 g27,gg € 338 í02,45 €
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.v yve ve eyurpáiltrriltu§ apÍe§enlam e que as
instalaçÕes denunciam, garantindo a sua reparaçâo e manutençáo e adquirimos novo mobiliário e equipamento
indispensável ao normal funcionamento da instituição.
Prosseguimos a requalificaçáo do espaço exterior, na medida das disponibilidades, com a colaboração
câmara Municipal na construção de um talude e muro de suporte ao edifício e acesso ao terreno a jusante.

\o anexo e as demonstraçÔes financeiras que estão anexas ao relatório, bem como o balanço e a
demonstraçáo de resultados, expÔem a nossa posição financeira e o cumprimento orçamental desta Liga
Humanitária ao longo do Último ano. Refletem todos os movimentos e transaçÕes de acordo com as definições
e critérios de reconhecimento contabilístico para os ativos, passivos, rendimentos e gastos, das quais
extraímos e apresentamos o seguinte quadro resumo e comparativo sobre o último triénio:

Propomos que sejam levados à conta de resultados transitados os resultados originados por este exercício de
exploraçâo, que traduzem um proveito líquido positivo no valor de 7.2g1,40€ sefe mil duzentos e oitenta e um
euros e quarenta cêntimos).

Desdobrado em função de cada resposta social, este resultado apresenta os seguintes indicadores em 201g:
- CENTRO DE DtA... ....... 1.061,23 €

-Apolo DoMtctLtARto....... 2.318,88€
- ERP|... . 3.901,29 €

/

PROVEITOS E
GANHOS

55 871,61 € 48 643,00 € 46 675,9t €
Comparticipação de
Utentes 183 311,85 € 163 644,89 €

24 48L,52 € 24 099,18 € 2L 422,47 € L23 240,75 € 117 060,90 € 124 847,01€

23 473,04 €

48 853,88 € 482L6,28€ 42 967,25 €

143 901,11 € 1-35 080,16€ 8 076,81 €

31, 255,55 €

§eguros Acid. Trab. e
2 829,0L€ 2 057,25 €

1,317,07 €

11 657,10 € t5 772,48 € 16 378,25 €

457,64 € 234,5L€

Resultado líquido do exercício. Z 2g1,4W,
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utentes (54o/o)' o fator de atualização das comparticipaçôes do rnstituto da segurança social foi de cerca
2o/o ênQuànto as mensalidades dos utentes foram atualizadas em 3%. No lado da receita temos, como ireferimos' de considerar a generosidade dos nossos associados e amigos, cujo valor global em donativos
excedeu em muito as nossas expectativas, mas também a consignação do IRS e a realizaçâo de
como o Festival da Água e o Almoço serrano que, apesar da organização, trabalho e esforço que
traduzem um retorno substancial e um envolvimento ímpares.
Do lado da despesa a variação mais sensível, pelo valor envolvido e em relação a gastos semelhantes
anos anteriores, é o aumento da massa salarial (6,5%) e os encargos com a mesma que teve um aumento de
9'5%' Globalmente, os gastos com o pessoal registaram um agravamento de 5,4% faceao período homólogo
de2018' A eletricidade e combustíveis praticamente não registam agravamento sobretudo pela negociaçâo de
contratos de fornecimento de eletricidade.

De modo a termos uma noção real e efetiva da situação financeira da instituição, apresentamos também os
saldos financeiros a 31-12-2019..

- Caixa Gerat de Depositos ... . 34 911 ,44€
(24 911,44 na conta 03s4021401a30 e 10 000,00€ na conta 03s4031030030);

- Montepio Geral ... ... _0,24€

- Caixa . 0,00€

Náo existiam, à data, quaisquer dívidas quer à segurança social, quer à autoridade tributária, conforme
declaraçÕes extraÍdas e anexas às contas.

6.2 - Bmprésümos
Em 31 de Dezembro de 20'19 não havia quaisquer onus ou encargos resultantes de empréstimos a curto,
médio ou longo prazo com instituiçÕes bancárias.

Em 31 de Dezembro de 2019 o número de colaboradores é o que consta do mapa apresentado no ponto 1
deste relatório.

Durante o ano em análise houve alteração à composição dos Órgâos sociais da Liga, com incidência no
conselho Fiscal, pelo falecimento do seu presidente Joaquim Martins coutinho, assumindo a presidência José
do santos Rainha, 1o vogal efetivo, e passando o senhor césar dos santos Lopes de 1o vogal suplente a vogal
efetivo' o número de membros efetivos mantém-se, todos sem qualquer tipo de remuneração, e distribuídos da
seguinte forma:

- Mesa da Assembleia Geral: 3 membros;
- Conselho Fiscal: 3 membros;

- Direção: 5 membros.

/
L
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Liga Humanitáría Social e Culrural de Atdeias

- Conclusão
A Liga Humanitária de Aldeias desenvolveu um significativo conjunto de atividades em 201g, quer di
no apoio às pessoas através dos vários serviços que presta, quer em parceria com outras entidades
associaçÕes locais ou concelhias.

o RelatÓrio de Atividades retrata, de forma sucinta, o desenvolvimento de açÕes que efetuamos durante o
em análise, sem deixarmos de refletir sobre o que concretizamos de uma forma já consolidada e coerente
a nossa missáo e objetivos, e o que deixamos de fazer por ausência de meios, de tempo, ou por qualquer
outra razão De um modo geral o ano foi repleto de concretizaçÕes tanto em quantidade como em qualidadel
pelo que a Direção considera gue a missão e objetivos planeados foram largamente ultrapassados, neste
âmbito, em 2019.

No exercÍcio orçamental conseguimos um resultado positivo modesto (2,2o/o das receitas), sabendo, porém,
que o obietivo das instituições da chamada economia social não é gerar lucro, mas aprovisionar meios para o
investimento em equipamentos e em atividades que permitam melhorar a qualidade do serviço prestado nas
mais variadas formas em que se possam enquadrar.
Em 2019' como nos anos anteriores, os nossos investimentos traduziram-se maioritariamente na manutenção
do edifício e na aquisição de equipamentos, com a contençáo achada por necessária e sempre com a
motivação de preparar o futuro, na tentativa de economizar alguns euros que nos permitam sustentar o
arranque do projeto de ampliaçâo da ERpl.
continuámos, ainda' a apostar na comunicaçâo através da nossa página na internet, no Facebook, mas
também com a nossa Newsletter, que se trata de um boletim simples mas de grande significado social, cultural
e patrimonial são autênticos registos que vão perdurar ao longo dos anos para vincar a nossa atividade,
enaltecendo a identidade da instituição e o trabalho que nela é desenvolvido, mas ainda como expediente de
chegarmos aos familiares dos nossos utentes que estão mais distantes e que encontram nestes meios uma
forma de se manterem mais próximos dos seus e da instituição.
Pretendemos continuar a colaborar no crescimento social e curturar desta terra e dotá-la de condiçÕes
logísticas sociais e culturais que a tornem dinâmica e atrativa. É com gosto que vemos o progresso desta
instituição' o seu envolvimento com a comunidade, mas sobretudo o impacto no desenvolvimento comunitário.
A nossa lnstituiçáo não tem como fim a obtençâo de lucro, como já referimos, mas sim a obtenção de meios
para investimentos futuros e na melhoria das condições dos nossos utentes, que são os utilizadores das
nossas respostas sociais, assim como na beneficiação das condiçôes de trabalho dos nossos colaboradores.
Por isso a nossa opção primeira tem sido e continuará a ser sempre interna e só supletivamente
responderemos a desaflos externos.

Encerrado mais um ano de trabalho, a Direçáo expressa o seu público apreço e reconhecimento a todos os
colaboradores em atividade pelo excelente trabalho desenvorvido ao longo do ano. para aqueles que
cessaram a sua colaboração com a lnstituição, a Direçáo deixa igualmente uma sentida palavra de
reconhecimento e agradecimento. Aos nossos associados, o nosso permanente sentimento de gratidâo, sâo, e
serão sempre, o principal suporte e incentivo para os árduos desafios que enfrentamos diariamente. Aos
voluntários o nosso muito obrigado, o vosso trabalho desinteressado é uma importante mais valia na vida da
instituição' uma última palavra para os que nos deixaram, aos nossos utentes e em especiar aos membros dos
orgãos socias' com especial destaque para o nosso Presidente do conselho Fiscal, Joaquim Martins coutinho.
A todas agradecemos pela ajuda e pelo incentivo e ao qual tentaremos responder sempre, mas sempre, com
mais trabalho, mais dedicação franca e verdadeira.
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Liga Humanitôría Socíal e Culrural de AldeiasAgradecemos aos Aldeenses em geral, aos nossos funcionários, ao grupo de voluntários que, de forma
abnegada' demonstram ser elementos mobilizadores, apaixonados pelas Aldeias e com muita capacidade de
trabalho' Agradecemos o apoio de todos, em particular da câmara Municipal de Gouveia, da Junta de
Freguesia, das associaçÕes, empresas e dos particulares que apoiaram os nossos eventos culturais.
Quisemos mostrar que, a partir de uma pequena aldeia se podem fazer coisas muito interessantes. eueremos
deixar para a prÓxima geraçáo um pouco mais do que aquilo que nós tivemos, com os registos que vamos
fazendo dos levantamentos orais efetuados.

Mas' se a nÍvel cultural atingimos um patamar elevado e consequentemente um retorno financeiro significativo,
nada disto seria possÍvel se não contássemos com voluntários, diretores e um grupo de pessoal motivado,
incluído e mobilizado para este efeito.

Essencialmente as pessoas é que são fundamentais e a mais-valia, pela natureza social e humana das
atividades desenvolvidas, prestada por indivíduos para outros indivíduos, assenta na componente humana.
Numa IPSS' numa ERPI e cD em particular, são valorizadas algumas qualidades intrínsecas como
competência, interação social, comportamento e compreensão. são estas maioritariamente as qualidades que
fazem a distinção entre instituiçÕes. Queremos contin uar a fazer a diferença, mas só continuaremos nesse
trajeto com um quadro de pessoal empenhado e envolvido nos objetivos organizacionais.
Apesar do momento que vivemos, apesar dos constrangimentos por que passamos, apesar das dificuldades
que iremos atravessar, temos de acreditar que melhores dias virão, que não sendo de mãos dadas, será de
coraçÕes firmes num proposito:

- Vamos vencer este "corisco" e em breve voltaremos a poder abraçar_nos!

Perante o disposÍo nos esÍafufos que orientam a Liga Humanitária socra/ e cutturat de Atdeias, a Direção vem
submeter à apreciação da Ássem bteia Geral este Relatorio de Atividades e as contas referentes ao exercício
económico do ano 201g.

Aldeias,l0/06/2020

A Direção
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Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
BALANÇO EM 3r DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 50 I 893687
Moeda: (Valores em Euros)

O responsável

RUBRICAS NOTAS
DATAS

3l DEZ20[9 3l DEZZ0ts
I ACTrvo
I

lActivo não correntc
I 
Ativos tixos tangiveis

lBens do património hisrórico c artístico e cultural

lAtivos intangiveis
lnvestimentos fi nanoeiros
Funda<lores/bencméritos/patrocinadores/doadores/ass.ciados/membros
Outros Créditos e ativos nào correntes
Outros Créditos e ativos não correntes

Acúivo corrente
Inventários
Creditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundad«rres/benemérit<l s/patroc./do adores/sso ciados/men bros
Deferimentos
Outras Contas a Receber
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Fundos
Exoedentes técnic«rs
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais

Passivo

Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos o btidos
Outras contas a pagar

Passivo corrente
Fomecedores
Estado e entes públioos
Finan0iamentos obtidos
Detêrimentos
Outros passivos oorrentes

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

4t3 822,36

0,00

0,00

1932,54
0,00

0,00

3 523,9s

420 t3r,09
0,00

0,00

I 493,t5
0,00

0,00

3 523,95

419 278.8s 425 t48.19

0,00

I 977,25

3 062,38

839,00

2 188,4s

238,5 l
3s 698.77

4 493,73

3 386,3s

l 8s1,82

6 16,s0

r 28 1,66

868,85

20 6t4.20
44 004.36 llI l3J)

463 283,21 458 261.3C

0,00

0,00

0,00

269 29t,'7s

0,00

t 39 555,1 9

0,00

0,00

0,00

275 309,53

0,00

t43 133,53

408 846,94

7 28t,40
J

2 031,93
,0644I4t

4t6 128.34 420 474,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000 0.00

12 Qst,54
4 392,28

0,00

26 77t,47
3 939,58

I 390,95

5s9,85

0,00

23 926,71

4 908.74

47 t54.87 3t 786.31

47 154,8'7 37 786.31

463 283.21 458 261,30

F3M - Information

Processado por Computador



Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 3I DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 50 I 893687

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsidios, doações e legados à exploração

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

Gastos çom o pessoal

Aj ustamentos de inventários ( perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões ( aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciaçõesr gâstos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacionar (antes de gastos de íinanciamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

I 83.3 I l,g5

131.317,56

55.871,61

73.790,83

t88.743,87

0,00

23.473,04

757,64

I I .657, l0

F3M - lnibrmation

processado por computador



z-oo
m-o
f,, lol m
ol;l E,UMlNOl-: z

l-^- cr I; -r
t:lmHT
l-rL9ã
t3EÉç.

:FO
Àl?lx,L8U>

r

=T
n
m
@
C

=o
o
m
o
m
!7
mo
F()
Qr
ma
m

=on
=N
.()
Qr
m
U,

q

-t;'1
o
o
3
!,o0

ooo-o
oJ o)
N] N)

5rl6x
9. õ"<f9. €.
nÁ
O=97
-o:J (O

N
à=o
ÔN
a9à
Hq;
üõNÔ!oo>-@-x

^:ÕYi6
Pio
f:@"x§):=
f:O
o:0)
6t=

'o
a

ô.ô
ô
o
Õ
ÊD

ô
ô

Êo

ô

Êó

ô§

trôo
:l
a.
§)
o.o
9l

o:
Jo
3o
!
3
o
À) U)

Cql
-l

ír

{oír
mn
-

ol(,l
i.t
o

o
-odi5e.õ<
o 6Dd=õ-á

o

D
o-

-oõ:oooo!
-E.

9..oslo

ãoo f,og t -!
ór fi.8
- :- X'o

ã $i§
'qfr

o

I po
g=*lo
O J ã O!

-=E iiÊ §

fr àE ff'H
t o-

o=-t,
EqÉ3.
ã'g ãBóa 

HE

i oo
", õ õ eEã =-.;4.«ia.lrÃtN o.

fi ã{ s,â
il,s3Íô ô-

9o
õ oE
:4-di
ilN a.@xo
otf.ssã'ô\
^.dEo >*9E
i3sax.o
H's 8'

6!O6r o)sr9út(r{-{êocroêÕ6ô
oo§À
9_-o _1_6

(,t o)(r) 6)99(,r(r{-{
ooo(,
_o -o _é go
oo§Àôo6&

6
(n

i§
ü,
6
à
êô-l

I

or6Ai
i§
(,ioLó

NÀp
or§
:.|
êô(n

NÀÍ,
À!
to(,

N§
00
bà
-{6
Ol

(,r(,oo
"o -ooooo

bt 'o)(, (,
-{ -'-j
êo

ôo=

EE
Ài 

=.*ü
õq
:t'
o

ôooq
sd
ol
8,ôÔôaa


