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PROTEJA-SE
Neste inverno não deixe que a gripe
o apanhe desprevenido.

UMA REFLEXÃO A OLHAR PARA O FUTURO
Caros colegas e amigos,
Voltamos ao contato para, com este novo boletim, nos continuarmos a agregar no âmbito da
ARGE – Associação dos Reformados da Galp Energia, dentro das condições restritivas em que
nos movemos, neste momento.
No último boletim falei dos dez anos da arge, em curso e com epílogo no ano que vem, ARGE
esta reabilitada e ampliadora da Associação dos Reformados da Petrogal.
Carlos Bayan Ferreira
Presidente da Direcção

Hoje em dia a ARGE abrange todas as empresas do universo Galp Energia.
Mas tal não teria sido possível sem o gesto e o trabalho abnegado e percursor dos colegas que
criaram a referida Associação dos Reformados da Petrogal.

Sendo nós os herdeiros e continuadores dessas gesta, saberemos dentro de dois anos, 2022, comemorar devidamente os 40
anos desse acontecimento que mudou decisivamente a situação e o contato dos reformados da nossa empresa.
Foi ao norte e principalmente ao nosso colega António Curado, que devemos até hoje toda essa herança, sendo nós perto de
três mil colegas e querendo ser mais, pois o trabalho nunca acaba.
Os tempos continuam difíceis e não sabemos como será o outono e o inverno.
A pandemia do covid-19 causou em Portugal, ate´ao momento, mais de mil e oitocentos falecidos.
Destes, cerca de 87% (oitenta e sete por cento) tinham mais de 70 anos.

Tem 65 anos
ou mais?
Vacine-se
gratuitamente
no Centro de Saúde.

Ou seja, a idade em que se situam a esmagadora maioria dos nossos sócios.
Pese embora o enorma desejo de convivermos, principalmente com a família, o perigo espreita.
Fazê-lo, se necessário, com todas as condições de proteção, higiéne e distância.
Queremos estar juntos quando, no próximo ano, se já houver condições naturalmente, realizarmos os nossoa almoços anual e
de natal, que este ano de 2020, infelizmente, não puderam ser realizados ou, no caso dos de natal, não haverá ainda condições.
Aproxima-se o outono e inverno, como referi, e não sabemos as consequências desse facto nesta epidemia em curso.
É necessário que todos se vacinem contra a gripe e, se o vosso médico de família o indicar, como me fez o meu, também se
vacinarem contra a pneumonia, se ainda não o fizeram. Esta tem uma validade de cinco anos.
Realizaremos no dia 30 de setembro duas assembleias-gerais da ARGE.
A primeira a diversas vezes adiada, pela situação pandémica, de aprovação do relatório e contas de 2019. Legalmente temos
de o fazer até essa data.
A segunda, para obviarmos a ter de fazer outra reunião, a antecipação da assembleia-geral para aprovar o plano de atividades
e orçamento de 2021.
Ambas se realizam em sines, conforme convocatórias

de outubro até ao final do Inverno.

Desejo-vos o máximo de saúde possível e envio-vos um
Abraço de muita amizade
Carlos Bayan Ferreira
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PLANO DE ATIVIDADES 2021
PROPOSTA

ORÇAMENTO ARGE PARA 2021
PROPOSTA

Os atuais orgãos sociais terminam neste ano de 2020 o seu segundo ano de atividade, fortemente influenciado pelas condições
de pandemia que atingiram esmagadoramente e tragicamente o nosso país e quase todo o mundo.

RECEITAS

(euros)

Tendo limitado e muito as nossas atividades, principalmente presenciais, não deixámos de estar em contato com os sócios, quer
via telefónica com quase todos, quer via boletim, para todos, que não deixou de se editar.

Quotizações

30.000 €

Receitas Diversas

42.500 €

Continuámos igualmente as nossas ações de solidariedade, principal objetivo desta direção, também com as restrições
conhecidas.

200 €

Juros de Depósitos a Prazo

Estas limitações travaram o aumento de novos sócios, fruto de maior dificuldade de contato pessoal.

Total receitas

ANGARIE ASSOCIADOS
PARA A ARGE

72.700 €

Lamentamos profundamente o falecimento de alguns nossos sócios.
Para eles e suas famílias os nossos profundos sentimentos.
Nestas circunstãncias, se as condições a sim o permitirem, iremos realizar, entre outras as seguintes atividades:
- toda a concentração no incremento da nossa atividade principal da área de solidariedade, pondo à discussão e
aprovação na primeira assembleia-geral de 2021, pela primeira vez o primeiro regulamento da arge de regras de apoio
de solidariedade, documento já concluido a nível de direção e a ser distibuído aos restantes orgãos socias e sócios.

DESPESAS

(euros)

Solidariedade

41.000 €
9.000 €

Boletim/Informações

250 €

Site
Comparticipações almoços

- continuar a ter o nosso boletim como meio de informação aos sócios e dos sócios com conteúdos de interesse e
informativos adequados.

Atividades Culturais

2.000 €

- reforço permanente do trabalho altamente meritório das nossas três delegações.

Correio e Comunicações

8.000 €

- continuar o trabalho de informatização e digitalização, concluído em muitas áreas, dos arquivos e informações da arge.

Deslocações

2.000 €

- realizar os almoços anuais e de natal, se as circunstancias sanitárias e de absoluta segurança dos participantes, assim
o permitirem.

Material de Escritório

300 €

Impostos

500 €

- incrementar as parceria com outras entidades de interesse para a arge e para os seus associados.

Udipss

75 €

Diversos

75 €

- manter um permanente contato com a galp de forma a continuar o objetivo de aprofundar interesses comuns.
- dinamização permanente da adesão de novos sócios, reformados, pré-reformados, no ativo e famílias, no fundo a
razão da nossa existência.
- informar ativamente a importância da contribuição, gratuita para quem o faz, dos 0,5% do irs a favor da ARGE –
Associação dos Reformados da Galp Energia.
- um 2021, pleno de objetivos alcançados.

SE CONHECE ALGUM COLEGA
QUE AINDA NÃO
SEJA ASSOCIADO
CONVIDE-O E CONTACTE COM:

9.500 €

Anual e Natal

Total receitas

72.700 €

Região Norte
José Manuel Ferreira ou Eduardo Silva
963 905 712
eduardo.jflp@gmail.com
Região Centro
Marcelino Pires
962 831 647
fmarcelino.pires@gmail.com
Região Sul
Maria José Estevens
964 087 225
mariajrocha54@gmail.com
Secretário da Direcção
Aníbal Gonçalves
962 462 720
arge.reformados.galpenergia@gmail.com

