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I – Relatório de Actividades 2010 

 

1. Introdução 

Esta Direcção, que tomou posse em 25 de Março de 2010 para cumprir o mandato no biénio 

2010-2012, completou os seus primeiros nove meses de actividade, num ambiente de muita 

instabilidade socioeconómica, mas procurando mesmo assim, levar por diante a Missão da 

Associação: desenvolver actividades de âmbito desportivo, cultural e social visando a integração 

e confraternização de todos os membros da comunidade de Oliveira do Bairro. 

O ano de 2010 foi marcado por dois acontecimentos relevantes na vertente mais mediática da 

Associação – o desporto:                                                                                                              

- O basquetebol sénior foi interrompido, após três anos consecutivos de actividade, na CNB1 e 

CNB2, concluídos na época 2009 – 2010. Esta decisão foi amplamente ponderada pela direcção 

e relacionou-se com questões de índole financeira. Uma equipa de basquetebol, de cariz 

nacional, tem um orçamento que não está ao alcance da nossa Associação, pelo que, temos de 

recorrer a patrocinadores, os quais na época passada, atendendo à actual situação económico-

financeira, não cumpriram com o prometido, inviabilizando o projecto para a época 2010 – 2011. 

Como o rigor é um dos nossos valores, atendendo a que não tínhamos condições para cumprir, 

decidimos não começar, apesar da Associação ter consciência que é uma perda grande para o 

Concelho, visto que, os Atómicos representavam Oliveira do Bairro no basquetebol.               

- O futsal foi contemplado com a iniciação de uma equipa sénior feminina, coordenada pela 

Associada Gracinda Ferreira. 

Também de realçar em 2010 a criação do Estatuto de Associado Benemérito , aprovado em 

Assembleia Geral de 2 de Dezembro, para as “empresas amigas”, ou seja, as empresas que têm 

colaborado e continuam a colaborar com a Nossa Dinâmica. 

De realçar a consistente actividade desportiva que os ATOMICOS vão desenvolvendo, contando 

já com cerca de centena e meia de atletas, técnicos e seccionistas. 

A época 2009/2010 acabou com uma equilibrada prestação ao nível desportivo, no entanto com 

alguns problemas de tesouraria, principalmente devido à situação do basquetebol sénior. 

 

A nova época 2010/2011 foi preparada com um rigor acrescido e com orçamentos de grande 

contenção, atendendo ao cenário de grande instabilidade e previsível degradação da conjuntura 

económica-financeira. 

De salientar o empenho de todos os Técnicos, Atletas e Associados na dinâmica da Associação, 

assim como o apoio da Junta de Freguesia e Câmara Municipal, evidenciado na cedência do 

pavilhão municipal, transporte para alguns jogos e subsídios ao desporto e obras, e, o patrocínio 

de várias empresas. 

Concluindo, a Direcção, apesar de todos os contratempos, faz um balanço positivo da sua acção 

e agradece a todos os envolvidos nesta “ dinâmica Atómica”. 

A seguir apresenta-se o descritivo e o balanço por área de actividade. 
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2. Actividades Desportivas 

2.1. Futsal 
2.1.1. Época 2009/2010 

Formação: continuação dos CD (campeonatos distritais) da AFA nos escalões de 

Infantis e Juvenis, com um total de 30 atletas. Estes Atletas evoluíram técnica e 

tacticamente, dentro dum excelente espírito de grupo e camaradagem, acabando a 

época com um 2º lugar em Juvenis e um 5º lugar em Infantis.  

Seniores: continuação do CD da 1ª Divisão da AFA, com 15 atletas que culminaram o 

campeonato com um desempenho sofrível ao nível da tabela qualificativa – descida 

de divisão - mas com um excelente espírito de equipa. 
 

2.1.2. Época 2010/2011 

Formação: continuidade do trabalhado realizado nas anteriores épocas, com dois 

escalões, Juniores e Iniciados, e com um total de 28 atletas, que participam nos CD 

da AFA nos respectivos escalões. 

Seniores masculinos: o plantel sofreu um ligeiro refrescamento, relativamente à época 

transacta, mantendo-se a equipa técnica, o Miguel, assessorado pelo ex-jogador 

Paulo Santos e o director Augusto; inscreveram-se 18 atletas e arrancou-se para o 

CD da 2ª Divisão. 

Seniores Femininos: grande novidade desta época; secção coordenada pela 
Gracinda Ferreira;  iniciaram a actividade com 17 atletas tendo assumido a liderança 

da equipa técnica o Franklim.  

 

 

2.2. Basquetebol 
2.2.1. Época 2009/2010 

Formação: continuação dos encontros de Minibasquete, Sub8, Sub10, Sub12 e 

sub14, totalizando 70 atletas, orientados por 4 treinadores. Esta secção tem a 

coordenação da Madalena Simões e um grande envolvimento da maioria dos pais dos 

atletas. Participaram pela primeira vez nos torneios de Sub12, feminino e masculino, 

onde as jovens atletas obtiveram o 1º lugar. Destaque para a organização da festa 

final de minibasquete do distrito de Aveiro, em parceria com o Beira-Mar e apoio da 

CMOB, inserido no evento “dia mundial da criança” promovido pela CMOB, e 

realizado no Espaço Inovação, envolvendo cerca de 500 jovens. 

Seniores: participação no CNB1 – Zona Norte, com 16 atletas que culminaram o 

campeonato com um desempenho sofrível ao nível da tabela qualificativa e com 

fortíssimos problemas orçamentais, pelo que, a Direcção, em sintonia com os 

coordenadores da secção, decidiu interromper a sua actividade, por não haver 

garantias de auto-suficiência. 

 

2.2.2. Época 2010/2011 

Formação: arrancou-se a época com um total de 67 atletas, distribuídos pelo escalão 

de Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, que foram inscritos na competição organizada pela 

ABA. 
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2.3. Karaté 

 
2.3.1. Época 2009/2010 

Continuação da actividade com 15 atletas, tendo os mais jovens tido a oportunidade 

de participar nos Campeonatos Regionais. 

 

2.3.2. Época 2010/2011 

Para esta época a secção teve menos dificuldades na adesão de Atletas, iniciando os 

treinos com 17 elementos. Continuando o Associado Henrique Carriço a coordenar a 

secção 

   

 

 

            2.4.  Apresentação à imprensa da dinâmica para a época 2010/2011 

Pela segunda vez a Associação juntou todos os atletas, técnicos e seccionistas, e 

apresentou publicamente o seu plano de actividades para a época 2010/2011, contando 

com a presença do Presidente da Câmara Municipal , do Presidente da Junta de Freguesia, 

Pais, Amigos e Imprensa. 

Um dos momentos marcantes do evento foi a entrega do prémio Atómico, o qual foi 

instituído há 4 anos, tendo como objectivo reconhecer Atletas, Seccionistas, Treinadores 

que pelo seu percurso e postura na prática das suas funções, sejam reconhecidamente 

imbuídos do Espírito Atómico.  

Lista dos premiados: 

Premio Atómico Basquete Formação Sub 14 – Francisco Marques 

Premio Atómico Basquete Formação  – Manuel Lima 

Premio Atómico Karaté – Susete Reis 

Premio Atómico Futsal Formação – Edgar Jesus 

Premio Atómico Futsal Sénior – David Oliveira 

Premio Atómico Seccionista – Aldo Pataco 
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2.5. Festa do distrito de Aveiro de Mini Basquete da época 2009/2010  

A secção de Basquete dos Atómicos em parceria com o Beira-Mar, a Associação de 

Basquetebol de Aveiro e o apoio logístico de Câmara Municipal realizaram, no passado dia 

5 de Junho no Espaço Inovação, o encontro de Mini Basquete do distrito de Aveiro, a 

marcar o encerramento da época desportiva 2009/2010. 

Este encontro foi inserido na festa da criança, organizada pela Câmara Municipal, 

contribuindo para que a mesma resultasse num espectáculo de grande dimensão humana, 

com muita jovialidade e amizade. 

Participaram 10 colectividades, com um total de 47 equipas de sub8, sub10 e sub12 dos 

Atómicos, Beira-Mar, Oliveirense, Sanjoanense, Esgueira, Cerca, Gica, Illiabum, Galitos e 

Sangalhos. 

Ao todo foram cerca de 500 jovens atletas que puderam confraternizar e consolidar valores, 

que os Atómicos tanto prezam, como a Amizade, Solidariedade e espírito de Equipa. 

Esta organização só foi possível graças ao forte envolvimento dos Pais e Técnicos, muito 

especialmente, por parte dos Atómicos, do Pedro Portugal e pela parte do Beira-Mar, do 

Rui Pedro Nazário que, em perfeita sintonia com o responsável da Câmara para área do 

desporto, Prof. Rui Martins, conseguiram levar a bom porto esta iniciativa. 

 

 

2.6. Notas finais relativas à actividade desportiva 

Na época 2010/2011 o António Oliveira (Tozé), assumiu novamente a função de Director 

Desportivo, continuando o Aldo com a função de Secretário Técnico, e o Presidente Miguel 

Roque Bouça continuado a manter a prática, implementada na época 2009/2010,  de 

realizar uma reunião mensal, com todos os seccionistas. 

Nas actividades desportivas é de realçar o envolvimento dos directores, Aldo, Augusto, 

Brandão, Herculano Maia, António Oliveira (Tozé) e Carlos Martinho, este último, 

merecendo um especial agradecimento pela sua disponibilidade para treinar a equipa de 

formação dos Juvenis, que deixou no final da época 2009/2010, por razões de força maior. 

Igualmente enaltecesse o trabalho desenvolvido pelo Associado José Marques, que se tem 

disponibilizado graciosamente para treinar a equipa de formação dos Infantis e Iniciados, 

respectivamente  nas épocas 2009/2010 e 2010/2011. 

Igualmente merece destaque o Aldo Pataco pela sua postura e entrega à causa associativa 

e desportiva, tendo assumido na época 2009/2010 e mantido, a função de Secretário 

Técnico. 

 

Também digno de realce o envolvimento de alguns pais, dos atletas de formação, 

principalmente no respeitante à secção de basquetebol. 
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3. Actividades recreativas, culturais e sociais 

Foram organizadas várias acções, com o objectivo de fomentar um maior envolvimento da 

Comunidade de Oliveira do Bairro e promover a imagem e visibilidade dos Atómicos, das quais 

destacamos as seguintes: 

 

 

3.1. Festa do 65º Aniversário 

No dia catorze de Novembro, foi realizada a festa de Aniversário dos 65 anos da 

Associação (nasceu em 1945, apesar da sua constituição oficial ter ocorrido em 1990). 

O evento, que contou com cerca de 300 pessoas, teve quatro momentos altos: 

- Homenagem Póstuma ao Primeiro Presidente dos Atómicos, Dr. Carlos Oliveira, que 

contou com a presença de vários familiares e amigos, com destaque para os seus filhos 

Tânia e Ricardo 

- Entrega do cartão de Associado Honorário aos Ex – Presidentes Aníbal Reis e  

   Manuel Silvestre. 

            -.A comunicação, pelo Presidente Miguel Roque Bouça, de uma oferta do  

           Senhor Comendador Almeida Roque, Associado Benemérito, no valor de cinco mil euros. 

- A actuação de uma nossa conterrânea, a Mafalda, que fechou o evento com “chave  

de ouro”. 

 

O Momento de Homenagem ao Dr. Carlos Oliveira começou pela intervenção do seu 

primo e Amigo Victor Pinto que realçou as virtudes do seu trajecto de vida, como médico, 

atleta e director desportivo, relembrando até à emoção algumas passagens vivenciadas, 

de excelente camaradagem e amizade. Realçou o facto de ter sido no seu mandato que 

os Atómicos viram legalmente constituídos os seus estatutos, e também escolhido o local 

da sua sede com a compra dos primeiros terrenos. Referiu ainda a sua estatura de atleta 

ao serviço, nomeadamente do O.B.S.C., do Febres e dos Atómicos e também como 

Presidente de direcção do Oliveira do Bairro Sport Clube. 

Para marcar e relembrar o momento para a posteridade o Presidente ofertou aos seus 

filhos Tânia e Ricardo, uma Jarra com o registo da homenagem e um cartão de 

Associado Honorário. 

 

Um agradecimento especial aos alunos do curso de restauração da Escola secundária de 

Oliveira do Bairro e ao seu professor Danny, à Jovem cantora Mafalda e ao Director 

Virgílio e restante equipa dos eventos 

 

 

3.2. Piquenique 

No dia seis de Junho foi realizado no nosso parque, o tradicional Piquenique Anual que 

contou com a presença de cerca de 300 convivas. 

Foram realizados os habituais e divertidos jogos tradicionais, organizados pelo director 

Carlos Martinho, nomeadamente as Andas, a subida ao pau ensebado, a malha e os 

matraquilhos.  
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O encontro foi brilhantemente animado pelo Grupo Raízes do Povo, que se 

disponibilizaram graciosamente para estar connosco neste dia de grande 

confraternização e convívio. 

Um agradecimento especial ao director Virgilio e restante equipa dos eventos, assim 

como ao Martinho. 

 

 

3.3. Participação no “Viva as Associações 2010” 

Entre os dias 12 e 16 de Maio realizou-se o encontro de Associações no concelho de 

Oliveira do Bairro, promovido pela Câmara, em que os Atómicos marcaram presença com 

um stand de divulgação das suas actividades, uma “tasquinha” e realizaram várias 

actividades desportivas.  

De realçar a actividade organizada pela secção de formação de basquetebol que, pelo 

terceiro ano consecutivo, organizaram o 3º Torneio de Minibasquete VIVA, onde 

participaram seis equipas de Sub8 e seis equipas de Sub10, envolvendo cerca de cem 

atletas de várias colectividades da região e muitos pais.  

De referenciar também a organização do futebol de rua, organizado pelo Martinho, 

envolvendo cerca de meia centena de jovens da freguesia,  e, ainda a demonstração da 

classe de karaté. 

Um agradecimento especial aos directores Virgílio, Aldo e Brandão, pelo seu 

envolvimento na gestão da tasquinha, sendo de realçar também no âmbito desportivo o 

Carlos Martinho, a Madalena e o Henrique Carriço 

 

 

3.4. Convívio da secção Futsal Juniores 

Os atletas do futsal juniores organizaram no salão da sede, no dia três de Outubro, um 

encontro de jovens , que foi animado com música, tendo como principal objectivo 

promover a responsabilização dos envolvidos e a angariação de fundos. 

 

 

3.5. Noite de Fados 

No dia 11 de Setembro, foi organizada uma noite de fados, que envolveu mais de uma 

centena de convivas. 

Foi convidado para actuar um excelente grupo de amigos que encheu de brilho o nosso  

salão nobre e deixou muita saudade, prometendo voltar numa próxima oportunidade, 

para, colaborarem com a causa nobre do Associativismo, pela qual os Atómicos se 

norteiam, tendo como base os seus valores da solidariedade, amizade, confraternização 

e espírito de equipa. 

A Associação agradece ao grupo de fados de Coimbra, nomeadamente, nas violas, Dr. 

Carlos Teixeira, Professor Dr. Jorge Rino, Dr. Rui Pato (tocou com o saudoso Zeca 

Afonso) e nas guitarras, Dr. José Paulo, Dr. Octávio Sérgio (tocou com vários vultos do 

fado, como a saudosa Amália Rodrigues) e Eng. José Rocha, e, o grupo de vozes, 

constituído, pelo Dr. Castro Madeira, Dr. Vitor Nunes e o nosso conterrâneo, Eng. Borras. 
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4. Obras/ Melhoramentos/Manutenção 

4.1. Piscina 

Continuam paradas as obras. 

 

4.2. Edifício/Sede 

No ano de 2010 realizámos algumas obras e/ou melhoramentos: 

- “Casa do guarda”: acabadas as obras e instalado equipamento; 

- Alarme; 

- Fechada a quase totalidade do edifício, prevendo-se a sua conclusão para o primeiro 

trimestre de 2011; 

- Identificada a sede; 

- Construído muro exterior, confinado pelo caminho,  de delimitação da propriedade; 

- Implantado o lancil para fazer o passeio, obra da Câmara Municipal. 

- Contratada uma pessoa para fazer a limpeza das instalações. 

 

4.3. Parque 

Fizemos a manutenção ao espaço, com o auxílio da Junta de Freguesia  

 

 

Realçamos e agradecemos o apoio da Câmara Municipal, que tem apoiado as obras no 

edifício, a quem apresentámos uma estimativa para uma segunda fase de obras, no sentido de 

tornar habitável e funcional todo o equipamento. Igualmente agradecemos o apoio da Junta de 

Freguesia. 

 

 

 

5. Comunicação e Imagem 

Durante 2010 divulgámos as nossas actividades e procurámos dar a maior visibilidade possível à 

Associação através das várias acções, das quais se destacam as seguintes: 

 

5.1. Site 

O site é um dos nossos principais veículos de informação e comunicação para todo o 

“mundo”, com destaque para a população jovem. 

Durante o ano foi realizada a respectiva manutenção do site e dos blogues associados 

para gerar uma maior dinâmica. 

 

5.2. Imprensa escrita 

Enviámos com regularidade artigos para os Jornais da Região. 

 

 

 
7 



          

 

Relatório de Actividades e Contas 2010 

                                                           

 

Atómicos  | Parque dos Atómicos, Ap.177, Repolão, 3770-909 Oliveira do Bairro 
www.atomicos.org | Geral, tel 966 010 238, geral@atomicos.org | Desporto, tel 936 022 592, 

desporto@atomicos.org 
Associação desportiva, recreativa, cultural e social, sem fins lucrativos, NIPC 502 414 251 

 

 

 

 

 

 

6. Associados 

A razão de ser de qualquer Associação são os seus Associados, pelo que é imperativo promover 

o seu envolvimento e procurar dinamizar a angariação de um maior número no sentido da 

Associação ganhar uma maior massa crítica e, consequentemente, maior dinâmica. 

 

6.1. Angariação de Associados 

Durante 2010, angariou-se 66 novos Associados. 

Em Dezembro de 2010 o número total de Associados cifrou-se em 520 

 

 

6.2. Cartão de Associado 

Foi emitida e distribuida a segunda série de cartões de Associado, com o actual design da 

Associação. 

 

6.3. Software de gestão de Associados 

Está em curso a implementação do software de gestão, sob a responsabilidade do 

Secretário da Direcção, Filipe Duarte. 

 

6.4. Cobrança das quotas 

Face à dificuldade em cobrar as quotas, bem patente no baixo valor obtido este ano, foi 

decidido pela direcção subcontratar esta tarefa a um cobrador, com inicio em 2011. 

 

 

 

7. Organização 

7.1. Contratação de TOC 

Os serviços de contabilidade foram adjudicados à empresa “Pinhal, Lda.”, em 2008 e 

continuaram em 2010. 

 

7.2. Reavaliação do Imobilizado 

Foi efectuada a reavaliação do Imobilizado em 2009, não se verificando no ano de 2010, 

nada de relevante que justifique a sua rectificação. 

 

7.3. Reuniões 

Em 2010, a direcção efectuou dezassete reuniões e a área desportiva efectuou dez 

reuniões. 
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III – Agradecimentos 

 

A equipa directiva agradece o envolvimento, apoio e/ou patrocínio de todas as entidades que se 

envolveram na Dinâmica Atómica durante este ano: 

 

1- Câmara Municipal de Oliveira do Bairro; 
 

2-       Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro; 
 

3- Senhor Comendador Almeida Roque 

 

4- Empresas Amigas:  

 Açoreana, Clibairro, Aroli, Comvidro, Medicértima, Máxima, Encobarra, IBERAZORIA, 

Pinto & Vital, Clínica de Reabilitação da Bairrada, AP4, Saltex, Tipolito, Forjaço, SacoFlex, 

Sildarte, Porcel, Modesp, Portela & Oliveira, Metalcértima, Rêtas, Delta Cafés, Distribairro, 

Ziparblue, Farmácia Gina e Guialmi. 
 
 

5-      Atletas e equipas Técnicas; 
 

6-      Associados e público em geral; 
 

7-   Comunicação Social. 

 

 

 

 

Oliveira do Bairro, 31 de Março de 2011 

 

 

 

Direcção dos Atómicos 

 

 

Miguel Roque Bouça 

Presidente 
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BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2010

RUBRICAS NOTAS 31-Dez-10 31-Dez-09

ACTIVO

Activo Não Corrente
Activos Fixos Tangiveis 358.939,87 373.079,44

358.939,87 373.079,44

Activo Corrente

Estado 110,37 5,42

Outras Contas a Receber 6.414,11 1,25

diferimentos 523,02

Caixa Depósitos Bancários 4.409,93 10.079,43

10.934,41 10.609,12

Total do Activo 369.874,28 383.688,56

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
Capital Realizado 83.532,44 83.532,44

Resultados Transitados -2.575,79 -7.733,26

Excedentes de Revalorização 157.194,28 157.194,28

Outras Variacoes no Capital Proprio 124.934,77 140.834,77

Resultado Liquido do Periodo 4.615,98 5.157,47

Total do Capital Próprio 367.701,68 378.985,70

Passivo

Passivo não Corrente

Outras Contas a Pagar

0,00 0,00

Passivo Corrente

Fornecedores 1.718,03 3.147,38

Estado 0,44 67,90

Outras Contas a Pagar 454,13 1.487,58

2.172,60 4.702,86

Total do Passivo 2.172,60 4.702,86

Total do Capital Próprio e Passivo 369.874,28 383.688,56
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação

RENDIMENTOS

Prestações de Serviços 2.710,86 1.081,67 151%

Subsídios à Exploração 17.030,00 14.290,00 19%

Outros rendimentos e ganhos 26.942,25 34.885,74 -23%

Total dos Rendimentos 46.683,11 50.257,41 -7%

GASTOS

Formecimentos e serviços externos 28.462,78 27.346,82 4%

Gastos com pessoal 0,00 420,00

Outros gastos e perdas 501,25 1.518,96 -67%

Total de custos 28.964,03 29.285,78 -1%

Resultado antes das deprec., gastos financ. 17.719,08 20.971,63 -16%

Gastos/reversões de depreciação e amortização 13.103,10 15.814,16 -17%

Resultado operacional 4.615,98 5.157,47 -10%

Juros, dividendos e o/rendimentos similares

Gastos e perdas de financiamento

Resultado líquido do periodo 4.615,98 5.157,47 -10%

DESAGREGAÇÃO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS - Contas 2010

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação

Câmara Municipal Oliveira do Bairro 16.530,00 12.190,00 35,60%

Associação de Basquetebol Aveiro 500,00 0,00

Junta freguesia de Oliveira do Bairro 0,00 2.100,00

Total de Subsídios à Exploraçãao 17.030,00 14.290,00 19,17%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação

Quotas de associados 270,00 2.100,00 -87%

Donativos 10.659,74 13.304,98 -20%

Rectificações de exercicios anteriores 61,42 0,00

Imputação de subsidios 15.900,00 15.900,00 0%

Outros 51,09 3.580,76 -99%

Total de outros rendimentos e ganhos 26.942,25 34.885,74 -23%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

DESCRIÇÃO 2010 2009 Variação

Trabalhos especializados 1.714,41 1.659,55 3%

Honorários 4.625,75 3.712,20 25%

Publicidade e propaganga 116,21 0,00

Outros custos com jogos 13.409,38 12.048,18 11%

Ferr. e utensilios de desg. rapido 137,92 14,97 821%

Material de escritório 277,09 73,15 279%

Deslocações e estadias 338,41 3.574,63 -91%

Rendas e alugures 250,00 20,00 1150%

Conservação e Reparação 5.916,00 2.355,45 151%

Comunicação 62,95 57,95 9%

Contencioso e notariado 0,00 104,00 -100%

Seguros 1.077,23 2.742,53 -61%

Outros fornec. e serviços 537,43 984,21 -45%

Total de Fornc. e serviços externos 28.462,78 27.346,82 4%
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