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1- Mensagem do Presidente
Caros Associados,
No primeiro trimestre de 2014, cessa o meu terceiro mandato como Presidente da Direcção dos
Atómicos.
Sempre fui apologista da mudança nos cargos das instituições públicas, como é o caso da nossa
Associação, pelo que, espero e desejo, que haja candidatos ao nobre cargo de Presidente dos
Atómicos.
A mudança é fundamental porque, só por si, é geradora de dinâmica e refrescamento.
Assim, no início do próximo ano, teremos eleições e um novo ciclo de gestão, numa conjuntura que
se antevê de continuadas dificuldades para as famílias e população em geral, onde se regista uma
elevada taxa de desemprego (15,7%, em outubro), no entanto a maior calamidade regista-se entre a
população jovem, onde a taxa de desemprego se situa nos cerca de 37%.
Com este registo, altamente negativo do desemprego jovem, a Missão dos Atómicos assume uma
especial preponderância, porquanto o nosso grande objectivo para o desporto jovem é Educar e
Formar os Jovens para o exercício de uma cidadania responsável.
Como temos vindo a assistir a um crescendo de famílias desestruturadas, com muitas dificuldades
económicas e, consequentemente, dificuldades para suprir as necessidades de educação dos seus
filhos, a nova Direcção dos Atómicos terá de tomar estes factos em consideração e “(re)focar” a sua
acção para educar em primeiro lugar e, deste modo, corrigir estas lacunas na educação dos
nossos jovens. Tarefa árdua, porquanto educar exige um esforço incomensuravelmente maior que
formar, mas este esforço será, com toda a certeza, recompensado pela satisfação de estarmos a
contribuir para futuros homens, alicerçados pelos valores, que os Atómicos muito prezam, do rigor,
amizade, confraternização, solidariedade e espirito de equipa.
Para fazer face a este novo desafio, que nos colocam os jovens destes tempos difíceis e muito
instáveis, é imperativo que o novo elenco directivo seja renovado, com uma parte de “ jovens
maduros “, caldeada com outra parte de adultos, com experiência associativa/comunitária, formando
deste modo, uma equipa coesa, disciplinada e altamente resiliente.
Força Atómicos!
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2 - Plano de Actividades para 2014
2.1- Introdução
A actual Direcção dos ATÓMICOS SPORT CLUBE tomou posse em 26 de Março de 2012, para
cumprir o mandato 2012-2014, pelo que cessará funções durante o primeiro trimestre de 2014.
Assim sendo, o próximo ano será marcado pelas eleições para o mandato 2014/2016 e,
consequentemente, pela renovação da equipa directiva e restantes órgãos sociais.
A presente conjuntura económico-social é de grande instabilidade/imprevisibilidade, prevendo
para o próximo ano que não haja melhorias, pelo que, com muita probabilidade, nos iremos
continuar a deparar com o seguinte:
1- O desemprego continuará na casa dos dois dígitos;
2- O número de famílias desestruturadas continuará a aumentar;
3- O nível de vida das famílias continuará a degradar-se;
4- Os jovens estudantes serão obrigados a abandonar a sua formação superior, por falta de
capacidade financeira dos seus pais;
5- Continuaremos a assistir a uma emigração de jovens que a médio-longo prazo terá
consequências catastróficas para o desenvolvimento do País.

É neste cenário “cinzento-escuro” que a nova direcção dos Atómicos assumirá funções, tendo de
se empolgar e “arregaçar as mangas” para levar por diante o Grande Objectivo do Desporto:
Educar e Formar jovens, através do desporto, para o exercício de uma cidadania responsável.

A este respeito e para vincar a importância do desporto na educação e formação dos jovens,
registo aqui um excerto do jornal expresso de 7 Dezembro, sobre Mandela: “ os anos de prisão
abalaram-lhe a saúde mas respondeu-lhes com uma disciplina de atleta que vinha dos anos 40;
até há poucos anos continuava a levantar-se às 4H30 da madrugada, às 5h fazia ginástica
durante uma hora,…,a gestão do tempo era um assunto sério,…,por isso considerava insultuosa
a falta de pontualidade.”
E o Grande Desafio será recuperar alguns dos jovens transviados e procurar trazê-los para o
caminho certo.

É por este caminho que os Atómicos irão alcançar a sua Visão e se assumirão como uma
Associação diferenciadora e de referência no panorama associativo desportivo.
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É importantíssimo envolver os jovens em iniciativas de contacto com a população, como por
exemplo, “O Cantar dos Reis” e “Os Santos Populares”, no sentido de os sensibilizar para as
reais dificuldades, assim como proporcionar um forte espírito de equipa e transmissão de outros
valores. Também teremos de lançar-lhes desafios, apelando à sua criatividade e intervenção
cívica, com o objectivo de se despoletarem iniciativas de garante da nossa auto-suficiência.
Os nossos Valores são o alicerce da nossa Missão e têm de estar sempre bem presentes:
Solidariedade, Amizade, Confraternização, Rigor e Espirito de Equipa.
O novo ano também será marcado pela ausência da secção de karaté, com quem a actual
Direcção quebrou a ligação existente com o seu coordenador e formador, em 6/12/2013, por falta
de cumprimento do Regulamento Interno, o qual foi criado em 2011, para consubstanciar os
nossos valores e dar suporte e solidez ao nosso trajecto.
A nova equipa deverá continuar com uma rigorosa gestão, porque os meios de que dispõe são
escassos, o que, só por si, exige uma boa gestão, mas também é muito importante transmitir
valores do rigor e seriedade aos jovens em formação e, nada melhor, que através dos bons
exemplos.
E nos jovens, que pretendemos educar e formar, o exemplo assume uma importância
preponderante, que é bem patente na expressão de Joseph Joubert: “ As crianças e os jovens
precisam mais de exemplos do que conselhos”.

Pelo exposto, realçamos a importância da postura exemplar, que deverá ser apanágio dos
Directores e dos Formadores, para que a Missão de Educar e Formar seja eficaz.

A terminar, assumimos que durante o próximo ano os Atómicos vão prosseguir a sua acção de
fomento e promoção desportiva, cultural, recreativa e social, procurando proporcionar as
condições possíveis para que os jovens e adultos da sua Comunidade se sintam integrados e se
envolvam no seu desenvolvimento.

4
Atómicos Sport Clube | Parque dos Atómicos, Ap.177, Repolão, 3770-909 Oliveira do Bairro
www.atomicos.org | Geral, tel 935 643 342, geral@atomicos.org | Desporto, tel 936 022 592, desporto@atomicos.org
Associação desportiva, recreativa, cultural e social, sem fins lucrativos, NIPC 502 414 251

Plano de Actividades e Orçamento para 2014
_________________________________________________________
3.2- Projectos/Actividades para 2014
No seguimento das acções e dos contactos já iniciados, a actual Direcção propõe para o próximo
ano, a implementação de vários projectos/actividades, dos quais se destacam os seguintes:
#

Mês

Actividades
Futsal – Campeonatos distritais – Formação e Seniores

1

Janeiro

Basquetebol – Encontros de Minis e Campeonatos Sub14 e Sub16
“ Cantar os Reis”
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos

2

Fevereiro

Organização do Torneio Atómicos - Formação Basquetebol Sub 14 e Sub 16
Masculinos e Femininos (28 Fevereiro/ 1 e 2 de março);
Torneio de matraquilhos
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos

3

Março

Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Assembleia Geral – relatório de actividades e contas 2012
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Parque – Abertura da Época Primavera – Verão

4

Abril

Dia 6 – Participação nas comemorações do 500º aniversário da concessão do
Foral Manuelino;
Dia 13 – Participação nas comemorações do 150º aniversário da passagem do
1º comboio em Oliveira do Bairro
Convívio promovido pelos atletas de formação futsal
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Campanha de angariação de Associados

5

Maio

Parque – gestão e animação
Participação na Festa “Viva as Associações” promovida pela C.M.O.B.
Organização de Encontro/Torneio Minibasquete inserido no Viva as Associações
Piquenique
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#

Mês

Actividades
Futsal – Encerramento da formação e dos Campeonatos;
Preparação do arranque da época 2014/2015
Basquetebol – Encerramento da formação e dos Campeonatos;
Preparação do arranque da época 2014/2015
Participação na Festa Final do Minibasquete (organização da ABA).

6

Junho

Campanha de angariação de Associados
Parque – gestão e animação
Desporto – Encerramento da época de Futsal e Basquetebol
“Santos Populares”
Futsal – Continuação da preparação do arranque da Época 2014/2015
Basquetebol – Continuação da preparação do arranque da Época 2014/2015

7

Julho

Participação do Basquetebol no Torneio Internacional do CAB Madeira com a
equipa de Sub 16 masculinos
Torneio de futebol de praia
Parque – gestão e animação

8

Agosto

Parque – gestão e animação
Futsal – Continuação da preparação da Época 2014/2015

9

Setembro

Basquetebol – Continuação da preparação da Época 2014/2015
Apresentação à imprensa das actividades desportivas para 2014/2015
Futsal – Início dos Campeonatos

10

Outubro

Basquetebol – Início das actividades e dos Campeonatos
Campanha de angariação de Associados
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos

11

Novembro
Campanha de angariação de Associados
dia 9 - Comemorações do 69º Aniversário dos Atómicos
Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos
Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos

12

Dezembro

Festa de Natal
Assembleia Geral – Apresentação do plano de actividades e orçamento 2015
Campanha de angariação de Associados
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Orçamento 2014
#

1

Rubricas
Actividades Desportivas

Despesa Receita

1.1. Futsal Formação e Seniores

14.000

0

1.2. Basquetebol Formação
1.3. Outras

10.500
500

0
0

Total Actividades Desportivas

25.000

0

2.1. Aniversário

2.500

6.000

2.2. Piquenique

1.000

1.900

2.3. Festa das Associações

1.000

1.300

2.4. Apresentação das actividades desportivas à imprensa

100

0

2.7. Outras

400

1.800

5.000

11.000

1.000

0

500

0

1.500

0

0

4.000

0
31.500

16.500
31.500

Actividades Sociais e Culturais

2

Total Actividades Sociais e Culturais
Sede e Parque
3

3.1. Sede - manutenção
3.2. Parque - manutenção
Total Sede e Parque

4
5

Quotas dos Associados
4.1. Quotas
Ofertas, Donativos e Subsídios
Ofertas, Donativos e Subsídios
Totais Gerais
Unidade: €

18 de Dezembro de 2013
Direcção dos Atómicos

Miguel Roque Bouça
Presidente
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ANEXOS
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ÓRGÃOS SOCIAIS MANDATO 2012-2014

Assembleia Geral
Presidente
Secretário
Secretário

Manuel de Campos Silvestre
Victor Manuel Almeida Pinto
Jorge Pereira Abrantes

Conselho Fiscal
Presidente
Vogal
Vogal

Rui Jorge Marques Santos
João Luís de Oliveira Carlos
António Nunes Marques

Direcção
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Secretário
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal

Miguel Ângelo Roque dos Santos Bouça
Herculano Abrantes Maia
António José Gomes Oliveira
Carlos Alberto de Oliveira Silva
Aldo de Almeida Pataco
Fernando Manuel Ribeiro de Sousa
Virgílio de Jesus Nunes Cardoso
Gracinda Cardoso Rodrigues Pereira Nolasco
Zaida Maria Oliveira Cruz
Arlindo Pinho Ferreira Rodrigues Louro
Filipe Rodrigo Cunha Duarte
Augusto Miguel Ferreira Batista
Filipe Daniel Brandão
Vitor Manuel Branco Campolargo
Fernando Manuel dos Santos Pinto
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REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS

Missão
Desenvolver actividades de âmbito desportivo, recreativo, cultural e social visando a integração e
confraternização de todos os membros da comunidade de Oliveira do Bairro.

Visão
Ser uma referência no panorama Associativo do Concelho de Oliveira do Bairro no respeitante ao
Espírito Associativo, regido pelos seus valores.

Valores


Espírito de Equipa



Rigor



Amizade



Solidariedade



Confraternização

Grande Objectivo para todas as modalidades desportivas:


Educar e Formar Jovens para o exercício de uma cidadania responsável
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