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1-  Mensagem do Presidente 

Caros Associados, 

Após 6 anos à frente dos destinos desta ilustre colectividade chegou a hora de passar o testemunho, 

continuando, no entanto, a dar o meu contributo à Direcção, pelo menos durante mais 2 anos.           

A mudança é fundamental, porque, só por si, é geradora de uma nova dinâmica, associada ao 

refrescamento da equipa, com novas pessoas, novas ideias e novas formas de agir.                     

Foram anos de muito trabalho e dedicação à causa associativa, onde eu e as equipas que me 

acompanharam, procurámos fazer e dar o nosso melhor. 

Recordo os dez “feitos” que considero mais marcantes:  

1- Criação dos Referenciais Estratégicos dos ATOMICOS; 

2- Melhoria da imagem da Associação na Comunidade com a criação e implementação de uma nova 

imagem, do site e do Facebook; 

3- Homenagem a dois dos impulsionadores dos Atómicos: Artur Vela e José Vela 

4- Homenagem aos ex-presidentes Carlos Oliveira, Aníbal Reis e Manuel Silvestre; 

5- Homenagem à equipa de Futebol 5 – época 1993/94, que subiu à 1ª divisão nacional; 

6- Implementação de várias iniciativas, com vista à sustentabilidade da Associação e à aproximação 

à Comunidade, tais como, “Páscoa Feliz”, o “Cantar as Janeiras”, os “Santos Populares” e a 

criação do estatuto de Associado Benemérito para as “empresas amigas”; 

7- Melhorias na Sede: remodelação do piso 1, melhoria nas fachadas e concluídas as obras de 

pavimentação da entrada e a construção de muro delimitador; 

8- Regulamentação da actividade desportiva com a criação e implementação do Regulamento 

Interno para o Desporto;  

9- Melhoria na gestão dos Associados, com a implementação de software adequado 

10- Angariação de 593 novos associados, totalizando 781 no final de 2013, o que quadruplica a 

base inicial de Associados, sem duvida alguma, o maior legado da minha gestão e de todos os 

que me acompanharam, colocando os Atómicos numa das maiores e mais dinâmicas associações 

do Concelho de Oliveira do Bairro e da Região.  

                        

Termino com dois pedidos e um alargado e caloroso agradecimento:                          

Peço à nova equipa directiva para continuar a apostar, com perseverança e determinação, no 

grande objectivo para o desporto jovem  -  Educar e Formar os Jovens para o exercício de uma 

cidadania responsável, com base nos valores, que os Atómicos muito prezam, do rigor, amizade, 

confraternização, solidariedade e espirito de equipa.                       

Peço a todos os amigos que continuem a apoiar esta nossa Associação na educação e formação 

dos nossos jovens, contribuindo desta forma para a construção de um futuro mais sustentado, 

seguro e equilibrado.                  

Agradeço a todos os que contribuíram para atingirmos os objectivos, com especial enfase para os 

meus companheiros de direcção, para a Câmara Municipal, Junta de Freguesia e aos muitos 

amigos, com um muito especial agradecimento ao Senhor Comendador Almeida Roque. 

Muito obrigado pelos Vossos contributos e apoios.               

                     

Miguel Roque Bouça           

              1 
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2-  Relatório de Actividades 2013 

 

2.1- Introdução 

A actual Direcção dos ATÓMICOS SPORT CLUBE, que tomou posse em 26 de Março de 2012, 

para cumprir o mandato no biénio 2012-2014, finaliza o seu mandato, marcado por dois anos de 

elevada instabilidade socioeconómica, contudo faz um balanço positivo da sua acção 

dinamizadora da Associação.  

O ano de 2013 foi marcado por alguns eventos, dos quais destacamos os seguintes: 

- Comemoração do 68º Aniversário e Homenagem Publica à equipa de futebol 5, época 

1993/1994 – subida à primeira divisão nacional, onde marcaram presença cerca de 350 convivas, 

sendo de registar o director para o futsal da Federação Portuguesa de Futebol e o seleccionador 

nacional de futsal e, pela primeira vez, o vice-presidente da Câmara Municipal Anadia; 

- Piquenique anual; 

- Apresentação à imprensa da nossa dinâmica para a época 2013/2014 e atribuição do prémio 

atómico. 

 

De realçar a consistente actividade desportiva que os ATOMICOS desenvolveram, contando com 

cerca de centena e meia de atletas, técnicos e seccionistas, distribuídos pelas áreas do futsal, 

basquetebol e karaté. 

 

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

Associação, assim como o apoio da Câmara Municipal, Junta de Freguesia, várias empresas e 

muitos particulares, com destaque para o Senhor Comendador Almeida Roque. 

 

Concluindo, a Direcção, 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.     

 

 

 

 

        2 
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2.2- Actividades Desportivas 

 

2.2.1-   Futsal 

        Época 2012/2013 (Janeiro a Julho 2013) 

Formação (Iniciados e Juvenis): Continuação dos CD (Campeonatos Distritais) da 

AFA, nos escalões de Iniciados (treinador José Marques) e Juvenis (treinador Paulo 

Correia), mantendo o total de 21 atletas em competição (13 no escalão de juvenis e 8 

no escalão de iniciados). Depois de uma 1ª fase dos Juvenis, com um desempenho 

que os classificou no 5º lugar, lutando até à ultima jornada pelos 2 lugares de acesso 

à taça nacional, participou de seguida na taça distrital, terminando em 3º da serie A, 

com um desempenho regular, tendo em conta a falta de guarda-redes durante toda a 

competição.  

Os Iniciados realizaram um excelente campeonato distrital vencendo a zona sul 

terminando como vice-campeáo distrital após terem saído derrotados na final a duas 

mãos com a equipa do Ossela. 

Na taça distrital, os iniciados terminaram em 2º lugar na sua serie, perdendo no último 

jogo a oportunidade de participar na final four da taça distrital. 

Excelente campanha dos dois escalões de formação, principalmente o escalão 

orientado por José Marques, que se sagrou vice-campeão distrital de iniciados. 

A época foi encerrada com um convívio entre seccionistas, atletas e treinadores. 

 

Seniores Masculinos: A melhor prestação desportiva do escalão de seniores dos 

últimos anos, terminando em 5º lugar do campeonato distrital, lutando até poucas 

jornadas do fim pela vitória do campeonato. A equipa manteve-se sempre muito unida 

e soube representar com dinamismo e fair-play a nossa Associação. O coordenador 

técnico foi o Miguel Ribolhos e o treinador foi o Jorge Marques. 

 

         Época 2013/2014 (Setembro a Dezembro 2013) 

Formação (Juvenis e Juniores): dando continuidade à “política” da Associação e tendo 

em conta os atletas disponíveis para cada escalão, inscrevemos na AFA duas 

equipas, uma de Juvenis e outra de Juniores, mantendo a grande maioria dos atletas 

da época passada. Os treinos iniciaram a 1 Setembro, com a participação de 32 

atletas, tendo sido inscritos 29 atletas na AFA. 

Os CD tiveram início em Setembro, com excelentes desempenhos de ambas as 

equipas, que terminaram o ano 2013 no 3º lugar dos correspondentes campeonatos. 

 

Miguel Cavadas entra no clube assumindo a coordenação geral do futsal , criando um 

staff técnico com Paulo Correia a assumir o cargo de treinador dos Juniores, 

assumindo José Marques a equipa de Juvenis, o que aliado á manutenção do núcleo 

da secção, permitiu um bom início de campanha, de ambos os escalões.  
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Seniores Masculinos: iniciados os trabalhos em Agosto. Depois de 1 época na 

Associação, com um excelente desempenho, o treinador Jorge Marques abandonou o 

clube, sendo substituído pelo Miguel Cavadas, para o cargo de treinador e 

coordenador geral do futsal atómico. A equipa foi reconstruída de raiz mantendo-se 

somente 2 atletas da época transacta. Foram inscritos cerca de 20 atletas, tendo 

como objectivo a manutenção no competitivo CD 1ª Divisão.  

 

Devido a uma reconstrução de base de toda a equipa sénior e devido à juventude de 

grande parte do plantel, os resultados acabaram por não ser os melhores, de tal forma 

que terminou o ano de 2013 no 16º lugar da classificação sem qualquer ponto 

amealhado.  

 

 

 

2.2.2-  Basquetebol 

. 

                     Época 2012/2013 (Janeiro a Julho 2013) 

Formação: Secção constituída por cerca de 80 atletas, distribuídos no Minibasquete 

por 3 escalões mistos (Sub8, Sub10 e Sub12), pelos Sub14 Femininos e 

Masculinos e Sub 16 Masculinos, orientados por 3 treinadores e dois monitores. 

Esta secção tem a coordenação técnica do Prof. Pedro Portugal, coadjuvado pelo 

Prof. Fábio Costa na coordenação do Minibasquete, apoiados directamente pela Engª. 

Madalena Simões na organização geral da secção. 

O Treinador dos Sub 14 e Sub 16 Masculinos é o Professor Fábio Costa.  

No que concerne aos Femininos, o Profº Pedro Portugal é o treinador do escalão de 

Sub 14 coadjuvado pela Profª Celeste Oliveira. 

Colaboram, no Minibasquete, os treinadores Fábio Costa e Celeste Oliveira e os 

Monitores Tatiana Oliveira, Manuel Lima. 

 

Participação continuada em concentrações, torneios e festas de Minibasquete, 

organizados pela Associação de Basquetebol de Aveiro e de Clubes.  

Participação dos Sub14 Femininos na 1ª Fase-Norte B IX Torneio Nacional onde 

obtivemos a 2ª posição apurando-nos para a 2ª Fase- Zona Norte (6 melhores 

equipas da zona Norte e 12 melhores equipas de Portugal) não conseguindo o 

apuramento para a Fase Final Nacional tendo ficado em 5º lugar entre as 6 equipas 

do Norte. 

Na Fase Final Distrital classificámo-nos em 6º lugar. 

Os Sub14 e Sub 16 Masculinos participaram nas diferentes fases dos respectivos 

Campeonatos e Taças Distritais com excelentes resultados desportivos, tendo em 

consideração a recente criação do escalão. 
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      Época 2013/2014 (Setembro a Dezembro 2013) 

Formação: Arranque da época com cerca de 70 atletas, distribuídos pelos escalões 

Sub8, Sub10, Sub12 (Minibasquete), 1 Equipa de Sub14 Femininos, 2 equipas de 

Sub16 Masculinos e 1 equipa de Sub 16 Femininos, orientados por 4 treinadores e 

3 monitores. Criação em Janeiro da equipa de Sub 14 Masculinos. 

Organização e participação dos escalões de Sub8, Sub10 e Sub12, nas 

concentrações de Minibasquete definidas pela Associação de Basquetebol de Aveiro 

e em Torneios Particulares (Tondela – 12 Dezembro).  

As equipas de Sub 14 Femininos e Sub 16 Masculinos apuraram-se para 2ª Fase do 

Grupo Distrital – Grupo Nacional tendo ambas garantido a passagem para o Torneio 

Interassociações. 

As Sub 16 Femininas após a 1ª fase, onde não conseguiram garantir o apuramento 

para a 2ª Fase do Grupo Distrital – Grupo Nacional, disputaram o Grupo Distrital tendo 

ficado em 2º Lugar, garantindo dessa forma o apuramento para o Torneio 

Interassociações.  

A equipa de Sub 14 Masculinos irá disputar o Campeonato Distrital. 

Esta secção continua a ter a coordenação técnica do Prof. Pedro Portugal, 

coadjuvado pelo Prof. Fábio Costa na coordenação do Minibasquete apoiado 

directamente pela Engª. Madalena Simões na organização geral da secção.  

O Treinador dos Sub 14 Masculinos será o Profº Antero Manão sendo o dos Sub 16 

Masculinos A/B, o Profº Fábio Costa, coadjuvado pelo Profº Antero Manão (Equipa B).  

No que concerne aos Femininos, o Profº Pedro Portugal é o treinador dos escalões de 

Sub 14 e Sub 16, coadjuvado pela Profª Celeste Oliveira. 

Colaboram, no Minibasquete, os treinadores Fábio Costa e Celeste Oliveira e os 

Monitores Tatiana Oliveira, Manuel Lima e Gabriel. 

. 

 

2.2.3-   Karaté 

 

     Época 2012/2013 ( Janeiro a Julho 2013) 

A Classe de Karaté dos Atómicos cumpriu com os seus praticantes karatecas, todo o 

plano de actividades previsto.  

 

      Época 2013/2014 ( Setembro a Dezembro 2013) 

Para esta época a secção teve algumas dificuldades na adesão de novos Karatecas, 

registando 19 Karatecas em Dezembro, continuando a ser o coordenador da secção o 

Henrique Carriço. 

Em 31/12/2013 cessou a ligação da secção autónoma do Karaté aos Atómicos, porque 

o seu coordenador entrou em incumprimento com o nosso Regulamento Interno e 

apesar das reuniões promovidas para ultrapassar a situação, a mesma não conseguiu 

ser conciliada com o Henrique Carriço. Foi comunicada oficialmente esta situação ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, assim como a nossa dispensa do espaço do pavilhão 

municipal, afecto à classe de karaté. 

 

            5 
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2.2.4-   Apresentação à imprensa da dinâmica para a época 2013/2014 

Pela quinta vez a Associação juntou no dia 22 Setembro todos os atletas, técnicos e 

seccionistas, e apresentou publicamente o seu plano de actividades para a época 

2013/2014, contando com a presença do Sr. Presidente da Junta, Pais, Amigos e 

Imprensa. 

 

O evento teve dois momentos marcantes: 

1º - Entrega do prémio Atómico - prémio instituído há 7 anos, tendo como objectivo 

reconhecer Atletas, Seccionistas e Treinadores, que pelo seu percurso e postura na prática 

das suas funções, sejam reconhecidamente imbuídos do Espírito Atómico.  

         

 

Lista dos premiados ( foto da esquerda para a direita ):  

1- João Santos (basquetebol) 

2- Marta Diogo (basquetebol) 

3- Andreia Dias (Karaté) 

4- Diogo Rodrigues (basquetebol) 

5- Deladio Souza Neto (Futsal) 

6- Bruno Rei (Futsal) 

  

 

 
 

 

             6 
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 2º - A apresentação das modalidades  

Estiveram presentes todos os atletas das modalidades e escalões dos Atómicos, assim 

como os técnicos e seccionistas, tendo estes apresentado as respectivas secções e 

escalões.  

                     

 

2.2.5-  Torneio de formação Juvenis 

Foi organizado no dia 15 Junho o 2º torneio de formação juvenis futsal no pavilhão 

municipal de Oliveira do Bairro, com a participação de 4 equipas do escalão de juvenis 

(15, 16 anos), três pertencentes ao distrito de Aveiro (Atómicos SC, GD Gafanha, 

Escapães) e uma equipa do distrito de Coimbra (CS São João).        

De realçar o empenho do Paulo Correia em toda a organização. 

 

2.2.6-  Convívio da secção Futsal – encerramento época 2012/2013 

O Paulo Correia promoveu em Julho um encontro de encerramento da época 2012/2013, 

no salão de eventos da Associação, com entrega de prémios para a formação atómica. 

             

2.2.7-  Notas finais relativas à actividade desportiva 

Na época 2012/2013 o António Oliveira (Tozé), continuou a assumir a sua função habitual 

de Coordenador Desportivo, continuando o Aldo com a função de Secretário Técnico, 

acumulada com a de Tesoureiro, tendo o Presidente mantido a boa prática de realização 

de uma reunião mensal com todos os seccionistas, nomeadamente o Campolargo – futsal 

iniciados, Maia – futsal juvenis, Augusto – futsal seniores, Madalena – basquetebol 

formação e Carriço - karaté.         7 
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Na época 2013/2014 o António Oliveira (Tozé) deixou as suas funções de Coordenador 

Desportivo, tendo o Aldo continuado com a função de Secretário Técnico, acumulada com 

a de Tesoureiro, tendo o Presidente mantido a boa prática de realização de uma reunião 

mensal com todos os seccionistas, nomeadamente o Campolargo – futsal juvenis, Maia – 

futsal juniores, Augusto – futsal seniores, Madalena – basquetebol formação e Carriço - 

karaté. 

Continua a ser utilizado para treino o pavilhão municipal e o pavilhão da escola Acácio 

Azevedo, revelando-se exíguo o espaço para o crescimento registado na formação, 

principalmente do basquetebol, tendo sido realizadas várias reuniões de análise e 

reflexão sobre o futuro, face a estas limitações.  

O “Regulamento Interno Desporto Atómicos”, implementado no início da época 

2011/2012, continua a ser um excelente documento regulador das actividades das 

secções. 

Nas actividades desportivas é de distinguir o envolvimento dos directores, Aldo Pataco, 

Augusto Batista, Herculano Maia, Campolargo e António Oliveira (Tozé). 

 

De realçar a actividade e a postura do formador José Marques, que há longos anos treina 

equipas de formação futsal; igualmente merece destaque o Aldo Pataco pela sua postura 

e entrega à causa associativa e desportiva, tendo assumido há 5 épocas e mantido, a 

função de secretário técnico e tesoureiro. 

 

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

principalmente no respeitante à secção de basquetebol. 

 

 

 

2.3- 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: 

 

2.3.1-Festa do 68º Aniversário e homenagem à equipa de futebol 5, época 1993/1994 

No dia dez de Novembro, foi realizada a festa de Aniversário dos 68 anos da Associação   

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

   

O evento, que contou com cerca de 350 pessoas, teve dois momentos altos: 

- Homenagem Publica à equipa de futebol 5, época 1993/1994 – subida à primeira divisão 

nacional, onde marcaram presença, além dos muitos convivas, o director para o futsal da 

Federação Portuguesa de Futebol e o seleccionador nacional de futsal e, pela primeira 

vez, o vice-presidente da Câmara Municipal Anadia; 

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

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

 

O Momento de Homenagem à equipa de futebol 5, época 1993/1994, começou pela 

intervenção do Victor Morado, que apresentou a homenageada, os seus constituintes e 

relembrou o seu notável percurso.         8 
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Para assinalar o momento para a posteridade o Presidente Miguel Roque Bouça ofertou 

um quadro com a foto da equipa, a todos os atletas homenageados. 

De realçar a colaboração na preparação do evento, dos atletas homenageados, César e 

Flávio, assim como a do ex-director António Marques. 

 

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

Oliveira do Bairro, que asseguraram o serviço às mesas, ao conterrâneo Hélder, pela 

cedência do equipamento de som e à equipa da logística do almoço liderada pelo director 

Fernando de Sousa. 

 

 

 

 

2.3.2- Piquenique 

No dia dezanove de Maio foi realizado no nosso parque, o tradicional Piquenique Anual 

que contou com a presença de cerca de 200 convivas.  

Foi um momento de grande convívio e confraternização. 

Um agradecimento especial ao Grupo Raízes do Povo, muito em especial aos 

conterrâneos Hélder e Vera, pela animação do convívio. 

          

2.3.3- Cantar as Janeiras                 

Em Janeiro 2013 foram cantadas as Janeiras, tendo sido, acima de tudo, um 

momento de grande confraternização, também aproveitado para angariar apoio 

para as actividades da Associação. 

Agradecimento especial ao Victor Pinto, Paulo e aos atletas que abrilhantaram as 

“arruadas” com os seus acordeões.       
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2.3.4- Participação no “Viva as Associações 2013” 

Entre os dias 8 e 12 de Maio realizou-se no Espaço Inovação - zona industrial de Vila 

Verde o encontro de Associações do concelho de Oliveira do Bairro, promovido pela 

Câmara, em que os Atómicos marcaram presença com um stand de divulgação das suas 

actividades, uma “tasquinha”, uma demonstração da prática de karaté e Basquetebol. 

Um agradecimento especial aos directores Virgílio e Aldo, pelo seu envolvimento na 

gestão da tasquinha. 

 

2.3.5- Participação em eventos 

A direcção marcou presença em eventos/reuniões de outras colectividades/associações 

amigas, nomeadamente SDC - Sangalhos, ARCA – Aguada de Baixo, CCB – Barrô , 

OBSC – Oliveira do Bairro. 

           

 

 

2.4- Obras/ Melhoramentos/Manutenção 

2.4.1-  Edifício/Sede 

No ano de 2013 realizamos algumas melhorias e manutenções, com realce para a pintura 

do bar. 

 

2.4.2-   Piscina 

Continuam paradas as obras 

 

2.4.3- Parque 

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

 

 

 

2.5- Comunicação e Imagem 

Durante 2013 divulgámos as nossas actividades e procurámos dar a maior visibilidade 

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

2.5.1- Site – http://www.atomicos.org/  

O site foi 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. 

2.5.2- Facebook - http://www.facebook.com/Atomicos.S.Clube 

Em Maio 2011 foi criada a página no facebook, com o objectivo de melhorar a 

comunicação, principalmente com o nosso público jovem e durante o corrente ano fez-se 

a devida animação. 

2.5.3- Imprensa escrita 

Enviámos com regularidade artigos para os Jornais da Região. 
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2.6- Associados 

A razão de ser de qualquer Associação são os seus Associados, pelo que foi promovido e 

estimulado o seu envolvimento e, por outro lado, dinamizada a angariação de novos 

Associados, com o objectivo de ganharmos uma maior massa crítica e, consequentemente, 

maior sustentabilidade. 

             

2.6.1- Angariação de Associados 

Durante 2013, angariaram-se 89 novos Associados, devido essencialmente à dinâmica 

e organização encetada no desporto, com realce para a implementação do regulamento 

interno. 

Em Dezembro de 2013 o número total de Associados cifrou-se em 781. 

 

2.6.2- Cobrança das quotas 

Face à dificuldade em cobrar as quotas, a direcção decidiu delegar esta tarefa a um 

cobrador externo, no entanto, como começou muito tardiamente a fazer o seu trabalho, 

não foi evidenciada grande eficácia.  

Para o ano 2014 já lhe foram transmitidas directrizes, estando já no terreno a fazer a 

cobrança de 2014 e a recuperar as quotas em falta de 2013. 

 

 

 

2.7- Organização 

2.7.1- Contratação de TOC 

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

continuaram em 2013. 

 

2.7.2- Reavaliação do Imobilizado 

Foi efectuada a reavaliação do Imobilizado em 2009, não se verificando em 2013 nada de 

relevante que justificasse a sua rectificação. 
 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

             

                                  11

   

 



          
 

Relatório de Actividades e Contas 2013 

                                                           

 

Atómicos Sport Clube  | 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 

11 

 
 

 

 3 – Contas 2013            
Demonstração de resultados em 31 de Dezembro de 2013 

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação 

RENDIMENTOS    

Prestações de Serviços 0,00 0,00  

Subsídios à Exploração 14.091,32 16.790,52 -16% 

Outros rendimentos e ganhos 21.612,16 25.010,91 -14% 

Total dos Rendimentos 35.703,48 41.801,43 -15% 

GASTOS    

Formecimentos e serviços externos 25.096,13 24.419,66 3% 

Gastos com pessoal  99,44 -100% 

Outros gastos e perdas 818,59 1.400,00 -42% 

Total de custos 25.914,72 25.919,10 0% 

Resultado antes das deprec., gastos 
financ. 

9.788,76 15.882,33 -38% 

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização 

9.379,08 13.925,20 -33% 

Resultado operacional 409,68 1.957,13 -79% 

Juros, dividendos e o/rendimentos similares   

Gastos e perdas de financiamento   

Resultado líquido do periodo 409,68 1.957,13 -79% 

    

DESAGREGAÇÃO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS - Contas 2013 

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO    

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação 

Câmara Municipal Oliveira do Bairro 12.449,08 14.500,52 -14% 

Associação de Basquetebol Aveiro   

Associação de Futebol de Aveiro 142,24   

Junta freguesia de Oliveira do Bairro 1.500,00 2.290,00 -34% 

Total de Subsídios à Exploraçãao 14.091,32 16.790,52 -16,08% 

    

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS   

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação 

Quotas de associados 3.192,00 3.036,00 5% 

Donativos 10.401,01 14.017,80 -26% 

Retificações de exercicios anteriores   

Imputação de subsidios 7.950,00 7.950,00 0% 

Outros 69,15 7,11 873% 

Total de outros rendimentos e ganhos 21.612,16 25.010,91 -14% 

    

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS  

DESCRIÇÃO 2013 2012 Variação 

Trabalhos especializados 1.020,08 1.021,30 0% 

Publicidade e propaganda 511,55 278,58 84% 

Honorários  4.550,00 3.175,00 43% 

Conservação e Reparação 505,75 42,66 1086% 

Outros serviços 8,84 8,84 0% 

Ferr. e utensilios de desg. rapido  40,84 -100% 

Material de escritório 143,86 64,62 123% 

Artigos para oferta 85,50 145,50 -41% 

Material desportivo 3.252,66 4.743,06 -31% 

Eletricidade 621,21 803,31 -23% 

Agua 86,02 204,54 -58% 

Rendas e alugures 585,10 1.701,50 -66% 

Comunicação 58,07 253,85 -77% 

Seguros 393,81 150,00 163% 

Limpeza 131,68 32,26 308% 

Gastos com jogos 8.205,07 7.114,19 15% 

Deslocações e estadias 2.304,05 2.463,60 -6% 

Festas e eventos 2.531,72 1.471,20 72% 

Encargos com saúde de atletas 101,16 672,46 -85% 

Outros fornec. e serviços 0,00 32,35 -100% 

Total de Fornc. e serviços externos 25.096,13 24.419,66 3% 
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BALANÇO em 31 de Dezembro de 2013 Unidade monetária: EURO 

RUBRICAS 31-Dez-13 31-Dez-12 

ACTIVO   

Activo Não Corrente   

Activos Fixos Tangiveis 332.651,55 340.074,41 

 332.651,55 340.074,41 

Activo Corrente   

Estado 13,14 13,66 

Outras Contas a Receber 3.629,24 64,85 

diferimentos   

Caixa Depósitos Bancários 13.004,38 15.851,71 

 16.646,76 15.930,22 

Total do Activo 349.298,31 356.004,63 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO   

Capital Próprio   

Capital Realizado 83.532,44 83.532,44 

Resultados Transitados 46.397,79 33.742,67 

Excedentes de Revalorização 124.607,09 135.305,08 

Outras Variacoes no Capital Proprio 93.134,77 101.084,77 

Resultado Liquido do Periodo 409,68 1.957,13 

Total do Capital Próprio 348.081,77 355.622,09 

   

Passivo   

Passivo não Corrente   

Outras Contas a Pagar   

 0,00 0,00 

Passivo Corrente   

Fornecedores 1.216,54 382,02 

Estado  0,52 

Outras Contas a Pagar   

 1.216,54 382,54 

Total do Passivo 1.216,54 382,54 

Total do Capital Próprio e Passivo 349.298,31 356.004,63 
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4 – 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, Comvidro, Medicértima, Máxima, Encobarra, IBERAZORIA, 

Maiagora, AP4, Saltex, Tipolito, Sacoplex, Sildarte, Porcel, Modesp, Portela & Oliveira, 

Metalcértima, Rêtas, Delta Cafés, Distribairro/Intermarché, Ziparblue, Farmácia Gina, 

Ourivesaria Paraiso; Armazéns Reis; Indelague; Doces Crespo; Artser; Areiatrata; Galsup;  

Sociedade de Construção Maia & Gomes Lda, Guialmi e Clinica de Reabilitação da 

Bairrada. 
 
 
 

5-      Atletas e equipas Técnicas; 
 

6-      Associados e público em geral; 
 

7-   Comunicação Social. 

 

 

 

 

    Oliveira do Bairro, 27 de Março de 2014 

 

 

 

Direcção dos Atómicos 

      

Miguel Roque Bouça 

Presidente 
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ANEXO 1 
 

 

          

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 EXERCICIO DE UMA CIDADANIA RESPONSÁVEL   
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ANEXO 2 
 

 

 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS NO EXERCÍCIO 2013 
 

 

 

 

Assembleia Geral 
 
Presidente  Manuel de Campos Silvestre 
Secretário  Victor Manuel Almeida Pinto 
Secretário  Jorge Pereira Abrantes 
 
 
Conselho Fiscal 
 
Presidente  Rui Jorge Marques Santos 
Vogal   João Luís de Oliveira Carlos 
Vogal   António Nunes Marques 
 
 
 
Direcção 
 
Presidente  Miguel Ângelo Roque dos Santos Bouça 
Vice-Presidente  Herculano Abrantes Maia 
Vice-Presidente António José Gomes Oliveira 
Vice-Presidente Carlos Alberto de Oliveira Silva 
Tesoureiro  Aldo de Almeida Pataco 
Secretário  Fernando Manuel Ribeiro de Sousa 
Vogal   Virgílio de Jesus Nunes Cardoso 
Vogal   Gracinda Cardoso Rodrigues Pereira Nolasco 
Vogal   Zaida Maria Oliveira Cruz 
Vogal   Arlindo Pinho Ferreira Rodrigues Louro 
Vogal   Filipe Rodrigo Cunha Duarte 
Vogal   Augusto Miguel Ferreira Batista 
Vogal   Vitor Manuel Branco Campolargo 
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