ATOMICOS REUNIRAM EM ASSEMBLEIA – GERAL

Aprovaram relatório e contas 2013 e elegeram nova equipa
para o biénio 2014-2016

Os ATOMICOS reuniram em Assembleia – Geral, no passado dia 27 de Março, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1- Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas 2013;
2- Eleição dos Órgãos Sociais da Associação para o biénio 2014/2016;
3- Tomada de posse dos novos membros eleitos para os Órgãos Sociais e intervenções de
circunstância.
4- Outros assuntos com interesse para a Associação
O Presidente da Assembleia, Manuel Silvestre, abriu a sessão às 22h, saudando os presentes e
congratulando-se por estar com “casa cheia”, especialmente com muitos jovens, sinal evidente da
vitalidade dos Atómicos, lendo de seguida a ordem de trabalhos, acabada a qual passou a palavra ao
Presidente da Direcção, Miguel Roque Bouça, para apresentar o relatório e contas referentes a 2013.
O Presidente da Direcção começou por comunicar aos Associados que, com esta Assembleia Geral,
fechava-se um ciclo de seis anos, em que esteve na presidência da direcção, passando de seguida a ler
uma mensagem aos Associados.
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Mensagem do Presidente da Direcção, Miguel Roque Bouça:
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.
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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

Posteriormente , Miguel Roque Bouça, apresentou as Actividades e Contas 2013, sendo de realçar o
resultado positivo do exercício, a exemplo dos anos anteriores.
Após discussão e posterior aprovação por unanimidade do relatório e contas 2013 passou-se à eleição
dos novos órgãos sociais para o biénio 2014/2016, tendo sido apresentada a sufrágio uma só lista, com
destaque para a alteração do Presidente da direcção

A lista foi eleita, por unanimidade, tendo de seguida tomado posse.
Os órgãos sociais para o biénio 2014/2016 são constituídos pelos seguintes Associados:
Assembeia Geral
Presidente

Manuel de Campos Silvestre

Secretario

Victor Manuel Almeida Pinto

Secretario

Jorge Pereira Abrantes

Conselho fiscal
Presidente
Vogal

António José Gomes Oliveira
António Nunes Marques
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Vogal

Valter Humberto Freitas Cruz

Direcção
Presidente

Herculano Abrantes Maia

Vice-Presidente Miguel Ângelo Roque dos Santos Bouça
Vice-Presidente Aldo de Almeida Pataco
Vice-Presidente Augusto Miguel Pereira Batista
Tesoureiro

Victor Manuel Branco Campolargo

Secretario

Fernando Manuel Ribeiro de Sousa

Vogal

Arlindo Pinho Pereira Rodrigues Louro

Vogal

Marisa Pataco

Vogal

Zaida Maria Oliveira Cruz

Vogal

Gracinda Cardoso Rodrigues Pereira Nolasco

Vogal

Carlos Alberto de Oliveira Silva

Vogal

Miguel Carvalho Roque Bouça

Vogal

Marcelo José Neves da Silva

Vogal

Samuel Sameiro Pataco

Vogal

André Alexandre Aranha de Almeida

Vogal

Micael Alexandre Saimeiro Pego

Vogal

Guilhreme Fonseca Maia

Vogal

Luís Carlos Cancela Marques

Atómicos Sport Clube | Parque dos Atómicos, Ap.177, Repolão, 3770-909 Oliveira do Bairro
www.atomicos.org | Geral, tel 966 126 166, geral@atomicos.org | Desporto, tel 913.131.941, desporto@atomicos.org
Associação desportiva, recreativa, cultural e social, sem fins lucrativos, NIPC 502 414 251

O novo Presidente da direcção, Herculano Maia, fez uma intervenção de circunstância:

Caros Amigos Atómicos
Vamos hoje virar mais uma página na história já longa dos ATÓMICOS.
A Direção que vou ter o prazer de presidir tem dois vetores que se complementam: um corpo central
que sucede das direções anteriores e tem como aliciante os jovens, jovens que são e serão o nosso
futuro. Jovens a quem tentarei estimular as suas ideias de inovação, de jovialidade, de dinâmica e de
forte atitude. Não pretendo que sejam jovens modelados por nós, mas também não desejo que sejam
jovens individualistas, com uma liberdade centrada em si próprios. A minha intenção é incentivá-los
para a criatividade, para o empreendorismo, para o espírito de grupo, nunca esquecendo os valores
atómicos de solidariedade, amizade, rigor e espírito de equipa.
Mas ao iniciar este novo percurso quero também sugerir que sejam introduzidos outros valores como:
Fidelidade – Humildade – Espírito de vitória – Verdade – Liberdade com responsabilidade e Amor
Começo por dizer o que entendo por FIDELIDADE – Fidelidade é este sentimento de ser fiel a esta
identidade de “SER ATÓMICO” pois hoje vemos muitos jovens e adultos percorrer caminhos, que apesar
de estarem presentes fisicamente estão com o pensamento posto noutras associações. Jovens com a
mente formatizada pelos jogos de computador, onde a vida aparece numa mudança constante; (morrese e ressuscitasse em apenas alguns segundos), e não lhes permite criar elos de ligação que lhes
possibilite dar sentido de continuidade e de pertença a um grupo, por isso tendem a ser individualista.
FIEL é aquele que tem um pensamento duradouro que não se desvia do caminho traçado pela
comunidade Atómica para a realização, com sucesso, dos seus projetos.
HUMILDADE – Aprender a pedir desculpa - o atleta para o seu técnico, para o colega da sua equipa,
para os adversários…
O técnico deve ter a atitude de reconhecer os seus erros e pedir desculpa ao seu grupo.
O Presidente e os diretores também devem pedir desculpa pelas suas falhas, falhas que por vezes
acontecem por não terem o discernimento necessário para avaliar se podem ou não por em prática
alguma ação, sem saber se estão a por em risco a Associação.
A Desculpa é uma palavra mágica de que não nos devemos esquecer!
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ESPÍRITO DE VITÓRIA - Aprender sempre com as derrotas é o caminho para que as vitórias sejam mais
valorizadas.
Ter sempre uma atitude para atingir o êxito pessoal e coletivo, como alimento de felicidade que nos
leva a ser mais alegres e que a alegria vença a tristeza. Para isso temos que trabalhar muito, temos que
ter caráter, motivação e sobretudo olharmos para quem sabe mais que nós, ouvi-los e por em prática,
todas as coisas boas que nos têm para dar.
VERDADE - Eu sou um homem da verdade. Só com a verdade podemos enfrentar as vitórias e as
derrotas, pois não podemos ter vitórias a todo o custo, sem o cunho dos nossos valores. A verdade
pode transformar-se em vergonha ou em mentira por vezes por meras atitudes temperamentais
irrefletidas.
LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE - Um homem livre é um homem com o pensamento livre, com
consciência pura, pensando mais nos outros do que em nós, nos nossos deveres e obrigações com a
comunidade que nos acolhe, refletindo sempre sobre os nossos atos.
Liberdade para percorrer um caminho de aprendizagem constante para nos tornarmos um pouco mais
sábios.
AMOR - Nada tem sentido se não existir amor.
Amor à camisola que vestimos;
Amor à associação que nos ajuda a crescer;
Amor à comunidade onde estamos inseridos;
Amor - Sentimento que nos ajuda a atingir o estatuto de Beleza e Grandeza de que esta associação
Atómicos tanto merece.
Ao longo dos anos, já percorri várias associações como presidente e como diretor, desde a área social,
estudantil, educativa e desportiva. E é nesta trajetória que chego aos atómicos.
É como que se chegasse de uma longa viagem a casa. Sinto-me como se estivesse em família. Obrigado
família atómica por me ter recebido.
Todos juntos iremos trabalhar fortes e unidos com dinâmica para vencermos.
Não sou um homem de gabinete, mas sim de campo e de ação. Nesta nova etapa diretiva é minha
intensão:
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→ Assumir a coordenação de todo o desporto dos atómicos. Para mim o desporto atómico é toda a
forma de praticar a atividade física, através de uma participação organizada que visa o equilíbrio entre
saúde e aptidão física e mental.
→ Tenho andado a percorrer todas as secções desportivas dos atómicos, desde o basquete ao futsal, no
sentido de auscultar as suas necessidades para tentar aumentar a qualidade da nossa formação. No
futuro próximo seria bom termos equipas séniores com mais de 50% de atletas da formação.
→ É meu objectivo dar continuidade à prática das anteriores direções, de educar e formar atletas para
o exercício de uma cidadania responsável.
-→ Para podermos formar melhor os nossos atletas vamos tentar complementar a formação dos nossos
técnicos com formadores com currículo reconhecido e caminhar lado a lado com clubes cuja prática
desportiva tenha como objeto o êxito que pretendemos.
Quero aprender com todos para ser um presidente presente. Já lancei um desafio aos nossos jovens
diretores para que através da sua iniciativa nos surpreendam com projetos inovadores na área da
formação. Que através deles nos aproximemos mais da sua realidade, uma vez que o confronto de
gerações ainda perturba as relações interpessoais, a crise de valores e de justiça que vivemos.
-→ Na área recreativa o aniversário e o piquenique são os eventos clássicos. Iremos com certeza
continuar a festejá-los com toda a alegria que nos caracteriza. Todavia estamos no século 21, século das
artes e não nos podemos alienar deste fenómeno. Por isso vamos tentar implementar intercâmbios
para aprendizagem com todas as formas de expressão da arte, sobretudo as que existem no concelho,
trazendo para o nosso seio, artesãos cerâmicos, pintores, escultores e atores para nos ensinarem a
mestria e a beleza da sua arte.
A vida é uma tenção constante. Vivemos para equilibrar estas tenções de valores, económicas e sociais.
Inspirando-me no Padre António Vieira quando dizia, “mostra o mundo ao próprio mundo”, encerro
esta minha intervenção afirmando “mostra os atómicos aos próprios atómicos”, no sentido de dar a
conhecer a potencialidade desta associação.
Viva os Atómicos!

O Presidente da Assembleia, Manuel Silvestre, abriu o ponto 4 e ultimo da ordem de trabalhos, onde o
anterior presidente da direcção, Miguel Roque Bouça, pediu a palavra para ler uma mensagem de
despedida, que tinha enviado a toda a Comunidade.
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Intervenção de Miguel Roque Bouça:
Caros Amigos,
Chegou a hora de passar o testemunho.
Foram seis anos à frente dos destinos dos Atómicos, em que eu e as minhas equipas, nos entregamos
de corpo e alma à causa associativa, procurando contribuir para um futuro
mais sustentado, seguro
e equilibrado, através de um trabalho sério e rigoroso , visando educar e formar os jovens para o
exercício de uma cidadania responsável.
Foram implementadas iniciativas para promover, divulgar e garantir a sustentabilidade da Associação,
conseguindo-se angariar 593 novos associados, totalizando 781 no final de 2013, o que quadruplica a
base inicial de Associados de 2008, quando assumi funções.
Trabalho árduo, mas muito gratificante, que todos os que se preocupam com o futuro, deveriam
experienciar.
Agradeço a todos, os que contribuíram para atingirmos os objectivos, com especial enfase aos meus
companheiros de direcção, à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, à imprensa,
em particular ao Jornal da Bairrada, e aos muitos amigos, com um muito especial agradecimento ao
Senhor Comendador Almeida Roque.
Quanto ao futuro associativo?
Vou continuar ligado ao movimento associativo, ao qual aderi com tenra idade, assumindo com 17 anos
a minha primeira função de destaque, com muita responsabilidade e altruísmo: Presidente do Centro
Cultural de Barrô!
Espero continuar nos Atómicos, procedendo à correcta e eficaz passagem do testemunho e auxiliando o
novo Presidente, o meu amigo Herculano Maia, que me acompanhou durante os seis anos da minha
gestão; por outro lado acabei de constituir uma outra Associação de cariz cultural e ainda estou ligado a
outras com objectos distintos!
Até breve e muito obrigado pelos Vossos contributos!

 Após esta intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a presença de todos e
encerrou a assembleia.
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