
 

 
 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

EXERCÍCIO ECONÓMICO 

                               DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Muito embora não faça parte do cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção do 

Clube Atletismo Amigos de Belém, vem submeter à apreciação da reunião de direcção alargada 

aos associados convocada para o dia 03 de Julho de 2018, o Plano de Actividades e o 

correspondente Orçamento para o exercício do ano de 2018. 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 

 

A Direcção do Clube Atletismo Amigos de Belém pretende, em 2018, não só dar continuidade 

ao trabalho do Clube que vem sendo desenvolvido junto das secções de atletismo e ginástica, 

mas também tentar estimular junto das gerações mais jovens e das gerações seniores, com o 

objectivo de conseguir recursos humanos e materiais no sentido de alargamento quer na área 

desportiva, quer social e cultural. 

Desde modo:  

I 

ASSOCIADOS 

a) A Direcção irá efectuar uma campanha de recuperação dos associados que não têm pago as 

suas quotas e procurando uma informação actualizada dos seus contactos. 

b) Iremos também realizar uma campanha de novos associados, estabelecendo, previamente, 

os objectivos e métodos da campanha. 

c) Iremos criar um cartão de associado. 

d) A Direcção pretende dar numeração aos associados respeitando a sua antiguidade, 

salvaguardando o nº 1 para o atleta JÚLIO PEDROSA. 

e) É nossa intenção incentivar os associados praticantes do atletismo na divulgação do Clube, 

nomeadamente utilizando as camisolas facultadas pelo mesmo, levando assim a nossa imagem 

“CAAB” por todo o país com o objectivo de nos tornarmos cada vez mais conhecidos. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

f) Em 2018, pretende-se dar continuidade aos passeios com os associados e membros dos 

respectivos agregados familiares, desejando a Direcção realizar dois a três por ano desde que 

não haja constrangimentos, cujo objectivo é o de congregar o desporto com a vertente social, 

cultural e gastronómica. Assim, no início do mês de Outubro poderíamos navegar no Tejo a 

bordo de uma embarcação tradicional o “Bote Leão” cujo embarque é na bonita vila de 

Alcochete. 

g) Também, como já vem sendo hábito e um dos momentos mais esperados, teremos o 

ALMOÇO DE VERÃO em Junho e o ALMOÇO DE NATAL em Dezembro para os associados seus 

familiares e amigos. 

 

II 

SECÇÃO DE ATLETISMO 

a) A Direcção pretende continuar todo o apoio dado aos atletas na participação em corridas, 

caminhadas e ou trilhos e se possível melhorar ainda mais toda a logística que as envolve. 

 

III 

SECÇÃO DE GINÁSTICA 

a) A Direcção pretende dar sempre que necessário todo o apoio possível à sua classe de 

ginástica “Belém Gym”. 

 b) O “Belém Gym” terá em 2018 quatro apresentações: 

       - 21 de Abril “Gym For Life Naciona”l em Odivelas (Portugal) 

       - 30 de Junho “Sportinguíadas” em Belém (Portugal) 

       - De 12 a 19 de Julho “Gym For Life Europeu” Liège (Bélgica) 

       - De 15 a 23 de Setembro “Golden Age” Pesaro (Itália) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

                                       IV 

OUTROS PROJECTOS 

a) Continuaremos a colaborar com a Junta de Freguesia de Belém em todos os projectos 

sempre que nos for pedido.  

b) Caso nos seja solicitado tentaremos sempre que possível colaborar com organizações 

congéneres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


