
 

 
 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

EXERCÍCIO ECONÓMICO 

                               DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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 06 de Novembro de 2018, o Plano de Actividades e o 

correspondente Orçamento para o exercício do ano de 2019. 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 

 

A Direcção do Clube Atletismo Amigos de Belém pretende, em 2019, não só dar continuidade 

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

mas também continuar a despertar junto das gerações mais jovens e das gerações seniores um 

alargamento das presentes actividades desportivas a novos projectos e intervenções de 

carácter social e cultural.    

Deste modo:  

 

I 

ASSOCIADOS 

 

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

suas quotas e incentivá-los a participar mais na vida do Clube.  

b) Continuaremos a efectivar uma campanha de novos associados, nomeadamente com o 

lema “No CAAB cabe sempre mais um” e tentar chegar ao associado nº 100.  

c) É nossa intenção continuar a estimular os associados praticantes do atletismo na divulgação 

do Clube, nomeadamente utilizando o equipamento facultado pelo mesmo, levando assim a 

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

maiores. 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                 II 

               PASSEIOS E EVENTOS 

  

a) Em 2019, pretende dar-se continuidade aos passeios com os associados, membros dos 

respectivos agregados familiares e amigos, desejando a Direcção realizar dois a três por ano 

desde que não haja constrangimentos. Tal como se tem feito, para além da gastronomia 

iremos sempre dar grande relevo ao carácter social, cultural e turístico.  

b) Assim, pensamos deslocar-nos a: 

- Sesimbra com ida no AQUARAMA (barco com casco submerso transparente, que oferece 

uma visão panorâmica do mundo submarino); 

     - Passadiços do Paiva-Arouca/Natureza em estado puro.     

c) Também, como já vem sendo hábito teremos para os associados, familiares e amigos o 

ALMOÇO DE VERÃO em Junho no Espaço Ecológico da Junta, ou no Jardim Moinhos de 

Santana. 

d) O ALMOÇO DE NATAL em Dezembro será mais um momento de grande convívio entre 

associados, familiares e amigos não faltando a tradicional lembrança aos associados. O mesmo 

será como é tradição numa localidade fora de Lisboa com visita aos locais mais emblemáticos 

da região.  

e) No entanto e tal como aconteceu em 2018, tentaremos em 2019 fazer alguns 

almoços/convívios intercalares. 

 

III 

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. 

b) Os atletas irão ter à sua disposição a pista do Estádio do Restelo para treinar. 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                 IV  

SECÇÃO DE GINÁSTICA 

 

a) A Direcção pretende continuar a dar todo o apoio à sua classe de ginástica “Belém Gym”. 

b) O “Belém Gym” terá diversas apresentações em 2019 algumas das quais já agendadas. 

      Assim: 

      - 5, 6 e 7 de Abril “Gym For Life Nacional”/Portugal (local a indicar pela FGP) 

      - Junho “Sportinguíadas” em Belém (Portugal) - Data a indicar pelo SCP 

      - 28, 29 e 30 de Junho “Festa Nacional da Ginástica”/Portugal (local a indicar pela FGP)  

      - De 5 a 15 de Julho “16ª Gymnaestrada Mundial” em Dornbir (Áustria) 

 

 

V 

OUTROS PROJECTOS 

 

a) Continuaremos a colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa nos projectos que forem 

adequados à nossa especificidade. 

b) Dar continuidade à parceria com a Junta de Freguesia de Belém. 

c) Colaborar com a Junta de Freguesia de Belém em todos os projectos sempre que nos for 

solicitado.  

c) Igualmente, tentaremos desenvolver contactos visando o intercâmbio e a colaboração com 

organizações congéneres.  

 

 

 

 

 


