Filiado na Associação de Futebol de Santarém
Filiado na Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Instituição com Estatuto de Utilidade Pública
Medalha de Ouro de Valor Desportivo do Município de Benavente

21.22
PLANO DE ATIVIDADES

| INTRODUÇÃO
O presente Plano de Atividades e Orçamento apresentam-se como o instrumento estratégico
da Direção para a gestão do nosso clube e que traduz de forma clara e inequívoca a política assumida.
Os atuais dias de incerteza ditam que qualquer plano de atividades aqui explanado, possa não
fazer sentido, nos dias seguintes, tendo em conta as circunstâncias atuais do país e do mundo. Contudo,
é intenção desta direção planear pelo melhor, mostrando vontade de atingir os objetivos a que aqui se
propõe e que vão ao encontro da razão de existência do clube: proporcionar a prática do futebol.
No plano de atividades, na vertente desportiva, tendo em conta o propósito definido por esta
Direção, e para que se consiga atingir na equipa principal o maior número de atletas formados no clube,
melhorando de ano para ano os resultados desportivos da mesma, torna-se fundamental que as
equipas que antecedem a equipa principal, nomeadamente os Juniores, juvenis e Iniciados, estejam
também eles a competir de forma sustentada nas principais competições de cada escalão.
Para dar a desejada continuidade a esta sequência, o clube pretende reforçar as suas equipas
técnicas na base da “pirâmide” (Futebol 5 e 7) para que se possa garantir a quantidade e a qualidade
para o futuro. Nestes escalões o clube vai ainda promover um conjunto de ações de promoção da
modalidade e do próprio clube junto das escolas da freguesia de forma a garantir um maior e mais
eficaz recrutamento, nomeadamente nos escalões de Traquinas e Petizes.
Adicionalmente, entende o clube, que na próxima época, existem condições para que seja
possível a equipa de juniores lutar por uma subida aos campeonatos nacionais, fruto do trabalho
realizado nos últimos três anos, pelo que considera esta direção que, no plano desportivo, este será
um objetivo prioritário, para que o clube possa dar um passo gigante na sua afirmação como o clube
mais importante e representativo do concelho e entre os mais importantes do distrito.
Pretende ainda esta direção, avançar com um projeto de criação de equipa de veteranos do
clube, de forma a permitir que as antigas glórias do clube possam reaproximar-se do mesmo,
possibilitando assim que as pessoas se mantenham ligadas ao clube, desde a tenra idade até não ser
mais possível, de forma que a base de praticantes e apoiantes ativos do clube seja cada vez mais
alargada.
O clube vai ainda encetar esforços para que possa ainda profissionalizar cada vez mais a
estrutura do futebol, apostando em recursos com formação nas diversas áreas especificas.
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Existe ainda a intenção da direção de estudar a possibilidade de renovar a imagem do clube,
com o propósito de aproximar a mesma da realidade da nossa terra e da dos tempos que vivemos,
fator considerado essencial para que o clube possa dar o passo seguinte, em termos de afirmação
distrital e nacional.
No início da próxima época, é intenção da Direção voltar a organizar o Torneio que ao longo
dos anos tem homenageado o sócio fundador e primeiro Presidente do nosso Clube; Chico do Porto,
aproveitando a oportunidade para trazer até nós equipas que habitualmente jogam noutros
campeonatos.

A Direção vai igualmente empenhar-se na organização de eventos, esperando que o momento
dos mesmos coincida com o acalmar da situação pandémica, com objetivo de angariação de receitas,
como é o caso do Festival de Gastronomia, a exploração de bar na Festa taurina e Feira anual, estando
disponíveis para outras iniciativas para os quais sejamos convidados ou que nos proponhamos a
organizar.
Ainda no que diz respeito a eventos, o clube irá dar especial atenção à realização da Gala Anual
do clube, evento esse que não foi realizado em 2020, pelos motivos já anteriormente descritos, mas
que assume um papel fundamental na afirmação do clube junto da sua terra. Pretendemos dar
sequência, à “rotina” já existente, mesmo que seja necessário estudar alterações ao formato original,
de forma a adaptar á realidade dos dias de hoje.
No plano dos equipamentos desportivos, e finalmente com a tão esperada obra de pé, estamos
agora esperançados que não fique por aqui e que seja dada continuidade ao trabalho que foi iniciado
e não foi terminado. Assim serão objetivos do clube para a próxima época, ver terminado o
Departamento médico que ainda aguarda trabalhos de adaptação do interior, bem como a criação de
uma entrada principal do complexo com a dignidade que o mesmo merece.
Vamos continuar a reivindicar uma solução definitiva para a ocupação dos terrenos da
Murteira, para que seja finalmente cumprida a promessa do Município, com mais de duas décadas e
que tem sido um entrave para que o clube possa ter conseguido e vir a conseguir apoios para o
melhoramento do espaço e até para que pudesse de alguma forma rentabilizar o espaço a favor do
clube. Acreditamos, através das indicações da autarquia, que este problema poderá ser resolvido
durante a próxima época.
Vamos igualmente colaborar com o Município para que o projeto da construção de uma
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Bancada Coberta para o Campo Principal seja uma realidade, conforme foi manifestado pela autarquia
até ao final do mandato deste executivo.
Com a finalização da obra direcionada para a formação, entende esta direção que se torne
prioridade, durante esta próxima época, em termos de infraestruturas, de condições para que os sócios
e adeptos do clube, possam confortavelmente assistir aos jogos no campo nº2 (campo sintético), pelo
que iremos dar seguimento ao trabalho realizado com o município no sentido de tornar o complexo
desportivo da murteira mais adaptado à realidade. Será assim proposto a criação de duas bancadas
cobertas e com a capacidade adaptada á realizada, de baixo custo, mas que possibilite a que as pessoas
que ali se dirigem possam, como noutros campos do município, assistir aos jogos da formação do clube,
sentadas e sem chuva.
Sem a possibilidade de nos candidatarmos a apoios estatais para a requalificação de
infraestruturas desportivas, pelo facto do clube não ter oficialmente usufruto ou posse dos terrenos,
vamos prosseguir as melhorias pontuais e necessárias que têm vindo a ser realizadas nas estruturas
permanentes, e que constam nos projetos apresentados, na medida do possível.
É intenção desta Direção continuar a modernizar o sistema de rega dos Campos nº1 e nº3.
Adicionalmente, pretende-se efetuar uma requalificação à moradia existente no complexo. Pretendese ainda que a área coberta, que até aqui tem servido em exclusivo para espetadores assistirem a jogos
no campo principal, se transforme numa sala multiusos onde se possibilite a realização de palestras,
reuniões, refeições, aulas, etc. estando para isso quantificado o valor para a colocação de vidro que
permite o “fecho” do espaço. Para esta obra foi solicitado um apoio extraordinário ao Município, o qual
não foi possível no momento, mas que esperamos seja possível durante o decorrer da época que se
aproxima.
O clube vai igualmente avaliar da possibilidade de adquirir novos meios de transporte
coletivos, existindo a possibilidade de substituir parte ou a totalidade dos existentes e também
continuar a apetrechar com mais e melhores equipamentos de tratamento e diagnostico para o Posto
Clínico.
No que diz respeito aos sócios, a direção pretende colocar em prática uma campanha massiva
de retomada de antigos sócios, de forma a proceder a uma posterior recontagem. Está também
planeada a criação de um kit de sócio, a ser vendido na cidade, contando ainda com um programa de
descontos em vários estabelecimentos da cidade.
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| PLANO DESPORTIVO
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Traquinas e Petizes:
▪

Organização de sessões de treino regular para escalão de Sub-5;

▪

Participação nos encontros promovidos pela AFS;

▪

Organização de jogos com equipas de outras Associações;

▪

Participação em torneios para os quais sejamos convidados;

Benjamins:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Sub-10;

▪

Participação no Campeonato Distrital de Sub-11;

▪

Participar em jogos e/ou torneios para os quais sejamos convidados;

Infantis:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Infantis - Futebol 7;

▪

Participação no Campeonato Distrital de Infantis – Futebol 9;

▪

Participar em jogos e/ou torneios para os quais sejamos convidados;

Iniciados:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Iniciados;

▪

Participar em jogos e/ou torneios para os quais sejamos convidados;

Juvenis:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Juvenis;

▪

Participar em jogos e/ou torneios para os quais sejamos convidados;

Juniores:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Juniores;

▪

Participação na Taça do Ribatejo;

Seniores:
▪

Participação no Campeonato Distrital de Seniores;

▪

Participação na Taça do Ribatejo;

▪

Participação no Torneio do Município;
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| EVENTOS
▪

▪

Organizações Desportivas:
▪

Torneio Res Non Verba;

▪

Torneio Chico do Porto;

▪

Treinos regulares específicos; G-Redes/Pontas-de-lança;

▪

Conferência sobre um tema desportivo;

Outros eventos:
▪

Participação no Festival de Gastronomia;

▪

Exploração de Bar na Feira Taurina;

▪

Exploração de Bar na Feira Anual;

▪

Realização da Gala Anual 2021;

| INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
▪

Terminar o Departamento Médico do novo edifício;

▪

Requalificação da Tribuna num espaço Multiusos;

▪

Projeto para sistema de rega autónomo;

▪

Construção de duas mini-bancadas no campo nº2;

▪

Requalificação da moradia.

| ADMINISTRATIVOS
▪

Renovação da imagem institucional do clube;

▪

Angariação e atualização de sócios;

▪

Divulgação de atividades nas redes sociais;

▪

Captação de patrocinadores;

▪

Venda de produtos do clube;

▪

Promover parcerias com outras instituições/clubes /Empresas;

▪

Rentabilização de espaços do clube;
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▪

Divulgação das atividades do clube em meios físicos e digitais;

▪

Apoio á Formação de técnicos e Dirigentes;

▪

Promoção de estágios curriculares e profissionais;

▪

Melhorar a eficiência dos programas de gestão financeira e de sócios;

▪

Alteração dos Estatutos.

| CONCLUSÃO
O presente documento, que submetemos à aprovação da Assembleia Geral, foi aprovado em
reunião dos elementos eleitos desta Direção, exprimindo a vontade unânime desses mesmos
elementos.
Na sequência do ano anterior, o plano de atividades para a época de 2021/2022 destaca a
importância por uma maior e melhor formação, como caminho a seguir em direção à afirmação do
clube no panorama distrital e nacional.
No plano administrativo, aponta-se para a continuidade da sustentabilidade financeira,
modernizando e automatizando processos e serviços, não deixando de alocar as verbas possíveis em
investimentos, sendo que muitos destes não dependem apenas do clube.
Apelamos, por isso aos sócios a aprovação dos referidos documentos já que os mesmos se
encontram em linha com a estratégia que tem sido desenvolvida nos últimos mandatos pelas
anteriores direções, na opinião dos membros da atual direção.

A Direção
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