ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária em 29.3.2019

INTRODUÇÃO
A Direcção da Associação de Atletismo de Beja, em cumprimento das normas gerais
vem, como é habitual, apresentar o Relatório de Actividades referente à Época
2017/2018 e ano 2018, assim como as Contas relativo ao exercício do ano civil de
2018.
O trabalho realizado por esta Associação durante a época 2017/2018, correspondeu
ao cumprimento do Plano de Actividades para 2017/2018.
O ano 2018, não foi muito diferente ao nível do cumprimento orçamental, pois as
dificuldades financeiras mantêm-se, embora se assista a um movimento financeiro que
permite gerir as diferentes actividades.
Continuou-se o trabalho de proximidade e cooperação com as autarquias locais,
através da celebração/renovação de protocolos, sendo possível continuar o trabalho
de colaboração com os Municípios de Alvito, Cuba, Odemira e Serpa.
Os municípios de Castro Verde e Ferreira do Alentejo declinaram a continuidade dos
acordos de colaboração anteriormente celebrados.
Tendo em vista a divulgação da modalidade, promoveu-se pontualmente a
organização de campeonatos distritais e outros eventos patrocinados, assim como o
projecto “Dia do Atletismo” nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e o projecto “Kids
Athletics” no 5º e 6º ano de escolaridade.
No dia 26 de Outubro de 2018 realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária, com
vista á eleição de novos corpos gerentes, para 2018/20, depois de uma primeira
tentativa sem candidatos.
Continuou-se a desenvolver uma vez mais durante o ano de 2018 conversações com
o Município de Beja, com o objectivo de reunir condições para optimizar a
requalificação da pista de atletismo de Beja.
Registando-se nesta altura um equilíbrio financeiro nas contas da Associação,
observa-se um saldo contabilístico positivo.
A Direcção da Associação de Atletismo de Beja agradece todo o apoio e colaboração
que recebeu de todos os clubes, dirigentes, técnicos, juízes e atletas filiados, bem
como de todas as entidades oficiais, nomeadamente Municípios, Juntas de Freguesias
e outras instituição que connosco colaboraram.
A Direcção
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RELATÓRIO
TÉCNICO e de
ACTIVIDADES

Sendo esta direcção eleita a 26 de Outubro de 2018, de modo a ser possível
demonstrar no Relatório de Actividades uma situação mais completa quanto possível,
apresenta dados comparativos relativamente a épocas anteriores.
Assim, o Relatório de Actividades divide com o Relatório Técnico a demonstração das
actividades desenvolvidas.

1. RELATÓRIO TÉCNICO E DE ACTIVIDADES
Dando cumprimento ao Plano de Actividades para a época de 2017/2018, apresenta a
Direcção da Associação de Atletismo de Beja o seu Relatório de Actividades.
Sendo um relatório que pretenderá demonstrar resultados, procurará comparar dados
referentes a diferentes épocas, nomeadamente, 2012/13, 2013/2014, 2014/2015,
2015/16, 2016/17 e 2017/18.
Considerando as diferentes estratégias apresentadas, tentar-se-á enquadrar a
diferente informação de acordo com a estratégia anteriormente definida. Assim:
1 - Mais e Melhores Clubes e Atletas
- Apoiou-se a Escola Municipal de Atletismo de Cuba, na promoção da captação de
novos atletas, procurando-se assim alargar o quadro de atletas filiados.
- Ainda não foi esta época que se contribuiu de forma significativa para mais e
melhores apoios a atletas e clubes, perspectivando o desenvolvimento de acções para
esse fim;
- Foi possível continuar a angariar apoios e patrocínios para a realização de eventos
que premeiem os atletas e clubes, nomeadamente os diferentes prémios monetários
atribuídos em competições diversas.
- Continuou-se a sensibilizar as Autarquias do Distrito, no sentido de apoiarem os
diferentes projectos que a AA Beja se propõe, cuja importância é vital para
prosseguirmos o nosso apoio aos atletas e clubes.
VALOR ADMINISTRATIVO

Enquadrando nesta linha estratégica toda a actividade federada da AABeja, em termos
de organização de competições, de acordo com o calendário de competições para as
diferentes épocas, apresenta-se quadro comparativo que procura reflectir a relação
com a FPA, no que diz respeito ao apuramento e à atribuição de duodécimos para
gestão da AABeja, sendo os valores apresentados, não por época mas sim por ano
económico, considerando:

Anos

Nº de Competições
Comparticipação Duodécimo / Verba
Administrativa (Época)
Organização ou Participação da
AABeja/
Independentemente
da
organização (provas de calendário
distrital)

2016

2017

2018

36

32

27

Diferencial
(2018-2017)
(-5)

58

54

48

(-6)

Os 48 encontros/competições (-6) (anexo 1), distribuem-se por 18 encontros em Pista,
10 encontros em Estrada, 5 encontros de Corta Mato, 2 encontros em Montanha, 6
encontros de Trail, 1 encontro em Pavilhão/Sala e 5 encontros escolares, dos quais
resultaram em termos de participações:

Anos
PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA

2016

2017

2018

Comparticipação Duodécimo / Verba
Administrativa
Participação
Total
/
Independentemente da organização
(provas de calendário distrital)

4966

3633

2580

Diferencial
(2018-2017)
(-1033)

6835

5968

4553

(-1415)

As 2580 participações pontuáveis para duodécimo (- 1033 do que na época anterior),
não considera participações em provas do desporto escolar e provas não
pontuáveis.(anexo 2)

Deu-se continuidade nesta época de 2017/18, a um conjunto de projectos com vista a
melhor enquadrar e revitalizar a diferente actividade desportiva, nomeadamente ao
nível dos escalões mais jovens.
Os projectos foram anteriormente designados como:
“Critério de Iniciados e Juvenis”
“Duatlo para Infantis”
A exemplo do já iniciado em épocas anteriores, resolveu-se dar continuidade aos
projectos:
“Taça de Benjamins”
“Dias do Atletismo”
“os 3+”

O projecto “Critério de Iniciados e Juvenis” contou com uma participação e
classificação final, apresentado no anexo 3.
O projecto “Duatlo para Infantis” contou com uma participação e classificação final,
apresentado no anexo 4.

O projecto Taça de Benjamins, através de 8 jornadas, apresenta a sua organização e
resultados no anexo 5, considerando-se uma participação de 151 atletas (- 175 do
que na época anterior) e 11 equipas (+2), sendo o clube vencedor:
1ª Equipa – Academia de atletismo Futebol Clube Albernoense – 48 pontos

Para que fosse possível este número de eventos e respectivas participações,
estiveram envolvidos 25 presenças de juízes e auxiliares (+ 2 do que na época
anterior), embora tenha aumentado o número de presenças continua a acentuar-se a
dificuldade em envolver um número de juízes suficientes para o quadro competitivo
actual.

Relativamente á Formação, considerou-se já em Novembro de 2018, levar a efeito
uma acção promovida pela FPA:
17 e 18 de novembro de 2018 em Castro Verde - Ação de Formação “Atletismo Infantil
- Crianças em Forma”.

Relativamente ao número de atletas filiados (anexo 6), podemos verificar que no ano
de 2018, foram 370 os atletas filiados (+67 que na época anterior).
Na distribuição por escalão, o quadro nº 1 apresenta a distribuição dos atletas filiados,
por escalão, da seguinte forma:
Quadro 1 – Distribuição de atletas filiados

Época
2012/
2013

Época
2013/
2014

Época
2014/
2015

Época
2015/
2016

Época
2016/
2017

Ano de
2018*

Diferencial
relativamente
á época
anterior

Benjamins

59

58

53

64

38

68

(+30)

Infantis

61

49

49

60

43

50

(+7)

Sub Total

120

107

102

124

81

118

(+37)

Iniciados

49

38

44

64

56

50

(-6)

Juvenis

54

34

38

36

40

45

(+5)

Juniores

37

30

17

17

22

18

(-4)

Seniores

48

34

36

32

40

51

(+11)

Veteranos

52

43

47

47

54

88

(+34)

Sub Total

240

179

182

196

212

252

(+40)

360

286

284

320

293

370

(+77)

Escalões

(Verba
Administrativa)

(Verba
Administrativa)

TOTAL

* Por forma a adequar com quadros da FPA (valor administrativo)

Verifica-se um acréscimo na filiação dos escalões de formação, sendo evidente a
filiação de mais atletas de escalões mais velhos indo de encontro à tendência

verificada na participação desportiva no distrito. Poderemos verificar alguma
homogeneidade em diversos escalões.
O numero de títulos individuais de Campeão Distrital (anexo 7) é de 215 títulos,
sendo (-) 21 do que na época anterior, distribuídos por 188 atletas dos diversos
escalões, (-) 14 do que o verificado na época anterior.
O número de títulos colectivos de Campeão Distrital foram 47 títulos (-9) distribuídos
por 7 clubes.

O número de Recordes Distritais individuais (anexo 8) foram de 41 recordes, sendo
(+) 11 do que na época anterior

VALOR DESPORTIVO

Através dos 94 atletas que participaram em Campeonatos Nacionais e eventos
internacionais conforme a seguir se apresenta, permitiu que se distribuíssem por 12
Pódios Nacionais e Internacionais (+6) do que na época anterior, sendo eles:
Ana Morais – BNSC – Júnior
- 3º Lugar – Campeonato Nacional de Juniores de Provas Combinadas em Pista
Coberta
Pedro Arsénio – BAC – V35
- 2º Lugar – Campeonato Nacional de Estrada em V35
Miguel Quaresma – BAC – Veterano V35
- 1º Lugar – Campeonato Nacional de Veteranos em 5000M
José Júlio Brito – BAC – Veterano V55
- 2º Lugar – Campeonato Europeu de Veteranos
Sara Inácio – BAC – Sub 23
- 2º Lugar – Campeonato Nacional Universitário em 1500M
José Ferreira – NDCO – Veterano V75
- 1º Lugar – Campeonato Nacional Corta Mato Curto
- 1º Lugar – Campeonato Nacional Corta Mato Longo
- 1º Lugar – Campeonato Nacional Estrada
- 1º Lugar – Campeonato Nacional 10000M
Ana Lourenço – NDCO – Veterano V35
- 1º Lugar – Campeonato Nacional de Veteranos em 1500M
Pedro Poeira – NDCO – Veterano V35
- 1º Lugar – 800M - Campeonato Nacional Pista Masters – Ar livre
Francisco Rocha – NARM – Veterano V55
- 4º Lugar – Campeonato Mundo de Veteranos em 800M
A participação de 92 atletas/participações (-6), em Campeonatos Nacionais é
apresentada através do quadro nº 2, por clube, de acordo com:

Quadro 2 - Participação em Campeonatos Nacionais

Distribuição dos Atletas (Verba Desportiva)

COMPETIÇÃO

JD
N

AAF
CA

NAR
M

CPS
L

FCC

BAC

NDC
O

BNS
C

Campeonato Portugal Pista
Coberta

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Campeonato Nac Juvenis Pista
Coberta

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Campeonato Nac Juniores Pista
Coberta

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Campeonato Nac Clubes Pista
Coberta

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Sub Total

1

0

0

0

0

0

1

0

11

Campeonato Nacional de
Estrada

0

0

0

0

0

0

17

10

0

Corta Mato Nacional Curto

0

0

1

1

1

0

6

13

0

Corta Mato Nacional Longo

0

0

0

0

0

1

6

12

0

0

0

1

1

1

1

29

35

0

Campeonato Nacional
Lançamentos Longos

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Campeonato Nacional Juvenis

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Campeonato Nacional Juniores

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Campeonato Nacional de
Veteranos Pista

0

0

0

0

0

0

2

3

0

Campeonatos Universitário de
Pista

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Sub Total

2

1

0

0

1

0

3

3

1

3

1

1

1

2

1

(Verba Desportiva)
Pista
Coberta

Estrada/ Corta
Mato

Sub Total

Pista Ar Livre

TOTAL
ATLETAS/Participações

CNA

TOTAL

33 38 12

1
1
3
8
13
27
22
19
68
1
3
1
5
1
11
92

A AABeja participou com diversas selecções em momentos diferentes ao longo da
época de 2017/18, destacando-se:
Triatlo Zona: 25/02/2018 – Alpiarça
Eduarda Rodrigues – BNSC; Inês Freitas – JDN; José Pedro Piçarra – BNSC; Felipe
Almeida – JDN; Madalena Raposo – JDN; Mariana Tavares – JDN; João Figueirinha –
JDN; António Gaibino – JDN; Avelina Liandro – JDN; Vitória Gonçalves – FCC; Daniel
Reves – JDN; Francisco Flores – BNSC;
Triatlo Técnico Nacional: 03.03.2018 – Alpiarça
Mariana Tavares – JDN; João Figueirinha – JDN; Vitória Gonçalves – FCC; Francisco
Flores – BNSC; Nadine Ferro – BNSC; Daniel Reves – JDN;
Km Jovem Zona – 22.04.2018 – Évora
Inês Freitas – JDN; Carolina Coelho – FCC; Carina Brito – JDN; Mariana Caçoila –
JDN; Inês Ludovino – CNA; Felipe Almeida – JDN; Tomé Candeias – CPSL; António
Gaibino – JDN; Tomás Rafael – CPSL; Marco Costa – SLBA;

Km Jovem nacional – 05.05.2018 – Macedo de Cavaleiros
Érica Santos – NDCO; Tomé Candeias – CPSL; Liliana Matos – NDCO; Ângelo Dias –
NDCO; Inês Ludovino – CNA; Marco Costa – SLBA;
Tetratlo Jovem Zona – 02.06.2018 – Évora
Anaísa Vieira – CNA; Eduarda Rodrigues – BNSC; Tomas Gonçalves – BNSC; Felipe
Almeida – JDN; Carina Brito – JDN; Madalena Raposo – JDN; António Gaibino – JDN;
João Figueirinha – JDN; Vitória Gonçalves – FCC; Avelina Liandro – JDN;
Tetratlo Nacional – 07.07.2018 – Viana do Castelo
Carina Brito – JDN; João Figueirinha – JDN; Rita Figueira – JDN; António Gaibino –
JDN; Vitória Gonçalves – FCC; João Pereira – FCC;
Olímpico Jovem Nacional – 10.06.2018 – Braga
Carina Brito – JDN; Nadine Ferro – BNSC; Andreia Laureano – BAC; Vitória
Gonçalves – FCC; Madalena Raposo; Lúcia Diniz – JDN; Avelina Liandro – JDN;
Beatriz Agostinho – JDN; Raquel Capitão – BNSC; Mariana Tavares – JDN; Rita
Figueira – JDN; Inês Ludovino – CNA; Mariana Duarte – NDCO; Ana Cat.Godinho –
BNSC;
Rafael Fortes – CNA; Daniel Reves – JDN; António Gaibino – JDN; Afonso Gonçalves
– BNSC; Francisco Flores - BNSC; João Figueirinha – JDN; João Pereira – FCC;
Abner Santos – BAC; Ângelo Dias – NDCO; Tomé Candeias – CPSL;

Tendo em consideração os Rankings Nacionais, podemos constatar de que os atletas
a esse nível, no final do ano de 2018, distribuíram-se por:
Distribuição de Atletas

RANKING 2016

RANKING 2017

(Verba Desportiva)

RANKING
2018

Ranking Absolutos

23

81

65

Ranking Juniores

67

9

19

Ranking Juvenis

30

52

0

Ranking Iniciados

19,5

18

3

65

208

104

204,5 (+10,5)

368 (+164,5)

191

Ranking Nacional de Corta Mato

TOTAL

2. Consolidar a prática desportiva do atletismo da população escolar

Relativamente à prática desportiva do atletismo na população escolar, desenvolveramse acções ao nível do Desporto Escolar (corta mato escolar da sub-região Baixo
Alentejo e fase distrital/regional dos megas), promovidas pela Direcção Regional de
Educação (DREA), as acções denominadas “Dias do Atletismo”, promovidas pela

AABeja e Encontros dos Grupo Equipa de Atletismo (Castro Verde, Aljustrel, Mértola e
Vila Nova de S.Bento), sendo possível concretizar encontros a 24.1., 07.2 e a
06.3.2018

O projecto “Dia do Atletismo”, desenvolvido ao nível das escolas do 1º ciclo, apresenta
o resumo das actividades através do anexo 9.
Nas 2 edições do Dia do Atletismo (- 3 que na época anterior), verifica-se a
participação de um total de 156 alunos (-735 alunos que na época anterior).

A nível do Desporto Escolar verificou-se, uma vez mais, a colaboração directa na fase
Regional, envolvendo a DREA (Alentejo Sul e Alentejo Litoral).
Referente ao Projecto Mega Sprinter, realizado em 15 de Março de 2018, na pista
municipal de Odemira, em virtude do evidente estado de degradação que a pista
municipal de Beja apresenta, participaram nos megas cerca de 33 escolas.
A fase Regional de Corta Mato, envolvendo a DREA (Alentejo Sul e Alentejo Litoral),
foi realizada em Alvito.

3. Sensibilizar e desenvolver programas com os diferentes municípios;

Foi possível estabelecer protocolos com vários municípios em projectos tão diferentes
como:
Município de Alvito – Acordo de Colaboração através da dinâmica dos diversos
projectos, entre outros o Dia do Atletismo, para os anos de 2017 a 2021.
Município de Cuba - Acordo de Colaboração através da dinâmica dos diversos
projectos, entre outros o Dia do Atletismo, para os anos de 2017 a 2020
Município de Odemira - Acordo de Colaboração através da dinâmica dos diversos
projectos, para o ano de 2018.
Município de Serpa - Acordo de Colaboração através da dinâmica dos diversos
projectos, entre outros o Dia do Atletismo, para os anos de 2018-2021

4. Fomentar e apoiar projectos das modalidades nos clubes locais

Relativamente á época anterior e após sugestão do município de Cuba foi possível
considerar o aparecimento da Escola Municipal de Atletismo de Cuba.

5. Conseguir notoriedade e visibilidade através de eventos de qualidade

As diferentes Associações Distritais decidiram reactivar a realização de alguns eventos
programados anteriormente, nomeadamente o Triatlo Técnico do Alentejo, mantendo
(a exemplo de anos anteriores) o Campeonato do Alentejo em Corta-Mato, o
Campeonato do Alentejo em Estrada e o Campeonato do Alentejo em Pista,
ressalvando a organização de concentrações de atletas, com vista à formação técnica
dos mesmos.
Nesta época de 2017/18, foi realizada mais uma edição do Campeonato do Alentejo
em Estrada, em Montemor, a 04.3.2018.
Estabelecida então uma calendarização rotativa dos diferentes eventos continuam, até
nova reunião, distribuídos da seguinte forma:

Beja
Évora
Portalegre

C.Alentejo
C.Mato
2016
2017
2018

C. Alentejo
de Estrada
2017
2018
2016

C.Alentejo Pista

Concentrações

2018
2016
2017

2017
2016
2018

Assim, nesta época de 2017/2018, no âmbito do acordo celebrado entre as
Associações de Beja, Évora e Portalegre, participámos em:
03.2.2018 - Campeonato do Alentejo em Corta Mato – Ponte de Sor
27.5.2018 - Campeonato do Alentejo em Pista – Vendas Novas (organização AABeja)

Para além das concentrações da Zona Alentejo, manteve-se a participação no projecto
InterAssociações que envolve a Associação Regional de Santarém, deslocando-nos a
25.2.2018, a Alpiarça, para disputar um Quadrangular Triatlo Técnico de Pista
Coberta.

Ainda no contexto de selecção distrital, participou-se nas seguintes actividades
federadas, em conjunto com as associações distritais de Évora, Portalegre e Setubal:
22 de Abril de 2018 – Quadrangular KM Jovem – Évora
02 de Junho de 2018 – Tetratlo de Zona
Ainda no contexto de selecção distrital, participou-se nas seguintes actividades
federadas, promovidas pela FPA:
08 e 09 de Junho de 2018 – Olímpico Jovem Nacional – Braga
07 de Julho de 2018 – Tetratlo Técnico Nacional – Viana do Castelo

6. Mais e Melhores locais de Prática
6.1. Acompanhar o planeamento de novas instalações e requalificações

Continua, uma vez mais, a ser preocupação da direcção da AABeja e respectiva
Direcção Técnica, o avançado estado de degradação do piso da pista municipal de
Beja.
Na tentativa de contribuir para a resolução do problema, junto da Câmara Municipal de
Beja, estabeleceu vários contactos escritos e através da presença em várias reuniões
apresentou várias propostas de orçamento para a tomada de decisão politica e o
iniciar do respectivo processo de procedimento concursal.
Ainda sobre o funcionamento da pista municipal de Beja, apresentou-se várias
propostas com vista à requalificação do espaço de apoio (balneários, ginásio, cabine
de imprensa, etc) e melhoria no funcionamento da instalação desportiva, sem qualquer
alteração ou decisão final.
Decidido, a exemplo da época anterior, que nesta época de 2017/18, não se efectuaria
qualquer tipo de competição do calendário competitivo da AABeja, em consequência
do avançado estado de degradação da pista municipal.
Finalmente, verifica-se o início de procedimento concursal para requalificação da pista
de atletismo, desconhecendo-se o calendário de início e fim de obra.

Conclusões
A exemplo de anos anteriores, podemos facilmente concluir que em alguns dos
indicadores se verifica progressos, enquanto noutros se regrediu ou estagnou.
Verifica-se

a

realização/participação

em

menos

encontros/competições,

comparativamente com a época anterior, assistindo-se a um menor número de
participações.
De salientar o apoio de cada vez menos municípios o que, mesmo assim, através
desses apoios, permitiu a realização de muitos eventos.
Podemos verificar que a Taça de Benjamins continua a não conseguir consolidar um
quadro de actividades direcionado para aquelas idades, assistindo-se a um esforço de
alguns clubes filiados em promover a participação assídua dos seus atletas.
Sendo difícil a formação de novos juízes, assiste-se a um perigoso decréscimo no
aparecimento de novos juízes e na sua participação em competições/encontros.
Os constrangimentos e procedimentos em vigor para a realização de acções de
formação de atletas, juízes e técnicos, dificultaram, em muito, o aparecimento de
novas acções.

Será, com certeza, um aspecto a ter em conta, num futuro próximo, pois a
necessidade de formação nos diversos agentes desportivos é bem evidente.
Felizmente o acréscimo do número de filiados, nos escalões de formação, contraria a
tendência anterior e motiva a dinâmica e empenho da AABeja.
Não nos podemos esquecer de que os atletas, na maior parte dos casos, surgem
através do movimento associativo e esse tem apresentado alguma relutância em
aumentar o número de praticantes ou mesmo em promover o surgimento de uma nova
secção. Embora muitos fossem os contactos, a nível do distrito, para que se criassem
novas secções de atletismo, a resposta tem sido nula.
Foi com satisfação que se verifica, mesmo assim, que o número de recordes distritais
e a participação em campeonatos nacionais foi bastante positiva.
O projecto “Dia do Atletismo” é uma actividade que envolve um menor número de
eventos (2). Projecto que implica alguma disponibilidade, por parte da AABeja, permite
contactar com a população escolar no 1º ciclo do Ensino Básico, considerando-se
como importante a sua continuidade.
De destacar a continuidade da actividade de grupos equipa de atletismo do Desporto
Escolar, aparecendo esta época mais um grupo (Amareleja, Vila Nova de S. Bento,
Aljustrel Mértola e Beja), facto que permitirá consolidar a prática em alguns desses
locais.
A exemplo de anos anteriores, continuamos a verificar que existem dificuldades
visíveis da CM de Beja em promover ou mesmo calendarizar uma intervenção com
vista à requalificação da pista, sendo a ser um factor que condiciona bastante a
diversa actividade desportiva.
Tendo em consideração o mau estado da pista de Beja, a procura em calendarizar
competições para as outras 2 pistas existentes no distrito, permitirá melhorar a
prestação desportiva, garantir a segurança e corresponder às expectativas dos
treinadores e atletas. Este facto acarreta mais despesa, quer para a AABeja, quer para
os diferentes clubes.
O surgimento de novos clubes, o reactivar de algumas competições populares,
permitirá criar expectativas relativamente ao futuro.
A continuidade em apresentar projectos de promoção da modalidade junto das
autarquias e do movimento associativo, a par da dinamização do Dia do Atletismo, ao
nível escolar, será fundamental para o crescimento desejado.
Beja, 14.02.2019
António Machado

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA

CONTAS
2018

Aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 29.3.2019

Sendo esta direcção eleita a 26 de Outubro de 2018, apresenta-se o Relatório de Contas relativo
a 2018.
.

RELATÓRIO DE CONTAS
No seguimento do seu Plano de Actividades para a época de 2017/2018, apresenta a Direcção
da Associação de Atletismo de Beja o seu Relatório de Contas.
Sendo um relatório que pretenderá demonstrar resultados, procurará, de acordo com as
obrigações legais correspondentes, respeitar as regras da boa gestão.

