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Plano de Atividades para 2023

I – Introdução/Justificação do Plano

O plano de Atividades para o ano 2023foi elaborado partindo do pressuposto de que o
Clube  de  Vela  e  Canoagem de  Montargil, designação  da  Secção  Desportiva  da
Associação  Nova  Cultura  de  Montargil  (ANC),  continuará  a  sua  consolidação
organizativa,  e  a  dar  o  seu  contributo  para  o  incremento  da  “Prática  da  Vela  na
Albufeira de Montargil” nas vertentes formativa e lúdica.

Para o ano de 2023, perspetiva-se:

(i) Na “Vela” a  vertente formativa – continuará a realizar-se cursos de
formação  para  jovens  e  adultos  e  a  manter  a  atividade  de
aperfeiçoamento e treino aos cerca de 30 velejadores que praticam a
atividade recreativa e desportiva da vela na Albufeira de Montargil;

(ii) Na vertente lúdica – continuará a manter a atividade colaborativa com
todas as Associações e Grupos Desportivos que procuram o Clube de
Vela  para  a  prática  de  desportos  náuticos  e  cujo  trabalho  de
organização  e  execução  é  garantido  pelos  nossos
monitores/colaboradores.  Também  se  mantém  a  vela  lúdica  dos
velejadores independentes que procuram, durante os fins de semana,
uma forma saudável de desenvolver a atividade ao ar livre, usufruindo
da calma e tranquilidade da Albufeira;

De  referir  uma  situação  fundamental  para  o  futuro  desenvolvimento  do  Clube  a
manutenção  do  REFORÇO  FINANCEIRO  AO  CLUBE  PARA  REMUNERAR  O
INSTRUTOR DE VELA.

Contrariamente ao que desejámos e, solicitámos junto da Câmara Municipal de Ponte
de Sor relativamente à melhoria das instalações do Clube, nomeadamente relativa ao
Parque Fechado; Balneários e Ordenamento e regulação do sistema viário e espaços
circundantes, nada foi feito.
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Julgamos que o percurso que temos vindo a fazer e o retorno que temos vindo a dar à
população  no  trabalho  que  se  tem  desenvolvido  merece  a  melhor  atenção  das
entidades.

É importante que, para conseguirmos receber Clubes e a própria Federação nas nossas
instalações  que,  o  ano de  2023,  seja  o  início  da “contagem” para um novo espaço
organizado e a integração num espaço náutico – com o primeiro passo para a ESTAÇÃO
NÁUTICA como entidade parceira do Município de Ponte de Sor.

O  Plano,  foi  estruturado  em  dois  capítulos,  um  relativo  à  Atividade  Corrente  de
Incentivo à Prática da Vela e da Canoagem, outro relativo aos Apoios Logísticos ao
Desenvolvimento.

O orçamento previsional é apresentado no anexo 1, salientando-se :
• Despesa total  € 8.124
• Receitas Próprias  € 1.140
• Subsídios à Exploração € 7.140
• Saldo Provisional € 156

II – Atividade corrente de incentivo à prática da vela e da canoagem

1. Formação

a. No âmbito da Vela

Prosseguir as ações de formação no âmbito da vela, designadamente:

(1) "Cursos de Iniciação à Prática da Vela”

Destinada especialmente a jovens, normalmente realizada aos sábados durante

10 sessões.

(2) "Aperfeiçoamento da Prática da Vela”

Formação subsequente à "Iniciação à Prática da Vela” geralmente realizada aos

sábados.

(3) "Treino de Vela”

Formação  subsequente  ao  “Aperfeiçoamento  à  Prática  da  Vela”  geralmente

realizada aos sábados.
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(4) "Iniciação à Prática da Vela – Formação intensiva”

Destinada apenas a adultos, a realizar em dois dias de fim-de-semana.

(5) "Iniciação à Prática da Vela em tempo de férias escolares”

Destinada apenas a jovens, a realizar durante uma semana (6 dias) de férias

escolares.

(6) "Clínicas de Vela”

Destinada a reforçar conhecimentos já adquiridos através de aulas teóricas e

práticas, normalmente concentradas num único dia.

Para o ano de 2023, prevêem-se 3 ações formativas e evolutivas.

• Arranque do ano Letivo  a 18 Fevereiro 2023 -  Iniciação;  Aperfeiçoamento;

Treino;

• Início do 2º curso do ano a 29 Abril 2023 – Iniciação; Aperfeiçoamento; Treino;

• Início  do  3º  e  último  curso  do  ano  a  23  Setembro  2023  -  Iniciação;

Aperfeiçoamento; Treino.

Prevê-se a possibilidade de, no período 08 Julho a 16 de Setembro, se realizarem

cursos de adultos e curso de férias ativas.

b. Carta de Marinheiro

Fazer o Balanço relativo à Formação para a Carta de Marinheiro tendo em vista a

passagem dos monitores juniores `para carta definitiva.

c. No âmbito da Canoagem e do Futsal

Manter a atividade do grupo “Alentejanas em Forma” na prática da canoagem e do

futsal com vista a uma atividade saudável para grupos de mulheres em idade ativa.

2. Atividade Lúdica da Vela

Esta  atividade  permite  incrementar  a  utilização  dos  meios  náuticos  existentes,

correspondendo a solicitações de Associações e Grupos Desportivos bem como permitir

desenvolver a atividade ao ar livre usufruindo da Albufeira de Montargil.

Tenciona-se prosseguir com as componentes já ativas:

a. Treino específico para os monitores juniores – destina-se a aperfeiçoar as técnicas de

vela para competição;

b Ações de treino da "Prática da Vela.

Ações executadas ao longo de todo o ano que se destinam, fundamentalmente, aos

que são autónomos na prática da vela.

c Ações de "Campos de Férias; Passeio à da Vela; Batismos de Vela”

Organizadas  por  monitores  seniores:  Destinam-se  a  corresponder  a  solicitações

recebidas para a prática e batismos de vela de jovens integrados em Associações

nomeadamente GEPS, CAMINHAR, CLDS, etc.
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3. Eventos de Incentivo à Prática da Vela e Canoagem na Albufeira de Montargil

a. Celebrar a criação do Clube de Vela e Canoagem de Montargil

Aproveitando o  Dia Mundial  da Água – em Março,  celebrar esse dia com eventos

alusivos  e  um  encontro  náutico  com  as  associações  de  concelhos  vizinhos,

procurando  envolver  nas  comemorações  associações  do  conselho  por  forma  a

desenvolver um convívio salutar inter-associativo como projeto de promoção do valor

cultural e paisagístico da Albufeira de Montargil;

b. Projeto Dar a Conhecer

Desenvolver um projeto Dar a Conhecer que visará:

• A vinda de clubes / associações de desportos náuticos “verdes” não poluentes

para  encontros  desportivos  na  albufeira,  visando  dar  a  conhecer  a  nossa

realidade como clube e as grandes potencialidade da nossa albufeira para a

prática de desportos náuticos.

• Visitar  clubes  de  atividade  náuticas,  tanto  no  litoral  como  junto  a  águas

interiores,  para  dar  a  conhecer,  aos  nossos  praticantes,  outras  realidades

tendo como especial foco a prática da vela no mar.

c. Projeto Dia Aberto no Clube

Desenvolver o projeto "Dia Aberto no Clube" para incentivar a população a vir tomar

contacto com a "Vela" e com a “Canoagem”. Uma a duas sessões por trimestre.

d. Projeto Dia do Diploma

Trata-se da entrega do Diploma aos Cursos Formativos previstos para 2023 prevendo

se para 1º curso - 22 Abril; 2º curso – 1 de Julho ; 3º curso – 23 de Setembro.

4. Orçamento

a. Subsídio da Câmara

Conforme acordado com a autarquia, as despesas que eram anteriormente geridas

pela Câmara, passaram progressivamente a serem suportadas pela ANCM/Clube de

Vela, nomeadamente seguros, encargos com a manutenção da embarcação de apoio,

vigilância e segurança, trabalhos especializados e prestações de serviços.

Aquela decisão visou permitir  que o orçamento do Clube de Vela e Canoagem de

Montargil seja o centro de custo do projeto de incentivo à prática da vela na albufeira

de Montargil.

Como  abaixo  se  indica,  vão-se  tentar  obter  patrocínios,  mas  enquanto  tal  não  é

conseguido, o orçamento de despesa terá que ser financiado recorrendo a subsídio da

autarquia.
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b. Patrocínios

O Clube irá desenvolver ações de divulgação da sua atividade junto de empresas

conhecedoras/amigas do projeto “vela” visando a obtenção de patrocínios, com vista

a, progressivamente, se irem obtendo meios para aquisição de equipamentos.

Serão também estabelecidos taxas, tanto na formação de adultos como na vela lúdica.

c. Candidaturas ao IPDJ/Fundos europeus ligados ao Desporto

O Clube, em estreita colaboração com o IPDJ, irá tentar concretizar candidaturas aos

Fundos Europeus visando a obtenção de apoios para o seu funcionamento.

III – Apoios Logísticos ao desenvolvimento

1. Instalações

a. Abrigos

Atualmente o clube dispõe de  quatro abrigos – os abrigos nº 2 e nº 5 com acesso

virado a sul e os abrigos nº 3 e nº 4 com o acesso virado a norte.

O abrigo nº  2 funciona como espaço administrativo de apoio à atividade do clube

estando os restantes três destinados à guarda dos equipamentos náuticos.

Tendo o edifício dos abrigos (exterior e interior) sido sujeito a pintura por parte da

Associação de Regantes torna-se agora necessário arranjar os telhados que deixam

entrar água de inverno.

b. Sanitários

Considerando que a  disponibilização de instalações sanitárias  e  balneários  é  uma

condição necessária em termos de logística e de saúde pública continuamos a solicitar

a intervenção nestas instalações permitindo que cada seção (feminina e masculina)

disponha das suas próprias instalações e de água quente para os banhos.

Atualmente apenas se dispõe de um pequeno sanitário.

Só  assim  estaremos  em  condições  de  receber  clubes  e  respetivos  velejadores

federados.

2. Obras Necessárias de Requalificação 

As intervenções necessárias encontram-se descritas no anexo 2 (Planta topográfica com

identificação da área a afetar ao CVCM e do equipamento a instalar / edificar) e no anexo 3

(Projeto de requalificação das instalações).
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3. Equipamento Náutico

O Clube só pode cumprir com a sua missão com equipamento náutico pelo que para além

da conservação do existente deverá prosseguir o reforço da capacidade existente. A adesão

progressiva à prática da modalidade levou a que fosse necessário desdobrar a equipa de

jovens de forma a podermos satisfazer a procura.

Reforço da capacidade “VELA”:

Aquisição  de  3  embarcações  LASER  que,  com  a  existente  no  Clube  cedida  por

colaboradores permitiria aos velejadores federados entrarem em competição.

Aquisição de 2 embarcações OPTIMIST que, com as três potenciais permitiria aos

velejadores federados entrarem em competição.

A Diretora do Clube de Vela e Canoagem de Montargil

__________________________________

Maria do Rosário Martins Alves

ANEXOS:

Anexo 1 – Orçamento Previsional, Global, Vela e Canoagem para 2023

Anexo 2 –  Planta topográfica com identificação da área a afetar ao CVCM e do

equipamento a instalar / edificar.

Anexo 3 – Projeto de requalificação das instalações
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Clube de Vela e Canoagem de Montargil

Anexo 1 – Orçamento “Vela e Canoagem”

ORÇAMENTO PREVISIONAL

Err:501

Conta Rubrica Orçamento

GASTOS

622 Fornecimentos e Serviços 8.124 €

62212 Combustíveis 200 €

62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 300 €

62217 Material Escritório 150 €

62218 Artigos para Oferta 200 €

62221 Despesas de Representação 100 €

62223 Seguros 535 €

62227 Deslocações e Estadas 150 €

62232 Conservação e Reparação 400 €

62234 Limpeza, higiene e conforto 932 €

62235 Vigilância e Segurança 532 €

62236 Trabalhos Especializados 4.425 €

62298 Outros fornecimentos e serviços 200 €

Total de Gastos 8.124 €

Conta Rubrica Orçamento

RENDIMENTOS

72 Prestação de Serviços 1.140 €

Quotas de Associados 840 €

Quotas dos Utilizadores 300 €

75 Subsídios à Exploração 7.140 €

da Câmara Municipal 7.140 €

da Junta de Freguesia 0 €
,

Total de Rendimentos 8.280 €

Resultado Previsional do Período 156 €



Parque Fechado

Corrente “A”

Corrente “B”

Corrente “C”

Pilarete em madeira 

Percurso para acesso à 
rampa

Percurso de saída

Colocação de 
embarcação na água

LEGENDA

Pequena Marina

Corrente “A”
Corrente “B”
Corrente “C” - Impede a passagem para zona restrita da ARBVS

- Impede a passagem para quem não respeita sinais de proibição.
- Condiciona a passagem durante as ações de formação.

Anexo "2"

Anexo "2"



Anexo "3"






