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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2019 foi elaborado de forma a prosseguir o 

desenvolvimento sustentado do nosso clube e a qualidade das instalações e serviços 

que disponibiliza aos seus utilizadores, na linha do que tem sido a atuação desta 

Direção em Exercícios anteriores.  

 

2. ACÇÕES DESPORTIVAS A DESENVOLVER 
 

2.1 - Escola de Ténis  

Em 2019 termina a vigência do contrato celebrado com a LX Team para exploração da 

escola de ténis do clube.  

Face aos bons resultados obtidos até ao presente, pretende-se renovar o referido 

contrato com eventuais acertos destinados a melhorar em alguns pormenores a 

relação existente entre as duas partes. 

 

2.2 - Torneios Oficiais 

O clube acolherá no decorrer do ano os seguintes torneios oficiais: 

 

LUMIAR SPRING CUP 2019-04-07 

2019-04-09 

SUB 16 

LUMIAR SPRING CUP 2019-04-07 

2019-04-10 

SUB 12 

Troféu Primavera 2019-05-24 

2019-05-26 

+35; +45; +55 

LUMIAR SUMMER CUP 2019-07-23 

2019-07-26 

SUB 14 

LUMIAR SUMMER CUP 2019-07-24 

2019-07-26 

SUB 18 



NEXT LEVEL LUMIAR 

OPEN 

2019-09-11 

2019-09-14 

Seniores 

Troféu de Natal 2019-12-06 

2019-12-08 

+35; +45; +55 

 

 

2.3 - Torneios Sociais 

Permanecerá a forte aposta do clube no seu torneio escada, que é um marco na 

atividade desportiva do clube. Será concluída a edição de 2018/2019 e iniciada a 

edição de 2019/2020. 

No final da época desportiva realizar-se-á o tradicional Masters e o torneio social 

paralelo. 

No mês de julho será organizado um encontro social com uma equipa russa. 

 

2.4 Competição 

Permanecerá a aposta na dimensão desportiva e competitiva, sendo o principal 

objetivo manter atletas de grande qualidade a representar o clube. Espera-se dessa 

forma a obtenção de resultados desportivos significativos, nomeadamente nas 

camadas mais jovens. 

Este objetivo refletir-se-á, nomeadamente, na participação de equipas muito 

competitivas do clube nos campeonatos interclubes. 

Com esta aposta reforça-se também o número de federados pelo clube, o que, a par 

dos resultados desportivos que se espera obter, criará melhores condições para a 

obtenção de apoios financeiros. 

Nos interclubes manter-se-ão as equipas de +45 e +55 e será criada uma equipa de 

+35. 

Serão exploradas formas de conseguir a aquisição de equipamentos para as equipas 

que representem o clube nos campeonatos interclubes de 2020. 

 

3. OBRAS DE RECUPERAÇÃO e MANUTENÇÃO 



Em 2019 são as seguintes as principais intervenções que se pretende levar a cabo: 

 Reparação das bancadas; 

 Reparação das redes divisórias dos campos, vedações e respetivos suportes; 

 Reparação das fechaduras dos campos; 

 Manutenção da fossa (limpeza e desobstrução de tubagens); 

 Pequenas reparações na canalização das casas de banho (lavatórios e 

chuveiros); 

 Construção de estruturas nos bancos dos campos para proteção solar dos 

jogadores; 

 Reparação das cadeiras de árbitro; 

 Melhoria dos espaços verdes; 

 Aquisição de nova máquina de cortar relva. 

Será mantida a avença de manutenção dos campos e continuar-se-á a avaliar a 

possibilidade de substituição do sistema de iluminação dos campos por LED; 

 

4. COMUNICAÇÃO 
 

Manter-se-á o esforço de comunicação com os sócios que vem sendo feito nos últimos 

anos, utilizando as ferramentas tradicionais: email, site e redes sociais. 

 

5. PATROCÍNIOS E PARCERIAS 
 

Em 2019 será mantida a parceria com a Tennis Warehouse que proporciona descontos 

aos sócios do clube. Os termos dessa parceria foram revistos por iniciativa da Tennis 

Warehouse que decidiu terminar com os períodos de 20% de desconto. A partir de 

2019 os sócios beneficiam de um desconto perante de 10% nas compras efetuadas 

nessa plataforma. 

 

  



6. ORÇAMENTO 2019 (em €) 
 

Orçamento 2019 
Custos e Perdas   Proveitos e Ganhos   

        

CEVMP   Vendas e Prestação Serviços   

Bolas e pó de tijolo 1 150,00 Escola de Ténis 22 000,00 

Outros 0,00 Outros 0,00 

Total 1 150,00 Total 22 000,00 

    
 

  

FSE   Proveitos Associativos   

Eletricidade 7 000,00 Quotizações 6 000,00 

Água 1 850,00 Total 6 000,00 

Comunicações 690,00     

Conservação e Reparação 500,00 Proveitos Suplementares   

Serviços auxiliares / Trab. Especializados 2 100,00 Patrocínios 500,00 

Obras de recuperação 5 300,00 Outros 0,00 

Vigilância e Segurança 635,00 Total 500,00 

Outros 1 500,00     

Total 19 575,00 Subsídios à Exploração   

    Junta de Freguesia do Lumiar 0,00 

Custos com o Pessoal 23 100,00 Câmara Municipal de Lisboa 8 000,00 

    Total 8 000,00 

Outros Custos e Perdas Operacionais       

Despesas com torneios 1 750,00 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais   

ATL/FPT 3 250,00 Proveitos dos campos 9 200,00 

Outros 300,00 Proveitos de eletricidade 800,00 

Total 5 300,00 Proveitos dos torneios 0,00 

    ATL/FPT 2 950,00 

Amortizações e Provisões do Exercício 136,00 Outros 250,00 

    Total 13 200,00 

        

Total dos Custos e Perdas 49 261,00 Total dos Proveitos e Ganhos 49 700,00 

        

Resultado Líquido do Exercício 439,00   
   

 

 

 

 

 



  

A Direção 

José Almeida Santos – Presidente 

Miguel Almeida Andrade – Vice-Presidente 

António Corte-Real Cruz – Tesoureiro 

Isidro Batista Correia – Vogal 

João Pona Ramires - Vogal 

 

 


