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2“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Clube com 

história

É para este clube

que temos muito orgulho em

trabalhar

por forma a darmos seguimento à

sua história!



3“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Melhoria 

Contínua

Viatura de 9 lugares com condições para 

transporte de todos os escalões de 

atletas

Equipamentos para apoio 

administrativo



4“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses”  – Planos para o 

Futuro

Nova Sede e Pavilhão Desportivo no B. 

João
Projeto a 3 anos



C.

5“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Apoios 

Institucionais

29



6“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Patrocinadores 

Patrocinadores 

Institucionais – Clube e 

Basquetebol



7“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – O essencial envolvimento dos 

pais



8“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – e ainda mais importante, das 

MÃES e outras meninas

29



C.

9“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – igualmente nos 

momentos de diversão e convívio

29



10“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – as amizades que 

perduram

Algumas com mais de 12 anos.. 



C.

11“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Cromos da bola 

laranja

29
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crescer”

29

“Os Bonjoanenses” – Algumas equipas 

recentes



13“Formar para 

crescer”

29

“Os Bonjoanenses” – Algumas equipas 

recentes



14“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Algumas equipas 

recentes

29



15“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Algumas equipas 

recentes



16“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – As nossas meninas



17“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Participamos em 

torneios e organizamos os nossos

29



18“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Viajamos e 

convivemos



19“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Queremos ter uma 

mascote



20“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses”

A nossa organização

e atividades para

2019 - 2020
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21“Formar para 

crescer”

Os Bonjoanenses

29



22“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Certificado da FPB para Escolas de Mini Basquete

Seguimos o Manual do treinador e amigo

29



FARO

TREINADORES 

2019/2020 

“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses”



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Mini 8 M / F

João Lima                       Miguel 

Poço 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Mini 10 M / F

João Lima                       Miguel 

Poço 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Mini 12  M / F

António Canário             Paulo G. 

Sousa 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”



27“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Ajudas para treinos e/ou 

deslocações dos nossos mais pequenos

M. Inês Custódio 

(conforme a sua 

disponibilidade)

Estagio profissional aprovado 

para licenciado/a na área 

educação física.



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Sub 14 M

João Lima                    António 

Canário 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Sub 14 F

Miguel Poço               Paulo G. Sousa 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”



FARO

TREINADORES 

2019/2020 
Sub 16 M

Fernando Henriques          Sérgio 

Quintas 

“Os Bonjoanenses”

“Formar para 

crescer”
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31“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Horários e locais de 

treino



Forma de Pagamento

32“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” - Mensalidades

Mensalidades por escalão

Escalões (sub)
Mensalidade 

por atleta

Mensalidade 

por atleta 

(irmão)

8 30 € 24 €

10 30 € 24 €

12 30 € 24 €

14 25 € 20 €

14F 25 € 20 €

16 25 € 20 €

18 25 € 20 €

• A regularização é mensal;

•Cada atleta terá uma carteira (física) onde é 

colocada a mensalidade;

•A carteira com o pagamento pode ser 

entregue ao treinador ou diretamente a um 

funcionário do clube que estará todas 4ªs no 

pavilhão durante os treinos;

•O pagamento pode ser realizado:

Em numerário colocado na carteira;

Transferência por multibanco com impressão 

do comprovativo para colocar na carteira;

Por transferência, via net ,com impressão do 

comprovativo para colocar na carteira;
10 mensalidades / ano – de Setembro a 

Junho



33“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” - Mensalidades

Transferências para C.F. Os 

Bonjoanenses Faro

Secção Basquetebol

NIB: 0010 0000 53550170002 28

IBAN: PT50 0010 0000 5355 0170 0022 

8

BIC: BBPIPTPL

•Para pagamentos realizados na totalidade, 

até ao final de Outubro – 10% de desconto

•Os pagamentos terão sempre a emissão 

de recibo contabilístico



34“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – As inspeções 

médicas

• Serão realizadas no dia 7 de Setembro, na sede do Clube, das 9.30h

até às 12.30h;

• Este exame é obrigatório pelos regulamentos da Federação de

basquetebol Portuguesa, para os escalões acima dos mini 12, contudo o

clube quer realiza-lo para todos os atletas de todos os escalões;

• Ser-vos-á entregue o impresso para este efeito que devem preencher e

devolver, sem contudo colocarem a data;

• O exame inclui normalmente a medição da tensão arterial e da glicémia.

Nós incluiremos também um ECG (eletrocardiograma);

• O valor a pagar pela inspeção médica é de 10 € por atleta.



35“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Seguro Desportivo

• O seguro desportivo é obrigatório e é pago pelo Clube à FPB no ato da

inscrição do atleta para as competições de 2019 – 2020;

• Este seguro tem normas que devem ser seguidas para ser acionado

e que são complementadas por regras internas do clube:

Os encarregados de educação (EE) devem ter presente qual o nº da

apólice do seguro na STARSTONE;

Sempre que ocorra um acidente na prática desportiva no clube, o

treinador deve ser o 1º a tomar conta da ocorrência;

Se o acidente aparentar pouca gravidade o atleta será encaminhado

para a Clínica protocolada com o Clube.



36“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Seguro 

Desportivo

 O treinador preenche uma ficha do clube onde descreve o incidente;

 Na posse deste documento, na Fisiohealth é feita a triagem da

gravidade da ocorrência e o treinador e EE são informados;

 Se a triagem resultar num diagnóstico que aconselha somente repouso

ou tratamentos simples na clínica, então será esta a decisão acatada

pelo clube que assegurará os custos de eventuais tratamentos;

 Mesmo que o diagnóstico aponte para pouca gravidade, o EE poderá

decidir deslocar-se à urgência do hospital;

 Se quiser fazer esta 2ª triagem sem acionar o seguro desportivo, então

a responsabilidade é sua quanto a custos que venham a decorrer dos

tratamentos;

 Se quiser acionar o seguro desportivo, no atendimento deverá informar

que se trata de um acidente desportivo e deve apresentar a apólice. Neste

caso haverá lugar ao pagamento, por parte do EE de 100€ de franquia

do seguro;



37“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Seguro Desportivo

O seguro desportivo é depois acionado pelo clube com base no

diagnóstico realizado pelo hospital público e no prazo máximo de 3 dias após o

acidente;

 Entretanto o jogador não poderá treinar ou jogar até ter alta por parte da

FPB;

No caso de um acidente em que seja evidente a sua gravidade o atleta

será encaminhado pelo treinador e, portanto, pelo clube, para a consulta na

urgência do Hospital Publico;

O clube também acionará o seguro, pagará a franquia e seguirá todos

tramites necessários para a recuperação do atleta.



C.

38“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Seguradora Starstone

29



39“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Importância de ser sócio

• Atualmente a quota de sócio é de 12€ anuais;

• Haverá uma assembleia onde será deliberado, se for essa a vontade dos

sócios, que a quota passe para os 18 € anuais;

•Este ano também serão emitidos cartões para todos os sócios ativos;

•Os atletas são automaticamente sócios do clube e pagam as suas quotas

com a mensalidade de Janeiro (o valor da quota anual está incluída nessa

mensalidade);

• Para os novos atletas, com a mensalidade de Setembro é feito o pagamento

dos 4 meses de 2019, ou seja 4€. Depois em Janeiro serão pagas as quotas de

2020;

• Existe todo o interesse em que os pais e/ou EE se tornem sócios do clube

e incentivamos vivamente a que o façam;

• É uma forma de darem uma ajuda extra ao clube e também de poderem

participar nas assembleias e em reuniões com a direção, podendo contribuir com

as suas ideias, em sede própria, para melhorar os destinos do clube



40“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses” – Comissão de pais dos 

atletas

• Iremos promover a escolha de um pai que seja o “seccionista” de cada

escalão e que possa ter o diálogo direto com a direção e ser o representante do

escalão sempre que se promovam reuniões com os diferentes seccionista;

• É evidente que os pais são de extrema importância em todo o processo de

evolução dos atletas e do clube. Posto isto iremos promover uma reunião para

breve para definirmos modos de ação, coordenação com o clube e expor

algumas ideias que temos quanto à organização dos pais de todos os escalões.
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crescer”

“Os Bonjoanenses” – Atividades 2019 -

2020

29
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crescer”

“Os Bonjoanenses” – Atividades Basquetebol

29
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crescer”

“Os Bonjoanenses”

Algarve Mini Basketball Cup

29



44“Formar para 

crescer”

“Os Bonjoanenses”

Site do Clube: http://www.cfosbonjoanenses.pt/

Site do Torneio: http://algarveminibasketcup.com/

Pagina do Clube: https://www.facebook.com/bonjoanenses/

Página do Basquetebol: 
https://www.facebook.com/basquetebol.cfosbonjoanensesfaro/

Página do Torneio: https://www.facebook.com/Algarveminibasketballcup

Obrigado e até breve

http://www.cfosbonjoanenses.pt/
http://algarveminibasketcup.com/
https://www.facebook.com/bonjoanenses/
https://www.facebook.com/basquetebol.cfosbonjoanensesfaro/
https://www.facebook.com/Algarveminibasketballcup

