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CONSTRUÇÃO De UMA BANCADA NO CAMPO DAS FERRUGENS
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1. Enquadramento

O Centro Recreativo de Antes, fundado a 5 de maio de 1937, filiado na Associação

Futebol de Aveiro, é um clube que desenvolve atividade na união de freguesias de

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes nas modalidades de futebol, basquetebol e hóquei

em patins.

O projeto de formação "Promessa Juvenil" pretende através das diferentes

modalidades desportivas, desempenhar um papel na formação desportiva, cultural e

social para os jovens da freguesia e do concelho.

O Centro Recreativo de Antes, com sede na Rua de S. Pedro n.- 14, 3050-017

Antes, tem vindo, principalmente nos últimos anos, a apostar no melhoramento das

suas instalações, e simultaneamente no melhoramento das condições aos seus atletas.

Em 2017, com a fundamental ajuda da Câmara Municipal da Mealhada, concluiu

a instalação do piso sintético no Campo das Ferrugens. Este fato, foi um fator

preponderante no salto que o clube sofreu na oferta qualitativa desportiva.

Depois da remodelação dos balneários e da instalação do piso sintético, em que

os atletas foram os principais beneficiários, é nosso entendimento que os sócios,

adeptos e pulico em geral merece melhores condições de conforto para assistirem os

jogos de futebol.

• Construção de novos balneários

• Alteração de terra batida para campo sintético

• Melhoramento nos espaços de arrumos, lavandaria, ginásio, sala de convívio e

sala de refeições.

• Construção de uma bancada

Assim, face ao exposto vimos propor ao Município da Mealhada um apoio à

construção de uma bancada que servirá de espaço reservado às dezenas/centenas de

adeptos que nos visitam nos nossos jogos em casa e que, infelizmente, até à data, não

possuem um único lugar sentado. Mais referimos que ficará à responsabilidade do clube

qualquer manutenção ao espaço referido.
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2. Justificação

O Centro Recreativo de Antes tem construído ao longo de mais de 8 décadas um

projeto sustentado de prática desportiva, visível nos resultados alcançados,

principalmente nestes dois últimos anos.

O crescimento deste clube tem sido uma realidade bem patente, com o aumento

das modalidades que representamos, bem como na aposta que se tem feito para com a

formação. Pretendemos continuar a desenvolver e aperfeiçoar todas as modalidades,

mas em virtude da grande incidência do futebol no nosso clube, sendo neste desporto

que possuímos instalações próprias, é nossa aposta melhorar primordialmente esta

modalidade. Assim, e face ao campeonato que a nossa equipa de seniores atravessa (1§

divisão distrital), face ao aumento de atletas nas nossas camadas de futebol formação e

face ao aumento significativo de publico que nos acompanha, surge a necessidade de

melhorar as condições do público, e assim proporcionar um espaço mais acolhedor.

3. Objetivos

Tendo como base os princípios do Centro Recreativo de Antes, previstos no artigo

l, nomeadamente o desenvolver o espírito de solidariedade e cooperação social; o

elevar o grau de instrução e moral; o desenvolver a cultura física e recreativa; o pugnar

pelo engrandecimento de Antes, sede do Centro e o realizar de diferentes atividades de

interesse social, nacional e de diversão, os principais objetivos, desta atual direção,

passam por continuarmos a proporcionar atividade física e lazer aos atletas por um lado

e divertimento e espetáculo aos sócios, simpatizantes e demais espectadores por outro,

tudo isto de forma consolidada.

O objetivo primordial deste programa é projetar e estruturar um espaço de

bancada para 234 lugares, de forma a servir de espaço para o publico que semanalmente

vem assistir aos nossos jogos das diferentes camadas de futebol.

MIF 501 392 033 Rw« rfe S. Pírfro n. B14, 3050-017 Antes -



v0 de

4. Financiamento

Esta construção/requalificação das instalações do Campo das Ferrugens irá

possibilitar ao Centro Recreativo de Antes o aumento de público e simultaneamente o

aumento de participantes.

Esta alteração, permitirá ainda a clube aumentar a sua fonte de receita semanal,

pois com bancada, o valor dos preços nos jogos de futebol sénior será superior.

O Centro Recreativo de Antes pretende continuar a manter a sua autonomia

financeira para o desenvolvimento das suas atividades regulares. Tem sido através da

realização de algumas receitas próprias, de donativos, de patrocinadores e de

associados, que o clube tem reunido esforços para assegurar o funcionamento das suas

atividades. Não obstante, o clube pretende também angariar uma comparticipação por

parte da autarquia para o melhoramento das suas instalações, que se pretende que seja

no valor de 30.000€.

Em suma, trata-se de um investimento, quer em termos desportivos quer em

termos sociais, dada a predominância socioeconómica da localidade e da própria

freguesia.

5. Requalificação das Instalações - Estimativa de custos

A - Movimento de terras para as fundações segundo o plano do executante;

B - Colocação das fundações segundo o plano do executante;

C - Instalação da Bancada pelo executante e segundo o estipulado no orçamento.

Após consulta ao mercado apresenta-se o valor do orçamento aprovado, no valor

de 43. 018,90€, ao qual acresce o IVA à taxa de 23%, e que junto se envia em anexo.
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6. Atividades a desenvolver

Tal como apresentado no Plano de Atividades, é proposta para época desportiva

2019/2020 manter as 4 secções já existentes, Futebol Sénior Masculino, Hóquei em

Patins Sénior Feminino, Futebol Formação e Basquetebol. Queremos, contudo,

aumentar a oferta existentes e assim criar mais duas camadas de formação,

nomeadamente Benjamins e Iniciados.

Com muito trabalho de equipa, união, empenho, dedicação e voluntariado,

continuamos a ter um clube de portas abertas e a atingir os objetivos a que se propôs

da melhor forma e com o maior sucesso possível. Continuaremos a trabalhar de modo

a tentarmos proporcionar melhores condições de trabalho para engrandecermos a

nossa associação. É este o compromisso que assumimos e que esperamos continuar a

cumprir.

De acrescentar que é pretensão desta direção adquirir um autocarro para usufruto

principal da nossa equipa de seniores, estando o mesmo disponível para as outras

modalidades sempre que necessário, em vista à redução das despesas de transporte e

ao aumento do património do clube.

Outro ponto importante de referir, é que o CR Antes elevará a sua responsabilidade

social e irá se aliar a algumas causas sociais da zona envolvente da sede (Antes/

Mealhada) através da recolha de bens materiais.

No sentido de responder às necessidades da população da freguesia e dos seus

associados, o Centro Recreativo de Antes pretende continuar a diversificar a sua oferta,

apostando em atividades culturais, recreativas e sociais.

Além das atividades de responsabilidade direta do clube, tal como tem acontecido

nos últimos anos, pretende-se continuar a colaborar com os programas e atividades

promovidos pela autarquia.
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7. Cronograma das Atividades

AÇÕES

Estabelecimento de parcerias com patrocinadores

Construção da Bancada

Criação de parcerias com outras entidades

Desenvolvimento do plano de atividades

Crescimento de 20% no publico

Crescimento de 30% do número de participantes

Aumento do número de equipas

Aumento dos quadros técnicos a profissionais credenciados

Ano 1 -

(2019)

Ano 2-

(2020)

Data: 11 de novembro 2019

O Presidente

CENTRO RECREATIVO DE ANTES
Cont. N." 501 392 033

RUA S. PEDRO N." 14
3050-017 ANTES - MEALHADA

MIF 501392 033 rfe S. ?erfro n.e 14, 3050-017 Antes -



EASINOOT
ENGINEERING

CLIENTE: C. R. Antes

A/C:

OBRA: Pala e Bancada do Campo de jogos de Antes

LOCAL: Antes

PROPOSTA N°: 096-2018

DATA: 28-11-2018

MAPA DE QUANTIDADES (estimativo)

Artigo

1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.2

1.2.1
1.2.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Designação

ESTRUTURA METÁLICA

Fornecimento e aplicação de perfis metálicos executados em aço S 275
de tipo e dimensões variáveis, incluindo elementos de fixação, parafusos,
cortes, soldaduras, chapas de reforço e ligação, decapagem a jacto de
granalha ao grau SÁ 21/2, pintura com primário epoxídico rico em zinco
com uma espessura de 60 mícron e acabamento a esmalte acrílico com
uma espessura de 60 mícron

Chumbadouros com 6 varões M24

Chumbadouros com 4 varões M20

HEA240

HEA120
IPE200

RHS1 20*60*4

RHS1 00*60*2

SHS60*4

SHS40*2 em guardas

SHS30*2

Varão 016mm

Varão 020mm

Chapa e=2,5mm

Fornecimento e aplicação de perfis metálicos executados em aço
S280GD de tipo e dimensões variáveis, cortes e ligações:

Madrem ax150x1,5

C140x2

REVESTIMENTOS

Fornecimento e aplicação de chapa simples trapezoidal e=0,5mm na
cobertura, incluindo remates e demais trabalhos necessários

Fornecimento e aplicação de chapa simples trapezoidal e=0,5mm na
fachada, incluindo remates e demais trabalhos necessários

Fornecimento e aplicação de remates em chapa laçada

Fornecimento e aplicação de caleiras em aço inox AISI 304

Fornecimento e aplicação de assentos de bancada em plástico
polipropileno copolimero com aditivos anti-UV

Un. Quant.

TOTAL

Preço
Unitário

Preço
Total

43.018,90 €

Ao valor total do orçamento acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Na expectativa de V. Prezadas notícias, subscrevemo-nos, Atenciosamente

A Gerência

(Carlos Couceiro)

Measindot Engineering, Lda. | Rua Manuel Francisco Duarte Martins, n° 4 | 3050-014 Antes | Mealhada
NIF: 510 872 840 | Email: engineering@measindot.com | Web: www.measindot.com Página 1/4



CLIENTE: C. R. Antes

A/C:

OBRA: Pala e Bancada do Campo de jogos de Antes

LOCAL: Antes

PROPOSTA N°: 096-2018

DATA: 28-11-2018

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

A. CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. PREÇO

- Ao valor total do orçamento acresce IVA à taxa legal em vigor.

- Os preços indicados no orçamento apenas são válidos para uma adjudicação na totalidade dos trabalhos descriminados no orçamento.
:aso contrário os mesmos poderão sofrer alterações se as quantidades a executar forem inferiores às inicialmente previstas no projeto. O

mesmo poderá suceder se a empreitada for realizada em mais do que uma intervenção.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

- Este orçamento é válido por quinze (15) dias.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

- A combinar a partir da receção da adjudicação e do projeto de execução.

- Não são considerados, para contagem do prazo global de conclusão dos trabalhos, os dias em que não há condições para a execução dos
trabalhos que sejam da responsabilidade da Measindot, devido a causas que lhe sejam alheias, nomeadamente:

a) Condições atmosféricas, ventos fortes e chuvas;

b) Atrasos ocorridos com os trabalhos de construção civil ou outros que não sejam da responsabilidade da Measindot e que não permitam
o desenvolvimento dos trabalhos com a rapidez prevista ou necessária.

4. TIPO DE EMPREITADA

- Empreitada por valor global

5. GARANTIA

- A Measindot, nos casos aplicáveis, dará garantia sobre a boa execução de todos os trabalhos pelo período de 5 anos.
- A utilização indevida, acidentes ou outros danos provocados alheios à nossa responsabilidade anularão de imediato qualquer tipo de
garantia.

- Considera-se realizado o ensaio de estanquicidade da cobertura, no final da primeira estação de Inverno decorrido após a conclusão, na
mpossibilidade da exata simulação das reais condições de pluviosidade a que a cobertura virá a estar sujeita.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 40% do custo total da obra no ato da aceitação do presente orçamento

- 30% no início das montagens

- 30% na conclusão da obra

- Em caso de atrasos dos pagamentos, a Measindot poderá suspender o fornecimento ou execução dos trabalhos, por decisão unilateral,
sem que o cliente possa reclamar qualquer indeminização pelo facto.
- Quaisquer outras condições de pagamento acordadas, obrigatoriamente terão de constar no orçamento.
ESTE ORÇAMENTO INCLUI TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS COM TRANSPORTE DO MATERIAL, ALIMENTAÇÃO,
DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO DOS NOSSOS TRABALHADORES.

B. RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Em caso de adjudicação, o cliente deverá entregar à Measindot o projeto em suporte informático com todos os desenhos aprovados.

- Será da responsabilidade do cliente o custo da custódia e proteção do material entregue na obra.

- Na fase de montagem da obra, o cliente garantirá que toda a área envolvente da obra estará desimpedida. A Measindot não se
responsabiliza por eventuais prejuízos ou danos causados pela queda de materiais.
- A propriedade dos materiais fornecidos e aplicados em obra apenas se transferirá com o pagamento integral do preço previsto na presente
adjudicação, nos termos do artigo 409° do Código Civil. Até à data do integral pagamento, o Cliente será, para todos os efeitos legal, simples
detentor dos mesmos, pelo que se obriga à sua não alienação ou oneração.

- O cliente reconhece que os projetos apresentados, estão devidamente aprovados pelas entidades competentes, correspondem aos
trabalhos a executar pela Measindot que lhe foram solicitados nos termos da presente adjudicação, de acordo com a lista de preços .

C. INCLUSÃO

- Transporte dos materiais até ao local da obra.

Measindot Engineering, Lda. | Rua Manuel Francisco Duarte Martins, n° 4 | 3050-014 Antes | Mealhada
NIF: 510 872 8401 Email: engineering@measindot.com | Web: www.measindot.com Página 2/4
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ENGINEERING

CLIENTE: C. R. Antes

A/C:

OBRA: Pala e Bancada do Campo de jogos de Antes

LOCAL: Antes

PROPOSTA N": 096-2018

DATA: 28-11-2018

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- Fornecimento e montagem dos materiais descritos no articulado.
- Meios de elevação.

D. EXCLUSÕES

- Todos os trabalhos não especificamente descritos na proposta.

- Apoio de topografia em obra.

- Quaisquer comparticipações com gastos gerais do estaleiro.

- Encargos com a fiscalização dos nossos trabalhos por pessoal exterior à Measindot, nomeadamente ensaios de soldaduras entre outros.

- Licenciamento da obra.

- Trabalhos de construção civil nomeadamente colocação, selagem e regularização de chumbadores e apoios. Os elementos de fixação
deverão ser aplicados perfeitamente alinhados e nivelados, respeitando as medidas definidas com uma tolerância máxima de 5mm.

- Pintura de madres ou de outros elementos em chapa galvanizada.

- Alteração e revisão de projetos previamente aprovados.

- Fornecimento de água potável e eletricidade.

- Garantias bancárias, seguros, caução ou retenções de garantia.

E. APROVAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Aceito(amos) as condições expressas no presente orçamento e solicito(amos) a execução da obra mencionada no mesmo.

de de

(Ass. e carimbo Cliente) (Ass. e carimbo Measindot)
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CLIENTE: C. R. Antes

A/C:

OBRA: Pala e Bancada do Campo de jogos de Antes

LOCAL: Antes

PROPOSTA N°: 096-2018

DATA: 28-11-2018

VISTA 3D DA ESTRUTURA
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