
REQUALIFICAÇÃO
PARQUE DESPORTIVO

C.S.R.C.C.





MISSÃO
criação de uma bolsa
financeira

A
felicidade dos nossos idosos é a nossa prioridade. Na nossa comunidade, como 
em tantas outras, existem idosos que não têm rendimentos suficientes para     
garantir uma vida digna e com acesso aos cuidados inerentes à sua condição. O 
C.S.R.C.C. tem direccionado todos os seus esforços no sentido de prestar todo 
o apoio necessário à comunidade sénior. Prestar este tipo de serviços tem um 

custo por cada utente, sendo que nem todos os idosos têm rendimentos suficientes para pagar 
esse mesmo custo. O C.S.R.C.C. não tem o apoio da Segurança Social, indispensável nestes  
casos, mas  a instituição  recusa-se a marginalizar os idosos que estejam numa situação finan-
ceira mais vulnerável. Desta forma, a direcção da instituição projetou a criação de uma BOLSA 
FINANCEIRA que poderá colmatar o défice entre o custo do utente e o que o mesmo poderá 
pagar para ter acesso aos serviços da instituição. 



OBJETIVOS
do projeto

O
Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos possui um espaço desportivo 
que neste momento está devoluto. Sabemos do potencial deste espaço, mas 
neste momento as instalações estão degradadas e obsoletas, o que impede 
que possam ser utilizadas. Neste sentido, a direcção da Instituição pensou 
numa forma de reabilitar o espaço, com algo inovador e que acrescente valor à                        

comunidade e respectiva oferta desportiva.



Jogar
PADEL

Jogar
PADBOL

Aulas de 
PADEL

Formação  de 
TENIS  
até aos 10 anos

Valências PADEL



RECEÇÃO 
de apoio 

1Serviço de Bar 
para oferecer aos 

clientes um espaço 
com bebidas e/ou 
snacks para o tempo 
que estiverem nas 
actividades.

2Serviço de Apoio 
administ rat i vo 

e presencial para      
auxiliar o normal fun-
cionamento das di-
versas actividades

3Aluguer de equi-
pamentos para 

as diferentes activi-
dades que os clientes 
possam necessitar

4Merchadising  -      
espaço para publici-

dade, exposição e venda 
de produtos. 



Salas
DANÇA

Salas
PILATES

Salas
YOGA

Salas
ARTES
MARCIAIS

SALAS 
polivalentes 



Proposta
Publicidade



1Campo de Padel 
personalizado

4Rede ou          
Pórtico

2               Rodapé em meio 
campo

5               Topo 1/8  
190x200cm

3Rodapé campo 
total

6Topo Bancadas

*Valor anual

€ 6.000

´*Valor anual

€ 1.600

*Valor anual

€ 1.600

*Valor anual

€ 500

*Valor anual

€ 3.000

*Valor anual

€ 400

PROPOSTA PUBLICIDADE

*acresce o valor dos materiais e/ou impressões que possam vir ser a ser necessários, 
assim como o valor da taxa de IVA em vigor.



Proposta
Ocupação
dos Espaços



1hora semanal 
Padel

1               hora semanal 
Sala

2               horas semanais 
Padel

2                              horas semanais 
Sala

3               horas semanais 
Padel

3               horas semanais 
Sala

*Valor anual

€ 1.000

*Valor anual

€ 500

*Valor anual

€ 1.900

*Valor anual

€ 900

*Valor anual

€ 2.800

*Valor anual

€ 1.300

PROPOSTA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS

*acresce o valor da taxa de IVA em vigor.



Proposta 

Investimento



DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES

Sendo que a Instituição não tem qualquer apoio para a realização das obras de requali-
ficação, para que este projeto possa ser uma realidade será necessário reunir as verbas 
através de investidores e patrocinadores.

Neste sentido criamos várias propostas para potenciais investidores que pretendam, não 
só ajudar a Instituição a concretizar este projeto, mas também rentabilizar os seus inves-
timentos.

INVESTIMENTO



Este é um projeto arrojado, mas 
estamos convictos que será uma 
mais valia para a Instituição e que 
irá criar um grande impacto social, 
desportivo, recreativo e cultural 
no concelho de Guimarães, em           
particular na Vila de Ponte.

É por isso fundamental a colabo-
ração de todas as entidades para 
que esta ideia, inovadora na nossa 
comunidade e de relevo no apoio 
financeiro ao CSRCC, possa ser 
uma realidade.

Contamos com o vosso apoio!



Corrida e caminhada 

solidária a realizar-

se anualmente em Setem-

bro, na Vila de Ponte. Esta 

iniciativa é de cariz 100% 

solidário revertendo na 

totalidade para o Centro    

Social Recreativo e Cultur-

al de Campelos.

PONTIS PETRINA 

PUBLICIDADE CARRINHAS

OUTROS PROJETOS 

Colocação de publi-

cidade nas carrinhas 

da instituição. As empre-

sas que queiram ajudar a 

instituição podem colocar 

a sua marca ou logo por um 

determinado valor.



Centro Social Recreativo e Cultural de
CAMPELOS 


