
É INDISCUTIVEL a ABAS NECESSITA de RECUPERAR a 
VITALIDADE de OUTRORA!! 

A SITUAÇÃO ACTUAL EXIGE GRANDES DESAFIOS QUE SÓ SERÃO 
ULTRAPASSADOS SE TODOS JUNTOS E CADA UM DE NÓS FORMOS 
CAPAZES, DE TRANSFORMAR ESTA AMEAÇA NUMA 
OPORTUNIDADE. 

 

A Caros companheiros (as)!!! 

A caminho de celebrarmos os 25 anos de existência, uma data que seria de festa, a ABAS 

encontra-se a lutar… pela sua existência.  

Conscientes das dificuldades que se nos deparavam, mas acreditando na potencialidade 

da Associação para ultrapassar este momento difícil, aceitamos o repto lançado pela 

anterior direcção de não deixar cair a associação, definimos os nossos objetivos, 

arregaçamos as mangas e fomos à luta. 

Aqui chegados, numa breve analise ao estado da associação, identificou-se como:   

Pontos fortes  

 Proximidade a pontos susceptíveis de se praticar mergulho. 
 Interacção com Escola de Mergulho de Barcelos. 
 Disponibilidade de uso da Piscina Municipal 

Pontos fracos 

 Desactualização da base de dados dos associados 

a) Quem somos? 
b) Quantos somos? 
c) O que queremos que a ABAS seja? 

 Alheamento dos sócios perante a associação 
 Características da nossa orla costeira 
 Sazonalidade da actividade 
 Número de actividades propostas 
 Quotizações em falta 
 Fraca adesão dos associados ás actividades 

 Oportunidades 

 Criação de actividades complementares com o mergulho 

Ameaças 

 Extinção da   Associação 



Tornar a ABAS mais acessível, facultar-lhe toda a informação interna da Associação, para 

que assim, possa esclarecer e resolver qualquer tipo de assunto, fomentando canais de 

comunicação entre os Associados e a Associação constitui, para nós, um objetivo 

permanente numa sociedade cada vez mais ligada às tecnologias de informação. 

É com orgulho que vos dou as boas vindas ao novo "site” da ABAS. 

A ABAS proporciona-lhe desta forma uma renovada plataforma de comunicação, que 

pretende ser uma “porta aberta” entre a Associação e os companheiros. Com novas 

funcionalidades, valorizando a relação de proximidade que pretendemos ter, foi concebido 

para privilegiar a interatividade entre associados. 

Nesta nova página oficial, pretendemos mostrar as mais variadas informações sobre o 

funcionamento e acção desta Associação e recolher dos associados dados e sugestões que 

nos permitam ter sucesso na missão que abraçamos. 

Contando com todos, porque sabemos que a união faz a força e acreditamos que todos 

juntos somos mais fortes do que todos somados. 

Ao trabalho, com confiança, força e muita dedicação. 

 

 

 

       ALBERTO PINHO 

       (vice-presidente) 


