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Mensagem do Presidente
No quadro das minhas obrigações estatutárias, dirijo-me aos digníssimos associados,
apresentando o Relatório Anual de Atividades e Contas referente ao exercício de 2018.
De uma forma sucinta, começo por me referir às atividades desportivas desenvolvidos
no seio do Grupo Desportivo, sendo entendimento de que estas não apresentaram alterações substanciais, mantendo o seu nível de participação e entusiasmo dos seus praticantes, permitindo a consolidação e o funcionamento das mesmas.
Apraz-me salientar o ressurgimento do interesse pela prática do Futsal, a norte e a sul,
na zona de Lisboa, situação a que não será alheia a integração de novos praticantes com
origem do ex-Banco Popular, interesse que deu origem a um processo de representação
do GDST com a formação de uma equipa para o Campeonato do Inatel 2019. O Grupo
Motard e o Trail são também modalidades que concitaram o interesse de novos praticantes estando em plena fase de crescimento e afirmação.
Quanto ao Futebol, este manteve a sua participação no campeonato organizado pela
empresa de eventos Sideline, sendo de referir a vitória da nossa equipa na Taça Algarve,
realizada em Albufeira, onde participaram equipas de várias empresas.
Pelo lado negativo, é de salientar a suspensão do Basquetebol, pela insuficiência de elementos que garantissem a participação sustentada do Grupo Desportivo no campeonato
do Inatel.
Cabe aqui uma palavra de conforto e agradecimento a todos os que, pela sua persistência e dedicação, vão conseguindo ultrapassar dificuldades, mantendo vivas as suas
modalidades.
Do ponto de vista social, cultural e lúdico, mantiveram-se abertos os espaços da Sede e
das Delegações aos associados para reuniões familiares e a disponibilização dos ginásios
de Lisboa e do Porto, sem custos para os associados; a celebração de Protocolos comerciais, a realização de viagens e de visitas culturais.
Desenvolveu-se o acesso grátis a filhos de associados até aos 12 anos para Z00, e Parques de contacto com a natureza, no Norte, Lisboa, Alentejo e Algarve, e mantivemos os
campos de férias para filhos de associados no período de férias escolares.
Manteve-se vivo o processo de descentralização de atividades pelas Delegações, nomeadamente quanto à entrega de distinções estatutárias (emblemas de prata, de ouro e
de platina); atribuição do Apoio a atividades de manutenção física e o estímulo à realização de Convívios Regionais com o objetivo de promover a proximidade aos associados.
Dando sequência ao pensamento da Direção, promoveu-se a eleição do Provedor do
Sócio, em Assembleia Geral de Associados, tendo sido eleito para o cargo o Dr. Cândido
Vargas, associado idóneo e equidistante dos atuais Órgãos Sociais, com largos anos de
colaboração e dedicação à causa desportiva interna, cujas funções, certamente, representarão uma mais valia para a família GDST.
O Convívio Nacional GDST, em Guimarães, decorreu de uma forma agradável, com largos pontos de interesse para os presentes, tendo sobressaído a disponibilidade destes
para mais um encontro de companheirismo e amizade entre colegas. O Convívio Nacional será reformulado a partir de 2019, dando-se início a encontros regionais, numa perspetiva de maior aproximação a todos os associados, reforçando as orientações saídas do
Congresso GDST realizado em Évora no mês de Outubro.
Por fim, implementou-se um novo Site, “ferramenta” que visa melhorar a interação entre
o sistema de informação e o GDST estabelecendo funcionalidades em on-line.
Enfim, um conjunto de atividades diversificadas que ao longo de 2018 procurámos realizar para satisfação dos associados e seus agregados familiares nas vertentes desportiva,
lúdica e cultural.
Saudações desportivas.

Francisco Duarte
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Pelouro Serviços Administrativos
n

n

n

n

n

S

endo este o Órgão máximo entre
a estrutura do GDST e os seus associados na sua relação de proximidade, impõe-se salientar as inúmeras
e por vezes complexas tarefas que
são desempenhadas em prol dos
nossos associados e das suas necessidades.
Graças aos nossos empenhados
colaboradores, prestamos um serviço administrativo atento, eficiente e
de bom nível, sempre com o objetivo de satisfazer as múltiplas atividades de que os nossos sócios e familiares necessitam.
Das muitas tarefas desempenhadas em prol dos Associados do GDST,
destacamos as seguintes:
n

n

Tratamento da informação disponibilizada aos Sócios, através do
Site renovado do DGST, da Revista
do GDST e atualmente do Facebook onde já contamos com perto
de 1.200 sócios aderentes;
Tratamento da documentação trocada entre Sócios e GDST no respeitante
a toda a atividade desportiva e outras
atividades de caráter não desportivo;

n

n

n

n

Apoio administrativo a eventos
culturais, desportivos, lazer, sociais
e a outras de que o sócio necessite
tais como viagens e férias;
Gestão do acordo/parceria com o
cartão Solred/Repsol para os sócios
aderentes, importante acordo que
nos rende proveito significativo;
Gestão do acordo/parceria com a
seguradora Tranquilidade/Açoreana para os sócios aderentes, abrangendo atletas praticantes através
de seguro de acidentes pessoais,
necessário para a prática desportiva, seguros de automóvel e de
habitação;
Introdução do novo Site e sua utilização, sendo necessário proceder
a testes e alterações no próprio
Site, de modo a prestar um serviço
de qualidade aos nossos associados.
Este trabalho constante teve a
melhor recetividade dos colaboradores do GDST que se esforçaram
diariamente pela melhoria da sua
funcionalidade;

n

n

Todo o apoio indispensável á realização da festa de Natal do BST e a
todas as provas desportivas e torneios em que participam equipas
do GDST;
Contactos institucionais com o BST,
na utilização da plataforma informática disponibilizada ao GDST;
Gestão da Biblioteca do GDST;
Gestão dos pedidos de viaturas da
frota do GDST para utilização de
provas desportivas e eventos programados;
Publicação, divulgação e controlo
de todos os eventos organizados
pelo GDST, nomeadamente nas
áreas de passeios, viagens, visitas
culturais e torneios desportivos e
outros de caráter social;
Tratamento e gestão rigorosa do
movimento gerado por fornecedores e prestadores de serviços ao
GDST;
Publicação no Site e Revista de todos os Protocolos assinados com
várias Entidades/Empresas, com
vantagens interessantes para os
Sócios do GDST.

Biblioteca
Constituída por cerca de 2.500
livros, alguns de escritores conceituados, pese embora a divulgação
pelos sócios, não tem existido da
parte destes procura, continuando,
no entanto, aberta a possibilidade
dos sócios requisitarem as obras para
leitura.
Informática
Foi instalado um novo Servidor dedicado ao PHC, de modo a extinguir
as perdas de dados verificadas com
o equipamento antigo. Foi instalado
o Windows 10 e atualizado Software
existente para melhoria dos Serviços.
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Pelouro Logística, Património e Instalações
Logística

Instalações

Apoio aos grandes eventos do
GDST com particular relevo para o
Convívio Nacional 2018 realizado em
Guimarães, 27 de abril a 1 de maio, e
para o Congresso Nacional do GDST
realizada em 27 outubro em Évora.

Garantir a manutenção das instalações do Grupo Desportivo, por forma
a proporcionar uma usufruição agradável e eficaz utilização das mesmas,
quer na vertente social quer na desportiva, num espaço aberto a todos
os associados e agregados familiares.

Património
Gerir o património do Grupo Desportivo, nomeadamente na proteção
do seu historial e na manutenção e
conservação dos seus troféus.

Viaturas
Gerir a frota de viaturas do GDST
composta por três unidades de 9
lugares e uma de 6, sendo três ao

serviço da Sede e uma da Delegação
Norte.
Ao longo de 2018 todas elas cumpriram na perfeição o apoio às modalidades desportivas e culturais,
bem como aos eventos nacionais
organizados pela Direção, demonstrando bem o quanto são importantes para o normal desenvolvimento
do Grupo Desportivo, nas suas diferentes vertentes, enquanto associação de empregados do Banco, sendo de reconhecer o inegável apoio
do que é prestado pelo Banco para a
consecução dos objetivos do GDST.

Pelouro Imagem e Comunicação

O

Pelouro de Imagem e Comunicação durante o ano de 2018
orientou a sua atividade no cumprimento de diretrizes anteriormente
definidas para a sua área, assentes
no apoio aos Pelouros e Secções face
aos seus eventos, garantindo a implementação e a uniformização da
imagem institucional, colaborando,
ainda, na agilização da comunicação bidirecional com os associados,
não perdendo de vista a defesa da
imagem interna e externa do Grupo
Desportivo.
Através de uma política multicanal, foram utilizados como suporte
à comunicação, o Site, o Facebook, o
Correio Eletrónico e Postal, e ainda a
Revista Notícias GDST.

Desenvolveu-se um novo formato
para o Site www.gdst.pt, mais amigável
e com funções interativas, privilegiando
a utilização direta pelos associados, nomeadamente na inscrição on-line em
diversos eventos levados a efeito pelo
Grupo Desportivo, minimizando constrangimentos administrativos.
O Facebook, outro canal utilizado
com bons resultados que, pelas suas
características proativas de penetração, foi utilizado pelo GDST como o
espelho noticioso do Site e ferramenta
de diálogo com os associados.
Manteve-se a Revista Notícias
GDST, com edição trimestral, como
meio de comunicação que melhor
satisfaz as necessidades dos asso-
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ciados em situação de reforma do
Banco.
Decorrente das conclusões apresentadas pelos associados, participantes no CONGRESSO GDST 2018,
efetuado em Évora, em 27 de outubro, que teve como foco principal a
necessidade de melhorar a eficácia
da informação pelo recurso a novos
meios, o Grupo Desportivo iniciou os
processos de desenvolvimentos dos
meios digitais em voga, com a indispensável colaboração do Banco.
Durante 2018, o Pelouro colaborou
no Convívio Nacional de Guimarães,
na aquisição de equipamentos desportivos, na criação e envio de calendários de Boas Festas e na montagem
da Festa de Natal.

Pelouro Social e da Proximidade

À

semelhança dos anos já transcorridos do mandato do presente Executivo, o Pelouro Social e
da Proximidade continuou no exercício findo a garantir um diversificado conjunto de prestações sociais e
de iniciativas de proximidade com
elevado valor social, económico e
lúdico de que seguidamente damos
nota detalhada.
Requisições para aquisição
de produtos
O GDST continuou em 2018 a proporcionar aos seus associados apoio
na aquisição de bens e serviços, quer
pelo desconto protocolizado com
vários fornecedores, quer pela facilidade de pagamento, quando previamente solicitado.
Fundo solidariedade social
O GDST, na parcimónia dos meios
disponíveis, continuou a prestar a
comparticipação prevista no estatu-

to do Fundo de Solidariedade Social,
sob prévia solicitação, em despesas
devidamente comprovadas.
Planos de seguros
Continuámos em 2018 a cooperação protocolizada com a Companhia
de Seguros Tranquilidade, em consequência da fusão com a seguradora
Açoreana, contratualizando seguros
a favor dos nossos associados.
Para isso, incluindo também para
esclarecimento de questões - nomeadamente sobre contratos em
vigor - continuámos a contar com
um técnico daquela seguradora nas
nossas instalações, às quartas-feiras
de manhã, durante todo o exercício,
facilidade que se tem configurado
de grande utilidade.
Cartões de abastecimento
de combustível
Manteve-se em vigor em 2018
o Protocolo subscrito pelo GDST e

pela Repsol para o abastecimento
de combustíveis auto em condições
preferenciais.
O desconto beneficiado pelos associados aderentes a este protocolo
situou-se no exercício nos 7 cêntimos de euro por litro. A este desconto acresceu o benefício do crédito
concedido pelo GDST representado
pelo pagamento único mensal.
Selos de campismo
No apoio aos nossos associados
campistas e caravanistas e seu agregado familiar, o GDST continuou a
disponibilizar os selos da respetiva
Federação e a monitorizar a renovação das cartas de campista e a concessão de novas.
Colónias de férias
No exercício findo, a exemplo da
prática nos anos anteriores, o GDST
apoiou logística e financeiramente
um período de férias aos filhos dos
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nossos associados nas tão apreciadas e desejadas estadias em Colónias
de Férias de verão.
Depois de uma criteriosa prospeção
e de uma avaliação das condições de
recreio, higiene e conforto que efectuámos em visita a cada colónia, o
GDST seleccionou 3, das quais registaram inscrições apenas 2, a saber: MyCamp na Quinta da Broeira, Cartaxo,
com 33 crianças, e Tempo de Aventura, no Cadaval, com 12 crianças.
ATL no zoo de Lisboa
Dedicado também aos juniores
dos nossos associados, mantivemos

o programa ATL do Jardim Zoológico de Lisboa. Para esta fruição, num
espaço único que alia diversão à
educação, o GDST apoiou financeiramente 21 crianças.
Fundo de apoio a atividades
de manutenção física
O GDST manteve no ano findo
o apoio para a prática de exercício
de manutenção física a desenvolver
pelos associados a quem, pela sua
área de residência, seja impraticável aceder às condições oferecidas
nas nossas instalações de Lisboa e
Porto.

Grupo de dadores de sangue
Mais uma vez o Centro de Sangue
e Transplantação de Lisboa pediu a
nossa colaboração para a recolha de
sangue. No Relatório de 2016 havíamos manifestado a nossa mágoa
pelo facto de então não ter havido
voluntários em número que viabilizasse a montagem para a recolha.
Em 2017, programadas 2 recolhas,
vivemos idêntica experiência: elas
não tiveram lugar por iguais razões.
No entanto, há que registar que
houve desta vez mais voluntários a
inscrever-se e até, segundo nos informaram, pelo menos alguns deles
foram dar sangue em recolha alternativa, o que, não sendo uma compensação, é pelo menos um gesto
de preocupada solidariedade.
Em 2018, apesar dos apelos para a
reconstituição do Grupo de Dadores
de Sangue do GDST, por forma a programarmos recolhas, a adesão foi nula.
Protocolos
Continuou-se em 2018 com a formalização de novas parcerias com
em áreas onde não existiam, procurando-se estender a disponibilidade
a várias regiões do País, incluindo as
Regiões Autónomas.
Colecionismo
Tratando-se de uma nova atividade, esta teve em 2018 o seguinte desenvolvimento:
Fevereiro
Encontro Colecionismo Tomar
Participamos com 5 colecionadores
Abril
Encontro de colecionadores do GDST
Novembro
IV Encontro Nacional de Colecionismo cidade de Lagos
Participamos com 3 colecionadores.
Para 2019 prevê-se maior incremento nas suas participações e
organizações.
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Pelouro Eventos Nacionais

D

evido à grande complexidade
e quantidade de eventos que o
Grupo Desportivo Santander Totta
tem de organizar anualmente, foi
criado neste mandato, o Pelouro de
Eventos Nacionais, unicamente para
organizar estes acontecimentos.
Em 2018 foram efetuados: o Convívio Nacional no mês de Maio em
Guimarães; a entrega dos galardões
aos sócios que completaram 25, 50
ou 75 anos, em Setembro; o Congresso Nacional no mês de Outubro
em Évora; o Jantar de Natal para os
atletas, o Circo de Natal no Coliseu,
patrocinado pelo Banco e o Reveillon
em Dezembro de 2018.
Convivio Nacional
Efetuado na bela cidade de Guimarães, neste convívio (sendo o último
efetuado desta forma), participaram
327 pessoas, tendo sido organizado também diversas visitas guiadas,

provas desportivas e um jantar de
encerramento com 311 pessoas.
Entrega de galardões
Foram organizados 6 almoços ou
jantares durante o mês de Setembro
a fim de entregar os respetivos diplomas e medalhas. Dia 1 os da Sede
(em Lisboa); dia 15 os do Centro (em
Coimbra) e os da Madeira (no Funchal); dia 21 os do Algarve (em Portimão); dia 22 os do Alentejo (em Évora); e dia 29 os do Norte (no Porto). No
total foram entregues 257 emblemas
de prata e 98 de ouro.
Congresso Nacional
Em Outubro (dias 27 e 28), organizámos em Évora o Congresso Nacional com a presença de 175 pessoas
durante o fim de semana, com a finalidade de inovar e incentivar a comunicação e a participação dos sócios.

Jantar de Natal
Como é habitual todos os anos (apesar deste ano ter sido jantar e não almoço), foi efetuado o jantar de Natal
na Quinta do Almirante, para os atletas, colaboradores e órgão sociais, no
qual participaram 193 pessoas.
Festa de Natal
Em Lisboa, foram distribuídos cerca
de 7.000 bilhetes aos empregados do
Banco, para assistir ao Circo de Natal
no Coliseu (2 sessões), onde foram
também entregues brindes a todas as
crianças, tal como no Porto, na semana
anterior, mas apenas uma sessão.
Réveillon GDST 2018/2019
Depois de várias diligências, foi escolhido o restaurante Quinta dos Mações,
onde compareceram 46 pessoas para
passar o ano, num magnifico convívio.

Relatório das Atividades 2018 Grupo Desportivo Santander Totta – 11

Pelouro Cultura e Lazer

E

m 2018 o Pelouro de Viagens e Visitas Culturais do GDST organizou
3 viagens, Países Bálticos, Benelux e
Cabo Verde (Ilha do Sal). Esta última
não foi realizada por insuficiência de
aderentes. As 2 viagens realizadas tiveram lugar em Junho e Julho.
A primeira aos Países Bálticos, de 9
dias, tendo como núcleo com maior
investimento de tempo e meios, as 3
repúblicas bálticas, começou, em termos turísticos, em Varsóvia e terminou
em Helsínquia. Num bem organizado programa, todos os participantes,
além da fruição lúdica e gastronómica,
beneficiaram seguramente de uma

muito bem conseguida vertente cultural. Desde Treblinka, na Polónia, a
Sibelius, na Finlândia, - se quisermos,
símbolos, cada qual, do horror e da
paz respetivamente - foram muitas as
visitas que tal comprovaram.
A segunda viagem, de 6 dias, ao
Benelux - acrónimo político e comercial de Bélgica, Holanda (Nederland)
e Luxemburgo - com extensão à Alemanha, foi o que se pode apodar de
milagre do tempo, tal a amplitude do
que foi visitado não obstante o apertado calendário. Com efeito, a cobertura
e a variedade nos aspectos lúdicos,
monumentais e culturais dos 4 países
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ficaram bem evidentes a todos os participantes. Realmente, da monumentalidade do centro de Bruxelas à gigantesca obra dos diques holandeses,
passando pelos cruzeiros nos canais
de Bruges e no Rio Reno, todo o programa foi rico e multifacetado.
Há ainda que, honestamente, enfatizar o excelente ambiente reinante nos
grupos, em qualquer das viagens. Na
primeira, houve mesmo um momento
de extraordinária integração e companheirismo. No aniversário natalício
de uma colega do grupo, houve total
e muito acalorada adesão à iniciativa
da organização em festejar a efeméri-

de. Foi um momento bonito de confraternização mas, principalmente, foi
clara a evidência de que, nas viagens
do GDST, estamos em crer, os participantes não são individualizado número anónimo, são colegas respeitáveis e,
como tal, considerados.
Visitas e atividades culturais
O GDST promoveu em 2018 uma diversificada oferta de visitas e passeios
culturais. Diferida do ano transato, fomos em visita guiada ao Parlamento
testemunhar a extraordinária beleza
do palácio de S. Bento, da autoria de
Ventura Terra na sua última atualização,
além de apreendermos a organização
funcional da “casa da democracia”.
Programadas para 2018, realizámos
as seguintes visitas:
n

n

n

n

Entender Miró
Exposição de quadros de Miró adquiridos pelo Estado Português;
Lisboa Premiada e Renovada
Visitas ao Museu do Dinheiro e à Muralha D. Dinis em Lisboa, culminadas
com almoço e fados de Coimbra;
Submarino Militar
Visita ao submarino Arpão, com
uma muito completa apresentação
demonstrativa de ser este tipo de
vaso de guerra a mais eficaz e económica arma da marinha, pelo que
a sua esquadrilha é, por brincadeira,
designada da “armada dos pobres”;

n

n

O Que a Terra Dá
Visitas a gruta vinícola da Herdade
do Freixo, à gruta do Escoural e a
exploração de mármores na zona de
Borba, incluindo um típico almoço
alentejano;

n

Ria de Aveiro
Programa integrado de visitas ao
património natural da Ria de Aveiro,
aos museus de Ílhavo, da Vista Alegre e da cidade, com passeio nos
canais em barco moliceiro;
Portugal em Caminhos de Ferro
A experiência nova de um circuito de
comboio ao Portugal interior com visita ao museu ferroviário, animação a
bordo e interações culturais locais;

n

n

Douro Internacional
Programa cultural ricamente multifacetado que compreendeu história,
folclore, edificado medievo, natureza, antropologia e gastronomia.
Contou com uma escapada a Zamora. Foram vários os pontos altos
cuja hierarquização será difícil fazer.
Arriscamos, no entanto, destacar o
passeio no rio douro com análise
microbiológica a bordo. Programa
com várias possíveis perspetivas de
excelência, de onde, arriscamos, sobressaiu a da gastronomia;
Sociedade de Geografia de Lisboa
Umas instalações deslumbrantes,
“escondidas” com discrição albergam um importante acervo documental, cartográfico e bibliográfico.
Visita muito interessante culminada
com almoço na própria SGL;
Aqueduto das Águas Livres
Programa já realizado há 2 anos, foi
reeditado a pedido de vários associados. Visita guiada com atravessamento do monumento e regresso.
Explicação sempre interessante sobre a obra da engenharia portuguesa que resistiu incólume ao terramoto de 1755.

Foi muito interessante o nível de
adesão a estas iniciativas, tendo-se
nomeadamente registado um total
aproximado de três centenas de participantes.
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Artes e espetáculos
Teatro
O GDST manteve e expandiu em
2018 os protocolos para acesso a espetáculos de teatro em condições bonificadas mediante a apresentação do
cartão do GDST.

– Encontro Nacional
30 Abril – Guimarães;

n

Curso de fotografia
Na sequência da formação já ministrada no ano anterior, o GDST continuou em 2018 o Curso de Fotografia,
agora no nível 2, com aulas teóricas
nas nossas instalações e aulas práticas
no exterior distribuídas ao longo de 3
meses. Os participantes desenvolveram conceitos, técnicas e performances
em disciplinas como a fotografia de
paisagens naturais, macrofotografia
e fotografia de animais (zoo), proporcionando a utilização de práticas
semiavançadas e o recurso ao modo
manual e a menus mais sofisticados.

n

Grupo Coral
– XV Concerto de Reis
13 Janeiro - Nave do Museu do Dinheiro (Antiga Igreja de S. Julião);

– IV Concerto de Primavera e Poesia
19 de Maio – Academia das Ciências de Lisboa;

coral infantil de filhos e netos dos
associados. Infelizmente, o escasso
número de adesões fez adiar novamente este tão potencialmente interessante projecto.
Grupo de jograis
No último trimestre do exercício
o GDST lançou o desafio da constituição de um Grupo de Jograis.
Expressão cultural de origens medievais, os jograis e os segréis combinam – e por vezes fundem – canto e declamação. Sendo iniciativa
recente, ainda não se vislumbra se
será aposta a ganhar.

n

– III Encontro da Amizade
23 de Junho - Auditório da Junta
de Freguesia de Alvalade;
– 70.º Aniversário Clube de Campismo do Concelho de Almada
30 de Junho - Salão de Convívio
Parque de Campismo da Praia da
Saúde;
– Sessão Solene Comemorativa
dos 40 anos da UGT
27 de Outubro - Sede UGT - Ameixoeira,
– XXVI Encontro de Coros Bancários
3 de Novembro – Auditório Colégio S. João de Brito.

n

Coral infantil
Uma vez mais, tentámos em
2018 a constituição de um grupo

n
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Workshop “Introdução à voz e
canto”
Foi organizado e programado
para Setembro a realização de um
workshop sobre introdução à voz e
ao canto a ter lugar na nossa sede.
Como não reunimos as inscrições
suficientes para a sua viabilização,
esta iniciativa foi cancelada. Será
lançada novamente no ano de
2019.

n

Área Desportiva
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Pelouro A

Futsal
Esta Modalidade teve no Ano 2018
um desempenho muito satisfatório
tendo representado muito bem o
nosso Grupo Desportivo.
Participou no Torneio dos Quadros Técnicos Bancários marcando
presença na Final Nacional que se
realizou em Peniche obtendo um
honroso 3.º lugar.
Participou como é habitual no Torneio do Sindicato dos Bancários do
Sul e Ilhas disputando a final nacional em São João da Madeira tendo
também como resultado final o 3º
lugar da classificação final.
O Torneio Interno do GDST realizou-se no Pavilhão do Inatel em Lisboa
muito próximo da n/Sede, iniciou-se
em Outubro tendo terminado na 1ª
semana do corrente ano, participaram oito equipas Kanelas, Margem
sul, Já São, Borussia, Galáticos, Fruta

Neles e Zumbas tendo como vencedora a equipa “Brothers Team”.
Pela primeira vez uma equipa do
GDST está a disputar e com bons
resultados o prestigiado Torneio de
Futsal organizado pela Fundação
Inatel, sendo um privilegio participar
num torneio de uma Instituição de
que somos sócios com o CCD n.º 181
há mais de meio século.
Futebol Onze
A equipa participou mais uma vez
no Campeonato e na Taça da Liga, organizações na esfera da empresa Sideline, tornando-se o campeão da Taça.
Na Taça da Liga, o GDST atingiu
a final e, num jogo bem disputado
onde imperou o desportivismo e o
fairplay entre os dois finalistas, o Grupo Desportivo Santander Totta superiorizou-se ao do Banco de Portugal,
conquistando para as nossas côres
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um importante Troféu, tornando-se
o campeão da Taça.
No Campeonato, é de salientar a
obtenção do meritório 4.º lugar entre 11 equipas concorrentes, após 24
jornadas disputadas.
Basquetebol
A modalidade de Basquetebol foi
durante muitos anos apoiada pelo
Grupo Desportivo e com muitos sucessos conseguidos.
É com muita pena nossa informar
que a mesma foi suspensa por falta de atletas, no entanto estaremos
sempre abertos à retoma da modalidade caso as condições o permitam,
mais, apelamos e muito gostaríamos
que os atletas sócios do Grupo Desportivo que gostam da modalidade
se organizassem e voltassem a constituir uma equipa para representar
GDST.

Pelouro B
Tiro aos pratos

O GDST participou em Dezembro
com 2 equipas no KIP no GP de
Natal do Kartódromo Internacional
de Palmela prova de resistência de 6
horas, constituídas pelos pilotos:

Durante o ano de 2018, a Secção de
Tiro participou nas seguintes provas:
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Treino início campo de tiro de Pegões;

Equipa I:
- João Miguel Reis,
- Luís Mendes,
- Luís Sequeira,
- Octávio Rodrigues
- Sérgio Cravo.

1.ª contagem SBSI campo de tiro de
Beja;
2.ª contagem SBSI campo de tiro de
Leiria;
3.ª contagem SBSI campo de tiro os
Rolos;
4.º contagem SBSI campo de tiro Pegões;
Participámos na prova Prato de Prata
da SSCGD campo de tiro de Pegões;
Participámos na prova Prato de
Ouro do Novo Banco campo de tiro
de Leiria;
Estivemos na Final Nacional do SBSI
campo de tiro da Ota;
Estivemos nas Ólimpiadas do SBSI
campo de tiro da Ota;
Participámos no Convivio do GDST na
Póvoa de Lanhoso;
E finalmente encerramento no campo de tiro de Évora.

Karting
O XIII Campeonato de Karting
Zona Sul foi composto por 4 provas
nos kartódromos, Évora, Bombarral,
Palmela e Batalha (provas de 10 min
treino com 2 mangas de 15min, uma
das mangas no sentido inverso)
Tivemos a participação de 15 pilotos onde os 8 melhores (sul) mais os
8 (norte) foram classificados para a
Final Nacional.
Classificação do Campeonato Sul
e 8 finalistas na Final Nacional:
1.º Filipe Duarte Trinca
2.º Luis Miguel Santos B Sequeira
3.º Luis Miguel Botas Mendes
4.º Octavio Augusto Graça Rodrigues
5.º João Pedro Reis
6.º Rogério Paulo Freire

8.º Sergio Manuel Silva Cravo
9.º Fernando Jorge Catalão Trinca
A Equipa GDST participou em Janeiro no TIT, 16.ª Taça Inter Troféus
no Kartódromo de Bombarral a onde
participam todos os 6 melhores pilotos de todos os Campeonatos Nacionais de Karting Amador, ficando em
11.º lugar em 18 equipas inscritas.
Os pilotos que representaram a equipa do GDST:
- João Brandão
- Octavio Rodrigues
- Luis Mendes
- Joao Pedro Reis
- Filipe Tinca
- Ricardo Sousa
A Equipa GDST participou em Setembro no 21.º Aniversario do Kartódromo de Palmela, numa prova
de resistência de 10h de karting,
onde obtivemos o excelente resultado de 10.º Lugar em 27 equipas inscritas, ficando ainda com a volta mais
rápida da corrida.
Equipa constituída pelos pilotos:
- João Pedro Reis
- João Miguel Reis
- Luis Sequeira
- Sérgio Cravo
- Octávio Rodrigues
- Luis Mendes

Equipa II:
- Fernando Trinca,
- João Pedro Reis,
- José Marçal,
- Luís Ricardo,
- Pedro Machado
- Rogério Freire.
Tivemos excelentes prestações,
com os resultados de 13.ª Lugar com
a equipa I e 17.º Lugar com a equipa
II em 23 equipas inscritas.
Lista dos pilotos que representaram o GDST Sul nas Provas de Karting:
- João Pedro Reis
- Sérgio Cravo
- Pedro Machado
- Filipe Trinca
- José Marçal
- Octávio Rodrigues
- Luís Ricardo
- Miguel Gordo
- Rogério Freire
- Luís Mendes
- Luis Sequeira
- Manuel Fale
- João Miguel Reis
Grupo Motard
Abaixo seguem as atividades de
2018:
Dezembro – Foz do Arelho;
Outubro – Sesimbra – Espichel;
Junho – Cascais Cabo Roca;
Maio – Curso defensivo Honda
e Viagem Biarritz;
Abril/ Maio – Guimarães – convívio
Nacional;
Abril – Comporta – Zambujeira Mar;
Janeiro – O Nosso Dakar – Algarve.
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Pelouro C

Atletismo
No ano de 2018 a secção de Atletismo do GDST participou nas seguintes provas:
Janeiro
Corrida com os Campeões – 23 Atletas
Corrida dos Adeptos e Simpatizantes
– 42 Atletas
Fevereiro
Corrida Rota Fonte da Pipa – 32 Atletas
Meia Maratona Cascais – 27 Atletas
Grande Prémio Atlântico – 46 Atletas
Março
Corrida das Lezírias – 41 Atletas
Meia Maratona Lisboa – 35 Atletas
Corrida dos Sinos – 39 Atletas
Abril
20 Kms Margina – 19 Atletas
Corrida da Liberdade – 44 Atletas
Maio
Meia Maratona Setúbal – 33 Atletas
Corrida Solidária Hovione – 42 Atletas
Corrida de Belém – 36 Atletas
Junho
Corrida Santo António – 36 Atletas
Corrida da Nazaré – 17 Atletas
Julho
Corrida Nocturna Costa da Caparica
– 29 Atletas
Setembro
Corrida Festa do Avante – 44 Atletas
Corrida do Tejo – 45 Atletas
Outubro
Meia Maratona SantanderTotta – 40
Atletas
Corrida do Montepio – 47 Atletas
Corrida do Aeroporto – 26 Atletas
Novembro
Corrida da Água – 33 Atletas
Corrida das Castanhas – 25 Atletas
Corre Jamor – 26 Atletas
Dezembro
Meia Maratona Descobrimentos – 55
Atletas
Grande Prémio Natal – 48 Atletas
São Silvestre Almada – 15 Atletas
São Silvestre Amadora –16 Atletas
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De referir que tivemos um incremento de cerca de 15% de atletas,
oriundos em grande parte do Ex
Banco Popular.
Em termos de género temos cerca
de 30 % de praticantes do sexo feminino e 70 % sexo masculino.
Temos ainda cerca de 20 % atletas
abaixo dos 18 anos.
Trail
O trail running é um desporto que
consiste em corrida pedestre em
natureza, com o mínimo de percurso pavimentado/alcatroado e em
vários ambientes (serra, montanha,
alta montanha, planície, etc.) e terrenos (estradão, caminho florestal,
trilho, etc.).
A secção de trail foi criada durante
o ano de 2015 como resposta atenta ao interesse crescente dos associados em atividades que aliam o
desporto e natureza e, desde início,
tem marcado a presença do grupo
desportivo em provas realizadas por
todo o país.
Com objetivo de dar maior visibilidade às participações em prova
dos atletas, foram adquiridos os primeiros equipamentos para a secção
(25 T-shirts adaptadas à pratica da
atividade) e distribuídos pelos atletas durante o primeiro trimestre do
ano.
A destacar, a tendência anual de
crescimento da secção mantem-se
desde a sua criação, tendo durante
2018 solicitado inscrição 17 novos
atletas, terminando o ano com um
total de 38 atletas inscritos. (ver quadro resumo em baixo)
De referir que, a participação em
provas assente no princípio de liberdade de escolha e na pluralidade de
preferências e interesse dos atletas,
permite a presença do grupo desportivo num maior número de provas e abrangência geográfica, mas
também com representatividade
(como exemplo das provas de Trail
de Lousa, Almada, Monsanto e Serra
d’Agra).
Por fim, o quadro em anexo resume a atividade da secção quanto ao
número de atletas, sua participação
e resultados.

Atividade da secção Trail
Ano
		

Total
atletas

Atletas presentes N.º Trail’s
Total
em provas		
presenças

Provas com
mais atletas

Resultados
Coletivos

23
41
96
9 atletas
Sem prémios
2018
38
						
(I Trilhos Lousa)		
						
e 8 Atletas		
						
(Trail Almada + 		
						 Monsanto + Serra Arga)

Golfe

Outros resultados relevantes
da Equipa
A equipa GDST sagrou-se vencedora do Campeonato Nacional do
SNQTB;
n Passou às meias-finais do Campeonato de Empresas Expresso BPI.
n

Ordem de mérito GDST
Este ano a Ordem de Mérito teve
a participação de 30 atletas, cujas
classificações (rankings) podem ser
consultadas no site.

Torneios Frequentados

Atletas praticantes e estrutura etária
Por grupos etários, a distribuição
dos nossos 40 atletas federados, é a
seguinte:
n 1 junior
n 10 mid-amateurs
n 15 seniores
n 14 superSeniores

2.º Lugar no escalão no I Trilhos
lousã (Carlos Marques)
2.º lugar no escalão no
Trail Montejunto (Silverio Correia)

Outros torneios
3 vitórias
2 2.os lugares
1 3.os lugar

No ano de 2018 foram realizados
27 torneios individuais e por equipas,
organizados pelo Clube ou com participação de um número significativo de atletas do GDST:
n 8 torneios da Ordem de Mérito;
n 5 torneios de Clubes;
n 2 torneios Interbancários;
n 1 torneio Interclubes;
n 1 torneio do Convívio Nacional;
n 1 torneio de Empresas;
n 1 torneio de Natal;
n 8 outros torneios (sindicatos, seniores, solidários, etc).

De acordo com as estatísticas da Federação, os jogadores federados através do Clube participaram num total
de 458 voltas de golfe, em torneios
organizados por diversos clubes nacionais, o equivalente a cerca de 2.300
horas de atividade desportiva.

Resultados
Individuais

externas em que participaram, destacando-se apenas os lugares de pódio conquistados:
Provas TGT
6 vitórias
8 2.os lugares
4 3.os lugares
Outros torneios
3 1.os lugares
2 2.os lugares
4 3.os lugares
Resultados por equipas

Resultados individuais

Provas TGC
1 vitória

Enquanto concorrendo individualmente, os nossos atletas alcançaram
excelentes classificações em provas

Interbancário
1 vitória
1 3.º lugar

Top 5 Gross
1.º Pedro Taborda
2.º Bráulio Silva
3.º Tiago Pinheiro
4.º Gonçalo Rodrigues
5.º Vasco Valente
Top 5 Net
1.º Pedro Taborda
2.º Luís Esteves
3.º Bráulio Silva
4.º Pedro Marques
5.º Noé Fontes
Corporate beloura
Em 2018 voltámos a renegociar o
Acordo com o Grupo Pestana, visando proporcionar aos atletas aderentes a possibilidade de jogarem no
campo da Beloura (Sintra), em condições muitíssimo favoráveis. Aderiram
16 atletas.
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Pelouro D

Pesca Alto Mar
Campeonato Interbancário de
Pesca de Alto Mar - 2018
Fase de eliminatórias – SBSI
O mau tempo impediu a realização
das fases previstas para apuramento
dos finalistas ao Campeonato Nacional, o que obrigou a alterações no
modelo.
Foram eliminadas, a fase de eliminatórias assim como a fase de grupos do Continente, que determinava
os 7 concorrentes que iriam disputar
com os concorrentes das Ilhas a final
do SBSI, para apuramento do campeão do Sindicato dos Bancários do
Sul e Ilhas.
No novo modelo alternativo ficou
decidido que iriam á final nacional
os 2 melhor classificados de cada
embarcação assim como o 3º melhor classificado, mais 2 concorrentes do arquipélago dos Açores e 1
concorrente da Ilha da Madeira. No
apuramento dos 5 concorrentes do
Continente o GDST colocou 4 atletas
na Final Nacional.
Apuramento SBSI - Continente
Do alinhamento das 2 embarcações
1.º João Rui Nogueira Nunes (1.º no
barco) - Atleta mais pontuado
2.º Luis Ferreira (1.º no barco)
4.º Luis Fernando Capitão Patas (2.º
no barco)

5.º Camilo Augusto da Silva Baía (3.º
no barco)
Final Nacional
Do alinhamento das 2 embarcações
1.º Luis Ferreira (1.º no barco) - Campeão Nacional Bancário
7.º João Rui Nogueira Nunes (4.º no
barco)
9.º Camilo Augusto da Silva Baía (5.º
no barco)
15.º Luis Fernando Capitão Patas (8.º
no barco)
Está por realizar a prova das Olimpíadas Bancárias que se realiza de
quatro em quatro anos que deveria
ter sido ocorrido em Novembro de
2018 e já foi adiada por duas vezes.
Nesta final com os dez atletas melhor
classificado do último campeonato
do SBSI, o GDST terá cinco atletas.
Estavam programadas duas saídas
para o primeiro concurso interno,
mas devido às más condições climatéricas só foi possível realizar uma
saída.
A verba utilizada para esta 1ª saída foi de 300,00€, participaram 12
(doze) atletas.
Temos 16 atletas inscritos para os
próximos eventos e existe a possibilidade de se juntarem ao grupo 2
colegas do sexo feminino.
É objetivo da secção realizar este
ano pelo menos quatro saídas, duas
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até ao mês de Junho e mais duas entre Setembro e Novembro.
A participação nas provas organizadas pelo SBSI ficará dependente
da existência ou continuidade das
mesmas.
Pesca Mar
Participámos nos Encontros Interbancários de Pesca de Mar organizados pelo SBSI, que este ano contou com 47 inscritos, competição
de pesca à boia, que neste ano de
2018, foi realizada em Porto Covo e
Peniche. Foram 9, os atletas participantes, individualmente as melhores classificações foram um 5.º lugar.
Coletivamente conseguimos ser a 3.º
equipe de 7 inscritas.
A Final Nacional de Mar, prova organizada pela FEBASE com a participação de atletas de todo o país, inscritos
pelo SBSI, SBN e SBC, realizou-se em
Peniche. Nesta prova participámos
com 6 atletas do GDST um dos quais
dos Açores, atleta esse que conquistou
o 2.º lugar individual. Coletivamente
conquistámos o 4.º lugar.
Em Outubro participámos a convite do Millennium BCP na prova de
Mar, Sargo de Prata com 5 atletas
que formaram uma equipa em representação do GDST. Nesta prova
obtivemos o 5.º lugar por equipas.
Participámos no mês de Novembro
na prova Olimpíadas do SBSI, a esta
prova de pesca de mar compareceram

4 atletas em representação de uma
equipa que conquistou o 5.º lugar.
Organizámos um Campeonato
Interno de Pesca de Mar (costa), em
que participaram 8 atletas e que foi
composto por 2 provas, ambas realizadas em Peniche.
Pesca Surfcasting
Participámos no XI Encontro Interbancário de Surfcasting organizado
pelo SBSI, competição de pesca de
praia, este ano realizadas nas praias
da Fonte da Telha e Porto de Carretas.
Esta prova contou com 37 atletas inscritos. O GDST fez-se representar por
12 pescadores que coletivamente
formaram 3 equipas. Individualmente
conquistámos o primeiro lugar e garantimos a presença na Final Nacional
de 9 pescadores. Coletivamente conseguimos garantir para o GDST o 1.º,
o 4.º e o 5.º lugares de entre 7 equipas
inscritas.
Participámos nos Encontros Nacionais de Surfcasting de 2018, organizados pela FEBASE e com a representação de atletas do SBN, SBC e SBSI,

nesta prova participaram 9 atletas
apurados dos campeonatos regionais
do SBSI. Individualmente e numa prova constituída por 3 zonas, destaca-se
a conquista de um 2.º e um 3.º lugar.
Coletivamente classificamos equipes
em 2.º, 5.º e 8.º lugares.

Integradas no nosso campeonato
interno fizeram-se três provas nomeadamente em:

Organizamos um Torneio Interno de
pesca de Surfcasting, composto por 2
provas, que contou este ano com 15
inscritos e que foi realizado nas praias
da Soltroia e Areias Brancas.

Habitualmente a C.G.D. costuma
realizar uma prova “O Peixe de Prata”
onde o G.D.S.T. participa mas este
ano não se realizou.

1 - Barragem do Maranhão
2 - Barragem de Arnóia (Obidos)
3 - Barragem da Oleirita (Arraiolos)

Para o ano de 2019 estão previstas
quatro provas a realizar pelo S.B.S.I. e
três pelo G.D.S.T.

Pesca Rio
No decorrer do ano transato a
secção de pesca de rio do G.D.S.T.
participou no campeonato realizado
pelo Sindicato dos Bancários do Sul e
Ilhas e organizou o próprio campeonato interno.
No Sindicato dos Bancários, a nossa equipa participou nas provas:
1 - Pista do Cabeção (Mora)
2 - Barragem do Maranhão (Avis)
3 - Pista de Coruche
Final Nacional: Pista de Montemor
O Velho (Coimbra)

Em 2018 contámos com a presença
de quinze atletas que, como sempre,
se esforçaram por dar o seu melhor em
representação do Grupo Desportivo
Santander Totta, tendo obtido vários
primeiros, segundos e terceiros lugares nas competições do S.B.S.I.
É justo destacar os atletas João
Agualusa, João Feira e Miguel Gomes.
No entanto afirmamos que todos
os restantes pescadores são merecedores de fazerem parte da equipa do
G.D.S.T.

Detalhe de abonos aos atletas participantes
Eliminatórias do concurso de Pesca embarcada do SBSI - Apuramento Direto - Setúbal 2018
Nome
Prova
Data
Inscrição Isco
Licença Km 0,08 €
Total
João Rui Nogueira Nunes
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
0
0,00 €
60,00 €
Luis Manuel Ferreira
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
0
0,00 €
60,00 €
Luis Fernando Capitão Patas
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
0
0,00 €
60,00 €
Camilo Augusto Silva Baía
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
130 10,40 €
70,40 €
Silvério Lopes Velez
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
100 8,00 €
68,00 €
Jorge Manuel Reis Esteves
Eliminatória 14-04-2018
40,00
15,00 € 5,00 €
80
6,40 €
66,40 €
Bruno Fernando dos Santos Ferreira
Eliminatória 14-04-2018
40,00
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
40,00 €
								424,80 €
Pesca embarcada do SBSI - Final Nacional - Matosinhos 2018
Nome
Prova
Data
Inscrição Isco
Licença Km 0,08 €
Total
João Rui Nogueira Nunes
Final
21-04-2018
0,00
20,00 € 5,00 €
0
0,00 €
25,00 €
Luis Manuel Ferreira
Final
21-04-2018
0,00
20,00 € 5,00 €
0
0,00 €
25,00 €
Luis Fernando Capitão Patas
Final
21-04-2018
0,00
20,00 € 5,00 €
0
0,00 €
25,00 €
Camilo Augusto Silva Baía
Final
21-04-2018
0,00
20,00 € 5,00 €
0
0,00 €
25,00 €
								100,00 €
Total 524,80 €
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Boxe Educativo
No ano de 2018 foi desenvolvido o
projeto de aulas de boxe educativo às
segundas e quartas-feiras das 18.30 às
20.30, na nossa sede. Estas aulas são
destinadas a sócios do GDST e respectivo agregado familiar, sem custos para
o associado, situação que se irá manter
durante o ano de 2019.
Ténis de Campo
Os praticantes e atletas da Secção
de Ténis de Campo do GDST estão
em atividade durante todo o ano
tendo como suporte os campos do
Centro de Ténis de Monsanto todos
os Domingos (09H00 ás 13H00).
Estes são os eventos de maior relevância em que esta seção esteve/
está envolvida;

A - XX Torneio do Clube Recreativo
e Desportivo Rouxinol – Corroios;
Os atletas que participaram no torneio de abertura foram:
Singulares
- Antonio Almeida;
- Paulo Carmona;
- Pedro Silva;
- Jorge Guapo.
B - Convívio Nacional do GDST 2018
– Torneio Interno Ténis de Campo
A prova desportiva decorreu num
dos melhores centros desportivos
da modalidade - Hotel Open Village
Sports casa do vencedor do OPEN do
Estoril 2018 – João Sousa.
A seção de Ténis de Campo do
GDST esteve presente no torneio

interno (Singulares e Pares) com os
seguintes atletas:
- Mariana Guapo;
- Susana Matos;
- António Almeida;
- Jorge Guapo;
- Pedro Silva;
- Paulo Carmona;
- Paulo Santos;
- Tiago Silva.
C - Open de Ténis do Sindicato dos
Bancários do Sul e Ilhas - 2018 /2019
Os atletas que estão a participar
no OPEN dos Bancários são:
Singulares:
- Antonio Jose Achando Ramos;
- Mario dos Santos Videira;
- Rui Emanuel Brandão Silva;
- Pedro Silva.
Pares:
- Pedro Silva / Rui Emanuel Brandão Silva;
- Joaquim Ferreira Carolino / Paulo
Santos;
- António Achando Ramos / Antonio Henriques;
- Jorge Guapo / Mário Videira.
Padel
A atividade da Secção de Padel durante o ano de 2018 centrou-se em
treinos pontuais no Padel do Campo
Grande.
Estivemos, ainda, presentes com
alguns atletas no Torneio do SBSI-Secção Regional de Évora.
Ginástica
A exemplo dos anos anteriores,
continuámos a proporcionar, no
nosso Ginásio, aulas de Ginástica, na
vertente de Manutenção Física, devidamente acompanhadas por uma
monitora, as quais decorreram dentro da normalidade.
Musculação
Continuámos, a exemplo do ano
anterior e sem custos para os sócios
efetivos, a disponibilizar as instalações do nosso Ginásio, para a prática
da atividade de Musculação, contan-
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do com a presença diária de um monitor para fazer o acompanhamento
dos praticantes.

Continuação Campeonato
Participação Campeonato

Torneio Nacional Inatel Equipas
3 atletas

Nacional de Pares
3 pares

Torneio Suíço do Queijos
3 atletas

Janeiro

Abril

Agosto

Setas
Torneio Interno

Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 7 atletas

Ténis de Mesa | Férias

Segunda fase Campeonato

Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 8 atletas

Jogos de Sala

Ténis de Mesa
Tem-se trabalhado bem.
Não há grandes resultados devido
à idade da maioria dos atletas e à
data em que começaram a praticar.
Treinos 9
Média de 7 atletas.
Durante o mês terminamos o Campeonato Regional Inatel
Prova individual - 6 atletas

Setembro

Campeonato Nacional Inatel
7 atletas (1 equipa)
Individual e Pares
Convívio Nacional Guimarães
Jogo de Equipas
com Vitória de Guimarães

Torneio BPI Equipas
5 atletas
Campeonato Regional Equipa
6 participantes
Pares Inatel
3 pares
Bowling
Janeiro a Abril - Torneio do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

Torneio EDP Arruda dos Vinhos
3 atletas – 31.º equipa
Torneio Equipas Quadrangular
4 Equipas

Torneio Interno
Inicio do Campeonato de Pares
3 Pares

Torneio Interno Equipas

Outubro

Maio

Ténis de Mesa
Treinos 9
Média de 7 atletas

Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 7 atletas
Torneio da Casa Moeda Ranking
6 atletas - 18.º Sérgio
Torneio Suíço do Queijas
5 atletas

Setas
Partida de Setas com Misto GDST/
Quinta do Conde
Torneio interno GDST

Campeonato de Equipas Inatel
1 Equipas

Fevereiro

Junho

Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 7 atletas

Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 7 atletas

Torneio quadrangular de Equipas

Campeonato Nacional de Equipas
5.ª Equipa

Snooker
Torneio Interno
Novembro
Ténis de Mesa
Treinos 8
8 adultos
Início Campeonato Individual

Março
Ténis de Mesa |
Treinos 9
Média de 7 atletas
Torneio do Ranking Cano
5 atletas
I Torneio do Ranking GDST do Inatel, envolveu 45 participantes

Torneio do Queijas
4 atletas

Ténis Mesa Inatel
6 atletas
Dezembro

Julho
Ténis de Mesa
Torneio de encerramento Veteranos
TAP
GDST A
GDST B

Ténis de Mesa
Treinos 7
8 adultos
Continuação do Campeonato
Individual Inatel
6 atletas
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Delegação Norte
Actividades realizadas no decorrer do ano de 2018
Atletismo
Responsável de secção: Joaquim de Sousa
É uma das atividades desportivas mais ativas e sempre em crescimento. Os atletas que compõem esta modalidade,
na Delegação Norte são:
Adérito Teixeira, Alberto Valente, Auspicio Fernandes, Armandino Taborda, Filipe Lima, João Paulo Oliveira, Paulo
Saraiva, Carlos Brás Alves, Vitor Gomes, Paulo Fontes, Luís Manuel Oliveira, Manuel Carvalho, Fernando Ribeiro, André
Fontes Lima, Carlos Eduardo Coelho, Adalberto Figueiredo, Hamilton Crisanto Dias, Rui Chamusca, Filipe Ferreira, Virgínia Santos, Patrícia Silva, Kelly Lima, Nuno Monteiro, Ricardo Figueiredo, Lurdes Alcobia Maia, Nelson Santos, Paulo
Fortunato.
Participaram nas seguintes provas:
Data
Janeiro
Fevereiro
Março
Março
Março
Abril
Junho
Junho
Julho
Setembro
Setembro
Setembro
Outubro
Outubro
Novembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro

Prova
½ Maratona Manuela Machado
Meia Maratona Braga
10 Km Avintes
Corrida Dia do Pai
Corrida das Fogueiras
Corrida Águas de Gaia
Meia Maratona Douro Run - Gondomar
Corrida S. João
Porto a Subir
Sunset Vila do Conde
Corrida Sport zone
Corrida do Dragão
10 Km Marginal Vila do Conde
½ Maratona de Ovar
Maratona do Porto e family race
Volta a Paranhos
Corrida S. Silvestre do Porto
Corrida S. Silvestre Famalicão
Corrida S. Silvestre de Espinho
Corrida S. Silvestre de Amares

Futsal
Responsável de secção:
Germénio Mestre
Realização do XIV Torneio de Futsal
com a participação de 5 equipas:
Ena4 - Pedro Cruz; Bruno Ferreira;
Pedro Barata; Ricardo Madureira; João
Madureira; Ricardo Lopes; José Carlos
Coelho, Luís Ribeiro, Rui Brito e Cunha;
Paulo Santos; Delegado: Gabriel Silva.

Rufiões – Nuno Miguel Mendes;
Israel Teixeira; Emanuel Oliveira; António Moreira; Nuno Trigo; Elder Oliveira; Paulo Fonseca, Ricardo Rodrigues; José Barroso; António Valente;
Delegado: Paulino Gomes
Panadinaikos – João Coelho; Bruno
Lopes; António Santos; Gonçalo Ferreira; Luís Carlos Pereira; Paulo Saraiva;
Inácio Ferreira; António Brás; Hugo Fonseca; José Martins; Nuno Castro; Henrique Castro; Delegado: José Xavier
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Atletas participantes
10
4
4
12
1
5
1
10
5
1
10
3
2
2
7
9
19
4
2
1

2 Win – Ricardo Costa; José Martinez;
Jose Guedes; Pinto Monteiro; Ricardo
Soares; Sérgio Pacheco; Ruben Araújo;
Rui Mendes; Reinaldo Teles; Tiago Giesteira; Delegado: José Martinez
Os Tripaliare – Carlos Ferreira; Jerónimo Silva; Ricardo Alves; Cláudio
Costa; Rui Chamusca; Alfredo Sousa;
Manuel Lopes; Bruno Correia; Fernando Fonseca; Pedro Gouveia; Sérgio Pinto Luís; Delegado: Jerónimo
Silva.

O torneio decorreu dentro da normalidade e do fair play esperado,
tendo ganho o torneio a equipa 2
WIN.
Os 2 WIN foram também os vencedores da Taça Fairplay. José Guedes,
dos 2 WIN foi considerado o melhor
guarda-redes. Rubén Araújo da equipa 2 WIN foi considerado o melhor
marcador.
Taça abertura de futsal
A Taça de Abertura teve início em
Janeiro, integrado no Torneio Interno. As equipas intervenientes foram
(Panadinaikos, Ena4, 2 Win, Rufiões,
Os Tripaliare).
Futebol de onze
Responsável de secção:
Paulino Gomes
A Selecção de Futebol de Onze realizou, no decorrer deste ano, vários
jogos de treino para se manterem
operacionais. Aproveitou-se nestes
jogos de treino para melhorar a selecção desta delegação.
Futebol de sete
Responsável de secção:
Pereira Pinto
Os atletas que compõem a selecção desta modalidade efectuaram
jogos de treino com a equipa de futebol de Onze.
Karting
Responsável de secção
Diogo Giraldes
Realização do XIII Campeonato de
Karting Zona Norte, nos kartódromos de Viana do Castelo, Baltar e
Cabo do Mundo.
Neste campeonato Regional Interno participaram os colegas: Jorge
Mamede Soares; Gaspar Soares; Luís
Amaral; António Costa; Mário Costa;
Filipe Borges; Ricardo Figueiredo;
José Gaio Castro; Ricardo Magalhães;
Sérgio Magalhães; Orlando Fontão,
Ricardo Fontão, Diogo Giraldes, António Pimentel, Maurício Andrade.

A Final Nacional foi disputada no
Kartodromo de Viana – Kivikart e
contou com a presença de 18 pilotos, sendo oito representantes
do GDST; Diogo Giraldes, José Pedro Lemos, Filipe Borges, Orlando
Fontão, Luís Amaral, Octávio Rodrigues, Luís Sequeira e Luís Mendes.
Diogo Giraldes conquistou a vitória
com o 1.º lugar no pódio. Octávio
Rodrigues e José Pedro Lemos conseguiram o 4.º e 6.º lugar, respetivamente.
Esta secção participou no XX
Campeonato Regional Interbancário com os seguintes pilotos: Filipe
Borges, Luís Amaral, José Pedro Lemos, Diogo Giraldes e Orlando Fontão, tendo esta equipa granjeado o
1.º lugar no pódio.
Em Setembro, no Cabo do Mundo
realizou-se a 2.º prova de resistência
(3 horas) tendo o GDST participado
com duas equipas (GDST 1 e GDST 2)
de 3 pilotos cada. A equipa GDST 1
ficou em 9.º lugar, já a equipa GDST 2
granjeou a 11.ª posição.
Pesca
Responsável de secção
Fernando Pereira
A equipa de pescadores da Delegação Norte do GDST, constituída
por Augusto Rua, José Fernando Silva, António Paulo Oliveira, Fernando
Pereira (Responsável pela secção) e
Alberto Dantas Lourenço participaram no Campeonato Interbancário,
em pesca rio, pesca mar e surfcasting.
Na pesca Rio o colega José Pereira Silva realizou duas provas, ficando
em 1.º na segunda prova – Zona B.
Já na Pesca Alto Mar os colegas Alberto Lourenço e Fernando Pereira
disputaram as três provas granjeando no total 1345 e 950 pontos, respectivamente. Apurados para a Final
Regional Alberto Lourenço ficou em
7.º lugar na tabela e Fernando Pereira
em 12.º lugar.
O GDST participou no Torneio de
Pesca Mar onde os colegas Augusto
Rua e António Oliveira tiveram que
fazer as três provas propostas, sendo
elas em Vila Chã, Angeiras e Vila Praia
de Âncora. Augusto Rua, nas três

provas granjeou o 16.º lugar, com
46 pontos. António Paulo Oliveira
classificou-se em 19.º lugar com 59
pontos.
Padel
Responsável de secção
Hélder Rodrigues
António Moreira; Carlos Miranda; Hélder Rodrigues; José António
Moreira; Manuel Pereira; Verónica
Araujo.
Os atletas do Padel, no decorrer
deste ano efetuaram vários torneios
de preparação e treino para constituição da selecção da Delegação
Norte.
Ténis
Responsável de secção
Filipe Lima
Participação no XXXVI Torneio Regional do Sindicato dos Bancários do
Norte, tornando-se vice- campeão
na categoria seniores, com apuramento para a Final.
Participação no Torneio de Páscoa do Clube de Ténis Alfenense.
Esta secção mantém um protocolo com o complexo de ténis
Monte Aventino, a fim de os nossos
associados e familiares, a preços
subsidiados possam frequentar as
suas escolas. Mantem-se também o
protocolo com a escola de ténis da
Câmara Municipal da Maia.
Cicloturismo/BTT
Responsável de secção
Joaquim de Sousa
Esta secção é constituída pelos seguintes atletas: Adalberto Fernandes;
Albino Ribeiro, Alfredo Arranhado,
António Costa, António Pereira, João
Correia, João Coelho, João Veiga
Cruz, Filipe Lima, Luís Carlos Pereira,
Luís Lemos, Manuel Pereira, Nuno
Lopes, Nuno Filipe Rei; Nuno Rocha,
Nuno Martins, Nuno Castro, Ricardo
Sousa, Rui Miguel Silva
Ao longo do ano a Delegação Norte participou nas seguintes provas:
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Prova

Atletas
participantes

Montemuro
Granfondo
Raid das Masseiras
Trilho dos Moinhos
Trilho S José
BTT Isabelinha
BTT Alvaladense
GPS Epic Series
Gerês Granfondo
Love Tiles Douro
Granfondo
Monção e Melgaço
Proteu Meia Maratona
Transcavado Race
BTT 5 cumes
Maratona Povoa do Varzim
Trilho do Galo
Bila B
X Maratona Dão Nelas

2
1
1
1
3
2
2
5
5
3
2
1
4
1
3
2
1

Montanhismo
Radicais e Ultra Trail
Responsável de secção
João Cruz
Modalidade composta pelos atletas Filipe Lima, Nuno Paiva, Adalberto
Figueiredo, Paulo Saraiva e João Cruz.
Os nossos atletas Ultras participaram nas seguintes provas:
Atletas
participantes
II Trail da Trofa
2
2
5.º Urban Trail
Trail das Nozes
1
Trilho do Paleozoico
2
Marão Vertical Race
2
XMas Trail
1
Santo Thirso Ultra Trail
2
Trail Santa Iria
2
Trail Filigrana
2
Prova

Mais de 1000 visitantes afluíram a
estas exposições na Galeria 302. Ainda a salientar que a exposição realizada em Fevereiro, do colega Gabriel
Sousa, foi a título póstumo, tendo
o GDST lhe prestado esta homenagem.
Data
Janeiro
Fevereiro
Março/Abril
Maio/Junho
Julho/Agosto
Setembro/Outubro
Novembro
Dezembro

– Pinhais da Foz
– Oiscinas Campanhã – Dragon Force
– Zoo Santo Inácio
– Flash Viagens – Renovação
– Grupo Sofarma
– Turismo Rural Casa da Eira
– Oceanus Oral Center

Exposição
Fraternidade – Exposição em Espinho
Fotografia
Literatura e desenho
Pintura
Pintura
Pintura
Fotografia
Vários

Participante
Colectiva
Gabriel Sousa
Carla Ribeiro
Fátima Henriques
Fátima Henriques
Filomena
Nucleo do SBN
Exposição Colectiva

Visita ao Planetário

Consideraçoes gerais

A Delegação Norte, numa iniciativa
dedicada à família, levou pais e filhos até
ao Planetário de Espinho para assistir ao
filme “Nós Somos Aliens”. Numa sala de
projecção imersiva, a 360º, fomos levados numa viagem épica, na procura de
evidências sobre vida extraterrestre.
A lotação esgotou e ficou a promessa de repetir a experiência em 2019.

Em 2018 foram cumpridos os objetivos propostos pela Direção Nacional a esta Delegação, aqui apresentados no relatório de Atividades.
A Delegação Norte abriu mais uma
frente a denominada “a família”, que
consiste em juntar os pais e os filhos
em iniciativas culturais e de novas
tecnologias, onde a interação de filhos e pais seja a premissa principal.
A Segunda iniciativa desenvolveu-se no Centro Multimeios de Espinho, nomeadamente no seu planetário com o filme a 3D e a 360º “Nós
somos Aliens”. As famílias presentes
elogiaram a iniciativa, saindo desta
experiencia com um agrado geral.
A Delegação Norte está atenta a
todas as propostas diversificadas dos
associados, procurando, junto da Direcção Nacional, a concretização das
mesmas.
Neste relatório espelhamos o ano de
2018 e as nossas diversas atividades.

ZOO Santo Inácio
Foi elaborado um protocolo, procurando beneficiar os interesses dos
nossos associados. Foram também
distribuídos bilhetes pelos colegas que
assim o solicitaram, proporcionando
às crianças um dia junto da natureza.
Miranda do Douro
37 participantes
O núcleo de reformados em parceria
com a Delegação Norte do GDST realizou um fim-de-semana na cidade de
Miranda do Douro. Não faltaram atrativos visuais e gastronómicos para os 37
participantes desta iniciativa conjunta.

Cultura e Lazer

Protocolos

Responsável da secção
Manuela Marques

A Delegação Norte do GDST no decorrer do ano de 2018 manteve os protocolos já existentes e elaborou outros
com várias entidades, tais como:
– Lux Health Club
– Life Club

DELEGAÇÃO NORTE

Esta secção realizou as seguintes
exposições na sua Galeria denominada 302.
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Joaquim Luís Almeida Sousa
Germénio António Laranjo Mestre
José Maria Pereira Pinto
Paulo José Reguengo Pinheiro
Maria Manuela Rocha Oliveira Marques

Delegação Centro
Como em anos anteriores, o empenhamento e a dedicação, quer
na abertura das instalações, quer
no acompanhamento de práticas
desportivas e de lazer, tem sido uma
constante, apesar de, com pena, não
se observar a desejada renovação de
praticantes.
A sede continua à disposição para
quem nela pretenda realizar algumas sessões socias, bem como para
encontros de carater de lazer para

sócios e familiares, observadas as
condições existentes.
A Delegação participou nas festividades da Universidade de Coimbra
aderindo à modalidade de Futsal, representando bem a camisola do GDST,
do ponto de vista social e desportivo.

2019, bem como no jantar de Natal
dos Orgãos Sociais, Auxiliares, Atletas e Colaboradores do GDST, em
Dezembro, na Quinta do Almirante
em Odivelas (Loures).
DELEGAÇÃO CENTRO
Luis Filipe Cruz
Pedro Ramos de Almeida
José Nuno Nápoles
Nuno Miguel Abrantes
José Augusto Moitinho Oliveira

Através do seu Presidente Luis Filipe Cruz, a Delegação esteve presente na análise e aprovação do Orçamento do Grupo Desportivo para

Delegação Alentejo
Face ao facto da Delegação ter
sido criada em Abril de 2018 e tomado posse em junho do mesmo ano,
não houve oportunidade de realizar
acontecimentos dignos de figurarem neste Relatório.
No entanto, em junho, colaborou
na final da Taça GDST em Futsal, encontro social e desportivo realizado
no ÉvoraHotel, no qual reuniu cerca
de uma centena de participantes.

Representada pelo seu Presidente António Plancha, a Delegação
esteve presente em dezembro na
reunião anual dos Orgãos Sociais e
Auxiliares do Grupo Desportivo para
análise e decisão do orçamento
2019, e também no jantar de Natal
da organização GDST, realizado na
Quinta do Almirante em Odivelas
(Loures), partilhando com Orgãos
Sociais, Orgãos Auxiliares, Atletas e
Colaboradores.

A DELEGAÇÃO ALENTEJO
António José Cravinho Plancha
Jorge Manuel Lourenço Picanço
José Filipe Mira Monteiro
Sandra Cristina Lopes Padre Eterno
João Paulo Porta Nova

Delegação Algarve
23 de Março – Os três membros
da extinta Delegação do Sul, marcaram presença em Lagoa, na mesa de
voto, para a Assembleia Geral eleitoral do GDST.

20 de Maio – Os sócios 6065012
Warren Pisa e 6047367 Eduardo Catarino Emídio participaram numa prova de BTT/Cicloturismo de 70 Kms
entre Alvalade e Porto Côvo.

27 de Abril a 1 de Maio – O presidente eleito da Delegação do Algarve esteve presente no Convívio Nacional em Guimarães, fazendo parte
da organização.

30 de Junho – A equipa de Futebol de Sete, participou na VI Edição
do Torneio Guadiana, que teve lugar
no Estádio Gomes Soeiro em Vila Real
de Santo António, Torneio quadran-

gular com a participação das equipas do BPI, Millennium BCP, Montepio Geral, tendo a equipa do GDST
obtido 0 2.º lugar. Fizeram parte da
equipe os sócios 6061752 Vitor Manuel Pereira, 6037725 Sérgio Paulo
Lima (capitão), 5075643 Nuno Ramires, 6071472 Bruno Amaro, 6052205
Carlos Domingues. 6100232 Nelson
Nascimento, 609933 Nuno Gil e José
Pisco (sócio auxiliar).
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7 de Julho – Realizámos um concurso de Pesca do Mar, com saída da
Marina de Portimão pelas 6 horas da
manhã, com regresso às 13 horas. Participaram 10 sócios. 507075 Dionisio Alves, 508586 António Lopes, 508512 Rui
Viegas, 301052 Luis Carracha, 6026948
João Lourenço,507153 José Trindade,
600300 Vasco Lopes, 6050800 Gonçalo Nunes, 6122307 Nuno Agostinho e
609325 Xavier Gregório.
22 de Setembro – No âmbito do
XIII Aniversário do GDST, entregámos
os diplomas e emblemas de ouro
e prata, aos sócios com direito aos
mesmos. O sócio 501997 Claudino
Marquês recebeu o emblema de
ouro. Dos 15 sócios com direito aos
emblemas de prata, marcaram presença 9. Para além dos três membros
desta Delegação, deram-nos o pra-

zer da sua presença, três membros
da Direcção Nacional, os colegas
Francisco Duarte, Luis Oliveira e António Bicho.
27 de Outubro – O presidente da
Delegação participou nos trabalhos
do 1º. Congresso Nacional do GDST,
que teve lugar em Évora.
3 de Novembro – Realizámos mais
um Concurso de Pesca do Mar, igualmente com 10 sócios, lotação do barco, com saída novamente da Marina
de Portimão pelas 6,30 da manhã e
regresso às13 horas. Após a pesagem
do pescado, realizou-se um almoço
de confraternização no restaurante
do Holandês, sito em Portimão.
30 de Novembro – Pelas 14 horas,
na sede do GDST, o Presidente desta

Delegação participou dos trabalhos
para a discussão do orçamento para
2019 e para o Convívio Regional, que
ficou agendado para o fim de semana de 11/12 de Maio.
- Pelas 18 horas, teve lugar a Assembleia Geral Extraordinária para a
eleição do Provedor do Sócio, que foi
igualmente participada pelo responsável da Delegação.
- Pelas 21 horas, participámos no
jantar de Natal.

DELEGAÇÃO ALGARVE
José Nunes Fernandes da Silva
António Manuel Brito
João José Lourenço

Delegação Açores
Lamentavelmente não foi possível
levar a efeito o habitual Encontro
Regional Açores 2018, ponto de encontro entre colegas residentes na
Região Autónoma, por o n.º de associados inscritos não o justificar.
A alteração da data, motivada pela
participação do Convívio Nacional
GDST em Guimarães, de 27 de abril a
1 de maio, terá influído no comportamento dos associados, sendo que
em 2018 voltaremos, certamente,

ao período habitual do encontro, ou
seja, em finais de Abril.

jantar de Natal dos Órgãos Sociais,
Órgãos Auxiliares, Atletas e Colaboradores do Grupo Desportivo.

A Delegação esteve representada no Convívio Nacional 2018, em
Guimarães, tendo ainda participado
com uma equipa de Futsal, disputando a fase final.

DELEGAÇÃO AÇORES

Em Dezembro participou na reunião anual da Direção com as Delegações do GDST, com o fim de
definir o orçamento para 2018, e no

Reginaldo Manuel Garcia
Déborah Garcia Geraldo
Luis Eduardo Cabral
Anselmo Nunes Violante

Delegação Madeira
Esta delegação realizou entre outras, as seguintes atividades:

– Participamos em torneios organizados pelo SBSI, em diferentes modalidades, como Futsal, Pesca de Costa,
– Distinguimos sócios que perfize- Mar e Surfcasting, snooker e Bola 8.
ram 25 e 50 anos de filiação.
– Apoiamos sócios e familiares em
– Vários passeios pedestres (cami- vários convívios assinalados pela ilha
nhadas) com sócios e familiares.
em conjugação com a subcomissão
– Presença de sócios no Convívio de reformados da Madeira.
Nacional.
– Apoiamos sócios reformados e
– Colaboramos na feitura de uma familiares numa viagem de 5 dias a
Levada.
São
Miguel.
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– Apoiamos sócios reformados
num Passeio de Natal.
– Festa de Natal para crianças.
– Tivemos ainda uma sessão de
Circo dirigido às crianças.
DELEGAÇÃO MADEIRA
Álvaro Juvenal Gonçalves
José Duarte Sousa
Duarte Lino Freitas

Relatório de Gestão
2018
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Relatório de Gestão

*

Mais um ciclo que se se inicia sob o lema “No Rumo Certo”.
Neste novo ciclo, as medidas mais emblemáticas, serão a realização da Convenção GDST 2018, a criação das Olimpíadas GDST e a aposta, mais uma vez, na descentralização, através da realização de Convívios Regionais nas áreas da
Delegações, que serão vocacionados essencialmente para as actividades lúdicas e culturais.
A Convenção GDST 2018 realizou-se em Outubro, na cidade de Évora, e poderemos dizer que atingiu os objectivos
pretendidos pois, para além da sempre salutar confraternização entre velhos conhecidos e amigos, também produziu
um conjunto de orientações muito importante para o futuro relacionamento entre o GDST e os seus associados, nomeadamente, através do recurso às novas tecnologias.
Quanto as Olimpíadas GDST realizar-se-ão pela primeira vez em 2019 e podemos já avançar que está em curso a sua
preparação na cidade de Leiria no final de Maio. Temos fundadas expectativas que este novo modelo para o encontro
anual de todas as modalidades desportivas do GDST será um sucesso.
A realização de Convívios Regionais nas áreas das Delegações, tendo como objectivo a confraternização e também
a distinção dos sócios com mais tempo de associado, de acordo com a politica de descentralização referida nas linhas
de acção para este quadriénio, serão mais uma oportunidade para dinamizar a actividade do GDST.
Na linha do efectuado em anos anteriores, a apresentação dos resultados de 2018 terão as rubricas orçamentais e a
sua realização numa base comparável, por forma a garantir que o acompanhamento da actividade do GDST seja efectuado numa base móvel e, no mínimo, em cada relatório de prestação de contas, dentro do último triénio.
Em termos financeiros, o exercício de 2018 apresenta um resultado líquido de € 2.681,00.
Os proveitos totais atingiram o montante de € 684.664,26 com destaque para a comparticipação do BST em € 267.350,00
e os “Outros Rendimentos e Ganhos” no montante de € 417.314,26, a seguir discriminados:
Rubrica
Proveitos Suplementares
Quotização de Sócios
Vendas nas Lanchonetes
Proveitos das Actividades
Outros Proveitos
Total

2018
5 875,38 €
158 653,98 €
33 853,41 €
214 010,07 €
4 921,42 €
417 314,26 €

2017
19 088,95 €
157 920,00 €
29 950,69 €
185 265,57 €
3 750,36 €
395 975,57 €

2016
30 000,93 €
159 415,50 €
50 445,89 €
246 434,72 €
1 576,82 €
487 873,86 €

Os custos totais atingiram o montante de € 676.335,37 de acordo com as rubricas incluídas na Demonstração de
Resultados, sendo de destacar os “Outros Gastos e Perdas” no montante de € 443.913,01 a seguir discriminados:
Rubrica
Custos com as Actividades
Outros Custos
Total

2018
439 720,59 €
4 192,42 €
443 913,01 €

2017
439 178,91 €
7 557,20 €
446 736,11 €

2016
460 121,66 €
4 395,48 €
464 517,14 €

O Resultado Operacional em 2018 foi positivo no montante de € 2.681,00
O GDST continua a manter uma sólida situação económica dado que os Capitais e Fundos Próprios, no montante
de € 558.045,69 asseguram a cobertura do activo fixo imobilizado, no montante de € 118.359,64, repartido, respectivamente, em € 112.648,54 referentes ao imobilizado e € 5.711.10 às existências.
A tesouraria continua também a revelar uma situação saudável, equilibrada e com uma significativa margem de
segurança, evidenciada através de um fundo de maneio positivo de € 439.686,05. Deste excedente, destacamos as
aplicações em depósitos bancários a prazo, no montante de € 352.897,72. A política de juros muito baixos ou quase
nulos do BCE tem-se reflectido no mercado bancário português com a remuneração das contas aforro do GDST a
sofrer as consequências.
Em termos orçamentais, as receitas totais atingiram em 2018 o montante € 445.567,25, apresentando um desvio negativo de €4.682,75 (receitas totais previstas de € 450.250,00), enquanto que as despesas totais atingiram o montante
de € 439.216,12, com um desvio negativo de € 10.933,88 (despesas totais previstas de € 450.150,00).
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O orçamento de 2018 apresentou uma realização total de cerca de 97,5 %.

Quotização
Proveitos Diversos
Açoreana
Repsol
Proveitos Financeiros
Proveitos Prestações Serv. Diversos
Proveitos Actividades
Comparticipação BST
TOTAL RECEITAS

2018
158 757,73 €
5 841,93 €
–
5 841,93 €
30,61 €
2 196,24 €
11 390,74 €
267 350,00 €
445 567,25 €

2017
158 583,75 €
18 985,08 €
12 300,00 €
6 685,08 €
103,87 €
3 010,71 €
8 118,99 €
267 350,00 €
456 152,40 €

2016
159 415,50 €
20 328,08 €
12 300,00 €
8 028,08 €
8 796,85 €
0,00 €
13 710,32 €
332 150,00 €
534 400,75 €

Na área da Direcção Nacional verificámos um ligeiro aumento dos custos salariais, que atingiram o montante de €
88.498,42, devido aos ajustamentos salariais resultantes do novo contrato coletivo de trabalho, visto que os trabalhadores do quadro do GDST usufruem das mesmas condições contratuais dos empregados do Banco.
O Convívio Nacional que se realizou em 2018 em Guimarães teve um custo total suportado pelo GDST nos diversos
apoios a sócios no montante de € 63.110,67.
A rubrica de despesas com reuniões e deslocações inclui as despesas com reuniões da Direção bem como as deslocações locais e outros custos, e apresenta um montante de € 18.639,01. De notar que esta rubrica incorpora ainda
todas as outras despesas com a Direção, o que anteriormente também estava distribuído pelos Pelouros respetivos.
Nas outras rubricas desta área destaque para a Festa Fim Ano, cujo saldo negativo de € -1.123,50 resulta de ainda não
ter sido processado o reembolso dos sócios, o que só acontecerá no ano seguinte.

Orçamento e Tesouraria
Convívio Nacional
Despesas com Reuniões e Deslocações
Aniversário GDST
Almoço Natal
Festa Fim Ano
TOTAL

2018
88 498,42 €
63 100,67 €
18 639,01 €
4 738,55 €
4 792,35 €
-1 123,50 €
178 645,50 €

2017
81 109,79 €
69 567,23 €
13 493,91 €
5 945,48 €
4 372,80 €
71,50 €
174 560,71 €

2016
178 910,75 €
95 751,91 €
13 926,87 €
1 631,45 €
4 905,50 €
2 310,30 €
297 436,78 €

Na área Administrativa constatamos que o Pelouro Serviços Administrativos apresenta custos no total de € 52.249,45,
sendo de destacar as despesas com honorários, cerca de € 14.875,50, os seguros de AT e AP no valor de € 9.740,65 e a
manutenção da rede e equipamentos informáticos em € 8.236,70. Por outro lado, algumas rubricas do Pelouro de Imagem e Comunicação, em especial os brindes e equipamentos, atingem, respectivamente, € 12.338,42 e € 52.236,66.
O aumento verificado nos brindes tem a ver com a necessidade de reposição de stocks para utilizar no Convívio
Nacional, na Convenção GDST e nos Convívios Regionais onde se comemorou o Aniversário GDST, por outro lado na
rubrica de equipamentos está incluído um montante de € 50.000,00 para o reequipamento informático do GDST, cujo
projecto está em fase de estudo e será realizado em anos posteriores.
De notar que o reequipamento das modalidades foi efetuado, como previsto em 2018, com um recurso marginal às contas
orçamentais do ano (€ 2.236,66), dado que a conta criada no final do ano passado acomodou quase a totalidade das despesas.

Custos Serviços Administrativos
Manutenção Instalações e viaturas
Desenvolvimento e Manutenção Site
Revista
Brindes Natal e Artigos Publicitários
Aquisição Equipamentos Modalidades
TOTAL
32 – Grupo Desportivo Santander Totta Relatório de Gestão 2018

2018
52 249,45 €
40,30 €
4 561,48 €
21 199,70 €
12 338,42 €
52 236,66 €
142 626,01 €

2017
50 844,31 €
1 379,46 €
6 150,60 €
20 255,70 €
6 568,26 €
64 045,74 €
149 244,07 €

2016
54 660,97 €
1 568,27 €
5 914,30 €
15 442,08 €
6 899,51 €
276,44 €
84 761,57 €

Na área Social, Cultura e Lazer, uma vertente essencial da política de proximidade do GDST, continuámos a garantir
um conjunto de prestações sociais e iniciativas com elevado valor social e lúdico e que são melhor detalhadas no
relatório dos respetivos Pelouros.

Colónias de Férias para filhos associados
Apoio a Actividades Manutenção Física
Visitas Jardim Zoológico / Actividades ATL
Noite Nosso Artista
Teatro - Expressão Dramática
Visitas Culturais e Turísticas
Passeios Zero3
Grupo Motard
Grupo Coral
Aulas de Viola
Técnica Vocal
Curso Fotografia
Coleccionismo
TOTAL

2018
1 906,50 €
7 088,50 €
1 571,14 €
0,00 €
0,00 €
452,51 €
0,00 €
0,00 €
6 515,69 €
60,16 €
0,00 €
-20,64 €
124,18 €
17 698,04 €

2017
2 786,06 €
6 605,00 €
923,26 €
0,00 €
0,00 €
-376,31 €
0,00 €
1 255,96 €
6 633,50 €
440,00 €
0,00 €
209,70 €
0,00 €
18 477,17 €

2016
1 257,55 €
6 550,00 €
2 725,00 €
578,36 €
0,00 €
-386,28 €
0,00 €
1 650,36 €
5 752,10 €
-80,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18 047,09 €

A área Desportiva continuou a merecer o nosso melhor apoio dado que é também uma das áreas prioritárias da nossa atividade, merecendo destaque as boas performances registadas pelos nossos sócios nas diversas provas em que participaram.
Em 2018 consolidamos a atividade do Trail Running, que tem revelado um nível de aderência muito elevado, reflexo do
interesse que este tipo de atividade está a despertar na comunidade, merecendo também destaque a criação recente da modalidade “Caminhadas”.
No Convívio de Guimarães houve uma mostra das principais modalidades praticadas pelos sócios do GDST, tendo sido
anunciado que, no futuro, teríamos a realização das Olimpíadas GDST como mostra de todas as modalidades e que se autonomizariam dos tradicionais Convívios, os quais passariam a ser regionais e mais virados para as atividades lúdicas e culturais.
Por fim, apraz-nos registar os bons resultados, bem como os muitos troféus coletivos e individuais conquistados pelos nossos
sócios e que são referidos neste Relatório nas secções próprias da atividade das modalidades.

Futsal
Futebol 11
Pesca Desportiva
Tiro
Golfe
Ténis Campo
Basquetebol
Padel
Atletismo
Grupo Motard
Actividades e Desportos de Sala
Karting
Ginástica
Musculação
TOTAL

2018
10 948,70 €
12 098,59 €
6 356,82 €
6 825,77 €
8 619,42 €
2 142,85 €
1 611,84 €
418,50 €
12 620,36 €
1 004,20 €
2 035,40 €
9 690,18 €
3 525,25 €
6 626,34 €
84 524,22 €

2017
8 333,32 €
12 404,15 €
6 410,25 €
9 423,97 €
6 901,89 €
1 977,00 €
2 942,86 €
741,74 €
9 645,36 €
0,00 €
2 307,46 €
3 461,54 €
3 486,00 €
4 440,48 €
72 476,02 €

2016
11 428,67 €
14 847,86 €
5 038,33 €
6 588,23 €
6 893,43 €
1 800,20 €
2 113,84 €
426,00 €
8 471,42 €
0,00 €
1 083,56 €
2 694,81 €
3 545,50 €
4 043,50 €
68 975,35 €

Na área das Delegações, um dos elos fundamentais da política de descentralização desta Direção, continuámos
a envidar todos os esforços para que se atinga o sucesso que pretendemos, naturalmente com todo o empenho e
esforço dos órgãos centrais e regionais do GDST, no entanto, apraz-nos registar que a Delegação do Norte continua a
revelar um dinamismo muito importante.
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NORTE
2018
2017
2016
Área Administrativa
8 919,37 €
4 429,77 €
3 731,12 €
Área Social, Cultura e Lazer
-3 703,46 €
3 654,33 €
8 031,01 €
Área Desportiva
19 535,89 €
15 695,42 €
16 102,56 €
Total Delegação Norte
24 751,80 €
23 779,52 €
27 864,69 €
			
CENTRO
2018
2017
2016
Área Administrativa
1 688,91 €
2 291,52 €
1 815,16 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Área Desportiva
22,25 €
0,00 €
200,00 €
Total Delegação Centro
1 711,16 €
2 291,52 €
2 015,16 €
			
ALGARVE
2018
2017
2016
Área Administrativa
130,00 €
239,91 €
244,39 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Área Desportiva
1 286,91 €
1 231,49 €
1 290,73 €
Total Delegação Algarve
1 416,91 €
1 471,40 €
1 535,12 €
			
MADEIRA
2018
2017
2016
712,36 €
699,18 €
607,40 €
Área Administrativa
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
455,00 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
200,00 €
100,00 €
Total Delegação Madeira
712,36 €
1 354,18 €
707,40 €
			
AÇORES
2018
2017
2016
814,22 €
1 019,52 €
543,60 €
Área Administrativa
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
3 437,88 €
5 331,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Área Desportiva
Total Delegação Açores
814,22 €
4 457,40 €
5 875,13 €
			
ALENTEJO (Inicio de actividade em 2018)
2017
2016
2018
49,10 €
–
–
Área Administrativa
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
–
–
Área Desportiva
167,25 €
–
–
Total Delegação Alentejo
216,35 €
–
–
TOTAL DELEGAÇÕES

29 622,80 €

33 354,02 €

37 997,50 €

Por fim, mais uma vez não podemos deixar de agradecer e enaltecer a boa colaboração que sempre nos disponibilizaram os Órgãos Sociais e Colaboradores do GDST para esta missão focalizada nos sócios e nas suas necessidades
desportivas, lúdicas e culturais.
Também gostaríamos de deixar uma palavra de apreço pelo grande trabalho dos Seccionistas das diversas modalidades que, com brio e dedicação, tem contribuído para o bom nível de participação do GDST nas diversas provas, bem
como aos nossos sócios / praticantes que com fair-play, entusiamo e respeito mútuo e pelos competidores, dignificam
e honram o GDST, em todas as provas em que participam.
Uma palavra de apreço também para os prestadores de serviços e fornecedores do GDST, pela qualidade dos seus
serviços e produtos, com que sempre nos distinguiram.
Finalmente, também gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento e apreço pelo grande apoio e suporte
que o BST e DCRH sempre manifestaram a esta Direção e ao GDST.
Lisboa, 25 Fevereiro de 2019
Francisco Duarte, Mário Rui Costa, João Correia, Carlos Trindade, Vitor Pereira,
Hilário Selidónio, Luís Oliveira, António Bicho, Ana Paula Antunes, Maria Lourdes Vidal, António Cardoso
(Aprovado em reunião de Direção de 01 Março de 2019)
* O autor deste texto não segue o Acordo Ortográfico
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Demonstração de Resultados
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Balanço
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Exmos Associados,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Conselho Fiscal elaborar o relatório e emitir parecer sobre
os documentos de prestação de contas do Grupo Desportivo Santander Totta, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro 2018.
No final do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou as funções que lhe foram confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, efetuando a análise das contas de 2018. Para o efeito, a Direção
disponibilizou todos os documentos e prestou os esclarecimentos e informações necessários.
É nossa opinião que os referidos documentos e mapas financeiros refletem adequadamente, em todos os aspetos
materialmente relevantes, a situação financeira do Grupo Desportivo Santander Totta, bem como o resultado das suas
operações no período findo a 31 de dezembro de 2018, e propõe-se que o resultado líquido positivo do exercício no
montante de 2.681,00€ euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Parecer
Face ao que antecede e apreciados os documentos referidos, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral
aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2018, tal como foram apresentados pela Direção.
Por último, o Conselho Fiscal deseja agradecer à Direção toda a colaboração prestada.

Lisboa 8 de março de 2019
O Conselho Fiscal

Presidente

Secretário

1.º Vogal
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