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Mensagem do Presidente
No quadro das obrigações estatutárias que me competem, dirijo-me aos digníssimos associados, apresentando o Relatório Anual de Atividades e Contas referente ao exercício de
2017.
Começo por dizer, referindo-me à manutenção das atividades desportivas praticadas no
seio do Grupo Desportivo, que estas mantiveram o seu nível habitual de participação e entusiasmo dos seus praticantes, permitindo a consolidação e o funcionamento das mesmas,
particularmente quanto às modalidades mais recentes, como o Grupo Motard, o Trail e o
Padel, salientando-se ainda o lançamento recente de outras como o Bowling e o Boxe.
O Futebol teve uma época bem conseguida, com particular relevo para a vitória na Taça
da Liga SideLine, cuja final se disputou com o Banco de Portugal e o honroso 4.º lugar no
Campeonato de empresas, entre onze concorrentes. De permeio ainda encontros internos
de salutar convívio com equipa da Delegação Norte do GDST.
Quanto ao Futsal, modalidade com passado histórico assinalável no GDST e de interesse
inegável de muitos praticantes, este denotou fortes indícios de recuperação, constatando-se
algum retorno com a participação de 8 equipas no Torneio Nacional Interno 2017/2018 na
Zona de Lisboa e 6 na Zona Norte.
Em síntese, importa dizer que, salvo as de prática individual, a manutenção dos desportos
coletivos enfrentam alguns constrangimentos pela falta de renovação de praticantes. Cabe
aqui um palavra de conforto e agradecimento aos que, pela sua persistência e dedicação, vão
conseguindo ultrapassar dificuldades, mantendo vivas as suas modalidades.
Do ponto de vista social e cultural, mantiveram-se abertos os espaços da Sede e das Delegações aos associados para convívios familiares, exposições e outros fins lúdicos/artísticos;
disponibilização dos ginásios de Lisboa e Porto, sem custos para os associados; descentralização de atividades pelas Delegações, nomeadamente reforçando a entrega de distinções
estatutárias (emblemas de prata, de ouro e de platina); atribuição do Fundo de Apoio a atividades de manutenção física; a criação de uma Secção sobre Colecionismo, e o estímulo à realização de Convívios Regionais com o objetivo de promover a proximidade entre associados.
De salientar o ótimo aproveitamento da Galeria 310 na sede da Delegação Norte, onde se
levaram a efeito vários exposições artísticas e se promoveu o espetáculo “ O mundo maravilhoso de Charles Darwin” no Planetário de Espinho.
Dando sequência a compromissos anteriores, procedeu-se à alteração dos Estatutos e do
Regulamento Geral Interno, criou-se a figura do Provedor do Sócio, uma Delegação do GDST
no Alentejo e uma Comissão Eleitoral.
Desenvolveu-se o acesso grátis a filhos de associados até aos 12 anos para Zoo’s e Parques
de contacto com a natureza, no Norte (Zoo S.Inácio/Gaia), em Lisboa (Jardim Zoo), Alentejo
(Monte Selvagem/ Montemor Novo) e Algarve (Krazy World/Algoz) e mantivemos os campos
de férias para filhos no período das férias escolares anuais.
Procurou-se dotar o Convívio Nacional com novos polos de interesse, realizando o 12.º em
Madrid, com assinalável êxito, tendo a parte desportiva sido efetuada na Cidade Financeira
Santander em Boadilla, e como é apanágio do Grupo Desportivo, colaborámos com o Banco
em toda a logística e acompanhamento das Festas de Natal em Lisboa, Porto e Funchal.
Por fim, preparou-se a implementação de um novo Site, “ferramenta” que visa melhorar a
interação entre o sistema de informação e o Site do GDST estabelecendo funcionalidades em
on-line, o qual, neste momento, se encontra em fase de testes e que entrará em funções no
1.º trimestre de 2018.
Enfim, um conjunto de atividades diversificadas que ao longo de 2017 procurámos realizar
para satisfação dos associados e seus agregados familiares nas vertentes desportiva, lúdica
e cultural.
Sejam felizes.
Participem no Grupo Desportivo.
Francisco Duarte
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Pelouro Serviços Administrativos

S

endo este o Órgão entre a estrutura do GDST e os seus associados
na sua relação de proximidade com
os Sócios; impõe-se salientar as inúmeras e por vezes complexas tarefas
que são desempenhadas em prol
dos nossos associados e da satisfação 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

n

n

n

Toda a informação disponibilizada
aos Sócios é feita através do Site
do DGST, da Revista do GDST e
atualmente do Facebook onde já
contamos com perto de 1.300 sócios aderentes.
Tratamento de toda a documentação trocada entre Sócios e GDST

que as nossas instalações estão ao
serviço dos nossos associados em
eventos de caráter particular.

no respeitante a toda a atividade
desportiva e outras atividades de
caráter não desportivo.

n

Todo o apoio administrativo em
eventos culturais, desportivos, lazer, sociais e outras de que o sócio necessite tais como viagens e
férias.
Gestão e contabilização do acordo/parceria com o cartão Solred/
Repsol para os sócios aderentes,
importante acordo que nos rende
um proveito significativo.
Gestão e contabilização do acordo/
parceria com a seguradora Açoreana, atual Tranquilidade/Açoreana
para os sócios aderentes, para os
sócios atletas praticantes, seguro
de acidentes pessoais, necessário
para a prática desportiva, outro
acordo com grandes vantagens
para os nossos associados e GDST.
Todo o apoio aos sócios na utilização das instalações do GDST, dado

n

n

n

n

n

n

Todo o apoio indispensável á realização da festa de Natal do BST, ao
Convívio Nacional, aos Convívios
Regionais de Açores e Madeira e
Aniversário do GDST.
Contatos institucionais com o BST,
na utilização da plataforma informática disponibilizada ao GDST.
Gestão, Manutenção e Segurança
das Instalações do GDST.
Gestão da Biblioteca do GDST.
Gestão das Viaturas ao serviço do
GDST.
Gestão, manutenção 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.
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n

n

Tratamento e contabilização rigorosa do movimento gerado por
Fornecedores e prestadores de
Serviços ao GDST.
Execução, Gestão e Negociação
de todos os Protocolos assinados
com várias Entidades/Empresas,
com vantagens interessantes para
os Sócios do GDST.

Instalações
Gestão e Manutenção das Instalações do GDST, de modo a proporcionar uma eficaz utilização pelos
Sócios e Colaboradores.
Recentemente foi disponibilizada
aos nossos sócios a utilização do ginásio e demais instalações desportivas da Sede sem custos.
Durante o ano as instalações foram objeto de uma auditoria externa
relativamente à execução das normas em vigor na Lei, no que concerne ao cumprimento das normas de
Saúde, Segurança, Higiene e Condições de Trabalho dos colaboradores
do GDST. Todos os requisitos analisados pelos técnicos cumpriam muito
bem a legislação vingente.
Biblioteca
Constituída por cerca de 2.500 livros, alguns de escritores conceituados, pese embora a divulgação pelos
sócios, não tem existido da parte
destes grande procura, continuando
aberta em 2018 a disponibilidade
dos sócios requisitarem as obras para
leitura em casa.
Viaturas
A nossa frota de viaturas cumpriu
na perfeição o apoio disponibilizado
aos sócios, quer na utilização para
provas desportivas, treinos, eventos
organizados pelo GDST e outras utilizações em que a presença do GDST
foi necessária. Foram percorridos pelos nossos sócios perto de 40.000 kilómetros, o que mostra bem a grande importância da utilização da frota.
Com o apoio do BST, temos mais

uma viatura nova de 9 lugares, com
capacidade de carga, Renault Trafic.
Esta nova viatura veio substituir a velhinha Toyota.
Protocolos
Continuou-se em 2017 com a reorganização das parcerias/protocolos,
com a reformulação de protocolos
existentes, alguns já obsoletos e que
não tinham o necessário retorno financeiro para os Sócios. Foram negociadas melhores condições para
os nossos associados, ao mesmo
tempo que foram negociadas novas
parcerias com novas entidades em
áreas onde não existiam protocolos.
Procurou-se estender a disponibilidade a várias regiões do País, incluindo Açores e Madeira.
Ginástica
Tendo decorrido normalmente durante o ano de 2017 e dentro das nossas perspetivas as aulas de ginástica,
as mesmas contaram com a presença
de um monitor para coordenar os movimentos dos atletas, que praticam a
atividade de Manutenção Física.
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Iremos prolongar para 2018 a prática da modalidade sem custos para
os sócios efectivos.
Musculação
Tendo decorrido normalmente
durante o ano de 2017 e dentro das
nossas perspetivas as aulas de musculação, as mesmas contaram com a
presença de um monitor para coordenar e orientar, os atletas de acordo
com o plano de trabalho elaborado
pelo monitor.
Iremos prolongar para 2018 a prática da modalidade sem custos para
os sócios efectivos.
Informática
Face aos constantes problemas
verificados no processamento de
dados pelo PHC, com fugas na segurança e considerando o mau funcionamento do servidor dedicado,
foi decidido renovar o equipamento
existente e o seu Software.
Foi instalado um novo Servidor
para o PHC, bem como novo Software e depois de uma consulta ao
mercado.

Pelouro Imagem e Comunicação
O

Pelouro de Imagem e Comunicação, no ano de 2017, orientou a
sua atividade na implementação das
políticas de comunicação e imagem
definidas e iniciadas no ano anterior, ou sejam, apoiar os pelouros e
secções na gestão e implementação
dos eventos dos seus calendários,
garantir o fluir interno e externo da
informação originária nas atividades
desportivas, culturais, sociais e lazer
promovidas pelo GDST, agilizar a comunicação bidirecional com os associados, e promover a notoriedade interna e externa do Grupo Desportivo.
Neste sentido, através de uma
politica multicanal, foram utilizados
como suporte à comunicação, o Site,
o Facebook, o Correio Eletrónico e
Postal, o Telefone e a Revista Notícias
GDST.
O Site demostrou ser um poderoso
meio de divulgação das atividades
do GDST e que os associados com
frequência utilizam para delas tomar
conhecimento.
Dando seguimento à preferência e
decisão em criar um novo Site com
funções interativas para utilização
direta pelos associados na sua relação com o GDST, nomeadamente, de
inscrição nos eventos organizados
no âmbito das atividades, evitando
assim tarefas burocráticas demoradas e desnecessárias, e após avaliação de proposta, deram-se início
aos trabalhos, atendendo à relação
custo/aumento de funcionalidades.
Atualmente, os trabalhos estão em
fase de testes.
O Facebook, é outro canal utilizado e com bons resultados que pelas
suas características proativas de penetração, o GDST utiliza como espelho noticioso do Site e ferramenta de
dialogo com os associados. O Grupo
Facebook fechado, de acesso exclusivo a associados, atingiu o número
de 1300 membros em Fevereiro e
continua a crescer.
A revista NOTÍCIAS é outro canal

de comunicação à disposição do
GDST. Atentos ao feedback que foi
chegando, face a múltiplos contactos e opiniões obtidas, optámos por
um formato mais amigável no seu
manuseamento, exposição de notícias mais atrativas, e periodicidade
trimestral, em vez de semestral como
pensado inicialmente. Naturalmente
que continuaram a estar presentes
preocupações conducentes ao controlo dos custos que envolvem a pro-

dução de um Orgão noticioso como
o NOTÍCIAS GDST.
O Pelouro durante 2017, colaborou ainda em várias iniciativas do
GDST, tais como :
Convívio Nacional 2017
Aquisição de Equipamento para
as modalidades.
n Criação e envio de Calendários e
Boas Festas aos associados
n Festa de Natal
n
n
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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 2017 a proporcionar aos seus associados apoio
na aquisição de bens e serviços, quer
pelo desconto protocolizado com
vários fornecedores, quer pelo financiamento do próprio GDST, quando
previamente solicitado, traduzido no
reembolso em prestações.

Fundo solidariedade social
O GDST, na parcimónia dos meios
disponíveis, continuou a prestar a
comparticipação prevista no estatuto do Fundo de Solidariedade Social,
sob prévia solicitação, em despesas
devidamente comprovadas.
Planos de seguros
Continuámos em 2017 a cooperação protocolizada com a Companhia
de Seguros Açoreana/Tranquiliade
agora para o estudo, avaliação e contratualização de 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
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nossas instalações, às quartas-feiras
de manhã, durante todo o exercício,
facilidade que se tem configurado
de grande utilidade e benefício financeiro.
Cartões de abastecimento
de combustível
Manteve-se em vigor em 2017
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.

Aluguer de apartamentos
Continuando uma prática de anos,
o GDST publicitou no seu site a oferta para aluguer de curta duração fins-de-semana ou férias - de casas
e apartamentos dos nossos colegas
associados.
Selos de campismo
No apoio aos nossos associados
campistas e caravanistas e seu agregado familiar, o GDST continuou a
disponibilizar os selos da respectiva
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
nossos associados nas tão apreciadas e desejadas estadias em Colónias
de Férias.
Depois de uma criteriosa prospecção 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 Bro-

eira, Cartaxo, e Tempo de Aventura,
no Cadaval.
Em regimes de 1 e de 2 semanas,
gozaram de férias nestas colónias 22
e 7 crianças respectivamente.
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 22 crianças.
Fundo de apoio a actividades
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. Neste exercício, este
apoio beneficiou, entre associados e
familiares,110 atletas.
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.
Por imperativo de consciência, o
GDST deverá continuar a diligenciar
esta acção solidária, seja qual for a
Direcção que emane das próximas
eleições.
Réveillon gdst 2017/2018
Terminando o Ano em alegria e
perspectivando o Novo com votos
positivos, o GDST organizou mais
uma Festa de Passagem de Ano, desta vez na Quinta de Santo António da
Barota, em Massamá. Para as dezenas
de participantes, foi uma noite de
são convívio, muita alegria e de forte
esperança num futuro de confiança
renovada.
Festa de natal
Como habitual, o Banco Santander
Totta solicitou ao GDST a organização das festas de Natal dedicadas
aos filhos dos colaboradores do Banco e das empresas do Grupo.
Com a natural alegria, ruído e cor
da criançada, fomos ao circo - pequenos e graúdos - em Lisboa, Porto
e Funchal. Na capital, no Coliseu dos
Recreios, houve duas sessões de um
espectáculo em exclusividade, situação que se viveu igualmente no Porto, no Coliseu nortenho, numa sessão.
No Funchal, embora partilhando o
espaço, foi também muito colorida a
presença dos “nossos” representantes.
Foram momentos de alegria e recreio dos colaboradores e seus filhotes, num enquadramento de espírito
natalício que, por certo, tão depressa
não vão esquecer.
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Pelouro Viagens e Visitas Culturais

Viagens
No exercício de 2017 o Pelouro de
Viagens e Visitas Culturais do GDST
promoveu 5 viagens turísticas de
que, por inscrição insuficiente, se realizaram apenas 2: “Terras Asturianas
e Cantábricas” (Picos da Europa) e
“Roménia e Bulgária” respectivamente de 8 e 10 dias cada.
A primeira permitiu conhecer em
pormenor uma parte de Espanha
carregada de História e memória - alguma com forte ligação a Portugal desde Salamanca a Burgos, com passagem por Tordesilhas. Nesta cidade
foi visitado o Museu do Tratado (com
Portugal). Aliando este cunho lúdico e histórico aos excelentes hotéis
onde o grupo pernoitou e ainda à superior gastronomia do norte de Espanha, resultou que esta viagem tenha
sido um sucesso como foi reconhecido por todos os participantes.
A segunda teve uma perspectiva turística mais exótica. Começou
pela Bulgária, pela sua capital Sofia.
Desde logo sentimos esse exotismo
na própria escrita por o país utilizar
um alfabeto distinto do nosso: o cirí-

lico. Aparentando de início ser uma
limitação, não afectou porém a qualidade das visitas, diversificadas em
género e em território, desde o edificado religioso ao militar de que uma
parte importante remonta à alta Idade Média.
Passando à Roménia, o grupo certamente se sentia “mais em casa” porque a língua romena, sendo latina,
tem vocábulos e expressões muito
semelhantes às portuguesas. Com
uma oferta muito rica em mosteiros,
igrejas cristãs ortodoxas e praças e
vilas medievais verdadeiramente iconográficas, a realidade romena permitiu ao grupo ser confrontado com
experiências muito interessantes.
Desde a História de um povo cruzado ao longo dos séculos por vários
impérios e culturas, à fabulação de
figuras nacionais como o lendário
Drácula e o herói Vlad, o Empalador.
Visitas e actividades culturais
No exercício de 2017 o GDST pretendeu continuar uma política de resposta a uma diversidade cultural dos nos-
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sos associados que cobrisse um maior
espectro possível de expectativas.
Nessa linha, promoveu um ambicioso programa de passeios e visitas
culturais, integrados num quadro temático único, mas policromático, na
sua dialética histórica: os principais
Marcos da História de Portugal. Este
programa compreendia 17 eventos
evocativos de 9 marcos simbólicos
da nossa História:
1143 – Berço da nacionalidade		
(2 visitas)
n 1383/85 – Crise dinástica 		
(2 visitas)
n 1498 – Descobrimentos			
(1 visita)
n 1640 – Restauração da independência
(1 visita)
n 1755 – Terramoto de Lisboa		
(4 visitas)
n 1807 – Guerra Peninsular		
(2 visitas)
n 1890 – Ultimatum inglês			
(1 visita)
n 1910 – Implantação da República		
(1 visita)
n 1974 – 25 de Abril			
(3 visitas)
n

Como condição de realização dos
eventos propostos, foram compreensivelmente impostas condições
de mínimos de escala e de máximos
de comportabilidade. Os mínimos
não foram alcançados em 8 visitas
propostas e, consequentemente,
não se realizaram.
Com esta taxa de realização perdeu-se alguma lógica intrínseca do
ciclo Marcos de Portugal mas, mesmo assim, cada visita realizada valeu
de per si, quer lúdica quer culturalmente. Isso o comprovaram as quase
2 centenas de associados e acompanhantes que integraram as vistas
realizadas.
Passeios zerotrês
Na perseguição de uma cultura viva
de raiz popular, seja gastronómica,
enológica ou folclórica, o GDST tomou
a iniciativa de, nesse âmbito, realizar
passeios que, no conjunto da actividade, designou de Zerotrês, designação
que tem razão no limite imposto de 3
dias como máximo do evento.
Tendo visto a sua estreia em 2017,
realizou-se 2 eventos: “Na Rota da
Cabra” e “Sexta-feira 13”. A primeira
teve como motivo central o fabrico
do queijo, culminando numa chanfana típica. A segunda, a já tradicional exorcização do Padre Fontes em
Montalegre. A primeira registou 44
participantes e a segunda 18.

e sua evolução. O certame encerrou
com animado convívio a que não
faltou um almoço dos participantes
também na nossa sede. Como experiência muito positiva, a iniciativa foi
repetida em Novembro com igual
sucesso.
Os responsáveis coleccionistas manifestaram à Direcção que gostariam
de se verem organizados em modalidade do GDST e, nessa condições,
virem a participar em encontros de
âmbito mais alargado.
Grupo motard
Encontros flash –ao fim de semana
Estes encontros são recorrentes, fizemos vários encontros flash no decorrer de 2017, saídas ao domingo,
normalmente com voltas até ao Guincho, Cabo da Roca Sesimbra, Cabo
espichel, Arrábida, estes passeios são
informais e normalmente combinados com um ou dois dias de antecedência, considerando as previsões do
tempo costumam ter boas adesões.
Motards em madrid
– Encontro Nacional GDST
Estivemos presente em Madrid,
com as incidências que já falamos e
são tema encerrado, mas contamos

com a presença de 16 pessoas, 12
motas.
Explorar a beira interior
– passeio a Serra da Estrela
Durante um fim de semana, descobrimos as estradas, tradições e
gastronomia da região Beirã, um
percurso idealizado para percorrer as
estradas do interior, subimos a serra
da estrela e passamos o maciço central para o lado norte, no regresso
percorremos um troço da nacional
2, devastada pelos fogos e que foi
inspiração para o passeio seguinte,
contamos com 12 motas.
Passeio solidario
– Santa Comba Dão
O grupo motard organizou-se e
angariou bens de 1ª necessidade,
para entregar a uma organização
de solidariedade, para distribuição
pelas populações afetadas pelos fogos, enchemos uma carrinha cedida
pelo GD, e com a ajuda de um colega motard de Viseu escolhemos
Santa Comba Dão, como destino.
Rumámos depois pela nacional 2
passando pelas zonas mais afetadas
pelo Incêndios do verão, no final fomos recebidos pelo representante
da proteção civil de Santa Comba
Dão que agradeceu o nosso apoio e
doações.

Coleccionismo
O GDST acolheu em 2017 uma
proposta de um grupo de associados para que organizasse uma Mostra Coleccionista onde, para além
da exibição das mais variadas colecções, os expositores pudessem efectuar trocas. Esta primeira experiência
teve lugar em Abril na nossa sede e
contou com um muito interessante
e diversificado conjunto de colecções apresentadas por 6 associados,
entusiastas da modalidade. Admiraram-se conjuntos funcionais, muitos
deles temáticos, que, em muitos casos, mais do que simples hobby, retratavam cultura, costumes e épocas
Relatório das Atividades 2017 Grupo Desportivo Santander Totta – 13

Pelouro Artes e Espetáculos

E

ste pelouro expandiu os protocolos que tradicionalmente vem
tendo com os teatros, facilitando
o acesso aos mesmos com valores
acessíveis.
Assim permitiu a assistência aos
seguintes espetáculos:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Noite da Liberdade
Vanya e Sonia e Masha e Spike
Avenida Q
Os 39 degraus
Quem tem medo de Virginia Woolf
A volta ao mundo em 80 minutos
Á boleia para Hollywood
Toda a cidade ardia
História do cerco de Lisboa de
José Saramago
O sábio

Aulas de guitarra
O professor André Matos, proporcionou aos nossos sócios, aulas de
guitarra clássica no ano de 2017.
Dada a participação de apenas dois
associados, apesar da divulgação
efectuada, o professor entendeu não
justificar o seu trabalho pelo que as
aulas de guitarra foram, suspensas.
Fotografia
Realizaram-se dois cursos de fotografia, os quais tiveram muito sucesso, e que em 2018 se irão repetir
dado o interesse dos nossos sócios.
n

n

Ópera
Pela primeira vez o GDST deu inicio a um novo capitulo “A ópera”, assim assistimos á belíssima peça:
n

O Trovador de Giuseppe Verdi

Curso de fotografia intermédio nível I
Curso de fotografia intermédio nível II

Grupo coral
O Grupo Coral do GDST constituído
por 38 elementos, 26 do género feminino e 12 do masculino, conduzido
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pelo maestro Diogo Pombo atuou e
encantou nos seguintes eventos:
n

n

n

n

n

n

Concerto de Natal e Ano Novo em
Nelas
Concerto de Reis no Museu do dinheiro (antiga igreja S. Julião)
III Concerto de Primavera e poesia
na Academia das Ciências
II Encontro da amizade no Auditório da Junta Freguesia de Alvalade
Cascais em Canto no Jardim de
Inverno do Hospital Sant’Ana na
Parede
Encontro de coros Bancários no
Colégio S. João de Brito em Lisboa

Coral infantil
Desde 2015 que temos com a
ajuda do nosso maestro desenvolvido esforços para a formação de um
grupo coral infantil, o que em 2017
ainda não foi conseguido.
Mesmo em número de elementos reduzido aceitamos inscrições e
tudo faremos para que este sonho se
concretize.

Área Desportiva
Relatório das Atividades 2017 Grupo Desportivo Santander Totta – 15

Pelouro A
A final nacional teve lugar em Espinho, onde se defrontaram “Os Rufiões” vencedores da Zona Norte e os
“Brothers Team”, vencedores da Zona
Lisboa, num encontro que decorreu
com bastante equilíbrio e correção,
acabando por vencer a equipa da
Zona de Lisboa por 3-2.
Futebol Onze

Futsal
O Torneio de Abertura desta modalidade teve o seu final em 21 de janeiro no Pavilhão da Junta de Fregueia
de Campolide, evento que contou
com a participação de cinco equipas
que, para além dos naturais envolvimentos competitivos, proporcionou
um salutar convívio e partilha de conhecimentos pessoais, tendo saído
vencedora a equipa “Brothers Team”,

liderada por Vitor Camacho, um “velho” entusiasta da modalidade, sempre presente e interveniente.
A 16 de fevereiro viria a iniciar-se o
Torneio Nacional Interno – Zona Sul,
com a participação das mesmas cinco equipas, voltando a ser vencedor
os “Brothers Team”, seguido dos Zumbas, dos Kanelas, do Borussia Montes-lá-de-Baixo por esta ordem, sendo o
último, mas não menos honroso, os
Galáticos.

Pelouro B
Pesca
Durante o ano de 2017 manteve
esta secção em constante e plena
actividade de todos os seus atletas
nas diversas modalidades: RIO, MAR,
SURFCASTING e ALTO MAR. Os bons
resultados desportivos foram normalmente aparecendo a exemplo
dos anos anteriores.
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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 Banco de Portugal,
conquistando para as nossas côres
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.

Pesca Alto Mar
O 31º Campeonato do Sindicato
dos Bancários do Sul e Ilhas embora
com o início agendado para o mês de
Setembro de 2016 só teve o seu inicio
em Janeiro de 2017, com a participação dos nossos 5 Atletas inscritos.
João Rui Nunes e Camilo Augusto
Baía com o 1º lugar obtido nas respetivas eliminatórias e Silvério Lopes
Velez apurado em 5º lugar na 2º eliminatória ficaram apurados para a
pole final do SBSI.
A 18 de Março de 2017, realizou-se
ao largo da Comporta nos mares de
Setúbal a final do campeonato do
SBSI de 2017
O GDST obteve o 1 º Lugar na classificação por equipas.
João Rui Nogueira Nunes – Campeão Individual do campeonato do
SBSI, e foi também vencedor do troféu para o maior exemplar capturado.
Classificação individual dos 3 atletas finalistas:
1.º João Rui Nogueira Nunes – Campeão do Sindicato dos Bancários
do Sul e Ilhas
2.º Camilo Augusto Baía
9.º Silvério Lopes Velez
A Final Nacional dos Sindicatos
Bancários, Norte, Centro e Sul e Ilhas
inicialmente agendada para o dia
21/05/2017 nos mares de Peniche só
se realizou no dia 16/09/2017 com a
presença dos nossos 2 atletas apurados para a final nacional que obtiveram as seguintes classificações:
4.º Camilo Augusto Baía
5.º João Rui Nogueira Nunes
O 32.º campeonato do Sindicato
dos Bancários do Sul e Ilhas terá início a partir do mês de Fevereiro, de
2018. Contamos com a presença de
novos atletas vindos do Banco Popular assim como o retorno á competição de mais 2 atletas para colmatar
possíveis abandonos.
Pesca Mar
Participámos nos Encontros Interbancários de Pesca de Mar organizados pelo SBSI, que este ano contou com 48 inscritos, competição

de pesca à boia, que neste ano de
2017, foi realizada em Porto Covo e
Peniche. Nesta modalidade especialmente exigente, participámos com 8
atletas, individualmente as melhores
classificações foram um 5.º, 9.º e 13.º
lugares. Coletivamente conseguimos ser a 3.º equipe de 7 presentes.
A Final Nacional de Mar, prova organizada pela FEBASE realizou-se
em Setembro com a participação de
atletas de todo o país inscritos pelo
SBSI, SBN e SBC. Nesta prova participámos com 3 atletas do GDST e um
dos Açores. Individualmente, garantimos os 3 lugares do pódium e colectivamente fomos 1.os classificados.
Conquistámos também o prémio
para o maior exemplar da prova.
Organizámos igualmente um
Campeonato Interno de Pesca de
Mar (costa), em que participaram
9 atletas e que foi composto por 2
provas realizadas em Porto Covo e
Peniche.
Pesca Surfcasting
Participámos no X Encontro Interbancário de Surfcasting organizado
pelo SBSI, competição de pesca de
praia composta por 3 provas, este
ano realizadas nas praias da Comporta, Aberta Nova e Fonte da Telha.
Este ano esta prova contou com 48
atletas inscritos. O GDST fez-se representar por 14 pescadores que coletivamente constituíram 3 equipas.
Individualmente conquistámos os
3 primeiros lugares e garantimos a
presença na Final Nacional de 7 pescadores. Coletivamente conseguimos garantir para o GDST o 1.º o 2.º
e o 8.º lugares de entre 10 equipes
inscritas.
Participámos nos Encontros Nacionais de Surfcasting de 2017, organizados pela FEBASE e com a representação de atletas do SBN, SBC
e SBSI, Nesta prova participaram 6
atletas apurados dos campeonatos
regionais do SBSI. Individualmente e
numa prova constituída por 3 zonas,
conquistámos um 2.º lugar. Coletivamente classificamos uma equipe em
4.º lugar e outra em 7.º.
Organizamos um Campeonato Interno, composto por 3 provas, que

contou este ano com 14 inscritos e
que foi realizado nas praias da Comporta, Fonte da Telha e Soltroia.
Pesca Rio
Durante o ano de 2017 a secção de
pesca de rio do GDST participou no
campeonato do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e organizou o
campeonato interno.
No SBSI realizou pescas em: Pista
do Cabeção (Mora), Barragem do
Maranhão (Avis).
Na Pista de Coruche e na Barragem
da Talagueira (Castelo Branco). Cada
prova tinha seis zonas onde se conseguiram obter 3 1.os lugares, 5 2. os,
3 3. os, 3 4.os, etc..
É de destacar a participação dos
atletas João Agualusa, Manuel Pinheiro e João Feira.
No campeonato do GDST., cujo
intuito é treinar para o bancário, fize-
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ram-se três pescarias concretamente
em Pista de Coruche, Barragem dos
Gagos (Almeirim) e Barragem de
Arnoia, na zona de Óbidos. Nestas
competições existem duas zonas.
Os 1.os lugares foram conquistados
pelos atletas: Miguel Gomes e João
Feira. Os 2. os pertenceram ao João
Agualusa nas 3 provas e ainda aos
pescadores Alves da Silva, Silvério
Velez e Jorge Santo António um em
cada pescaria.
Em todas as pescas tivemos uma
média de onze atletas que representaram o nosso Grupo Desportivo
Santander Totta com muita dignidade.
Dos quinze pescadores de rio que
tem o GDST, todos se esforçaram por
conseguir o máximo possível. É um
grupo de amigos que sempre procuram colaborar mutuamente tentando puxar pela Secção.
Tiro aos pratos
No ano 2017 tivemos uma série de
provas:
Fevereiro
Treino conjunto no campo de tiro de
Pegões.
Março
1.ª contagem CIT SBSI no campo de
tiro de Pegões
Abril
2.ª contagem CIT SBSI no campo de
tiro de Beja
Maio
3.ª contagem CIT SBSI no campo de
tiro de Rolos
Junho
4.ª Contagem CIT SBSI & Final Sul e
Ilhas no campo de tiro do Pinhal (Algarve)
Prato de Prata da CGD no campo de
tiro de Beja
Julho
Final Nacional em Viseu
Prato de Ouro do Novo Banco em
Leiria
Convívio SBSI de Portalegre, em Portalegre
O encerramento das atividades de
Tiro em 2017 realizou-se no campo
de tiro de Évora, onde realizamos um
agradável convívio entre os nossos
atiradores e familiares.

Golfe
1 – Atividade do Clube em 2017
A atividade golfista desenvolvida
pelos atletas da modalidade durante o ano de 2017, está basicamente
espelhada no calendário desportivo constante do site do GDST, bem
como nas diversas notícias referentes aos eventos ocorridos durante a
época.
Segundo as estatísticas da Federação Portuguesa de Golfe, a participação oficial de jogadores do CG
GDST no ano de 2017, ascende a 488
torneios, o que significa que os nossos atletas totalizaram este ano cerca
de 2.500 horas em plena competição
federada. Nestes valores não estão
contabilizados os treinos nem os
“torneios lúdicos”, cujos momentos
desportivos e de lazer excedem, nalguns casos, os tempos despendidos
em provas de competição.
Mediante comparticipação financeira aos atletas, tivemos este ano
um total de 19 torneios (8 Torneios
da Ordem de Mérito, 5 Torneios Tejo
Clubes, 2 Interbancários, 1 T. Clubes
sem campo, 1 Campeonato Expresso-BPI, 1 Torneio Convívio Nacional
em Madrid e 1 Torneio de Natal em
Vidago).
Para além destes torneios comparticipados, os nossos atletas tiveram
ainda, agendas muito preenchidas
com diversos eventos tutelados pela
Federação Portuguesa de Golfe, sendo de destacar as participações nos
torneios organizados pelos Sindicatos Bancários (Sul e Ilhas e Quadros
e Técnicos Bancários), nas provas
organizadas de norte a sul do país
pela Associação Nacional de Seniores Golfe, em torneios solidários, nos
torneios Mid-Amateur da própria Federação e outros. Em todas estas iniciativas os nossos atletas ostentaram
e dignificaram sempre o nome do
seu Clube de Filiação na Federação
Portuguesa de Golfe.
Não obstante a grande maioria
dos nossos sócios residir na área de
Lisboa, procurámos fomentar a descentralização da atividade para outras regiões do país, proporcionando,
sempre que possível, melhores condições logísticas e a possibilidade de,
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em grupo, todos poderem conhecer
novos campos e novas realidades.
Em 2017, o Clube de Golfe do
GDST voltou a renegociar o Acordo
de Corporate com o Grupo Pestana,
mais concretamente com o Pestana
Beloura Golfe, um dos campos de
referência na região de Lisboa, onde
os sócios aderentes tiveram oportunidade de praticar e desenvolver o
seu desporto favorito, em condições
financeiras muitíssimo apelativas.
2 - Resultados desportivos
Culminando mais uma temporada
de excelentes resultados individuais
e coletivos, 2017 esteve ao nível dos
melhores anos da nossa atividade
desportiva em termos quantitativos e
qualitativos, i.e., não só no nº de troféus conquistados como na performance dos jogadores premiados.
2.1. Resultados individuais no TGT
Pódios nos torneios
Num total de 8 torneios em que entraram, os nossos atletas obtiveram 6
subidas ao pódio com:
- vitórias: 1
- 2.os lugares: 4
- 3.os lugares: 1
Isto, numa média superior a 70 jogadores por torneio.
Top-Ten
Nesses mesmos torneios, foram alcançados 27 Top-Ten.
Prémios Especiais
No âmbito das provas do TGT, foi
obtido um 1º lugar nos prémios BIZ.
No circuito
- vitórias: 1
- Top-Ten 1.ª cat.: 3
- Top-Ten 2.ª cat.: 2
2.2. Resultados da Equipa no TGC
Coletivamente, o GDST entrou em
5 torneios, tendo alcançado:
Pódios Equipa
- vitórias: 1
- 2.os lugares: 1
Fruto de 9 vitórias individuais

2.3. Outros resultados relevantes
Expresso / BPI
Mais uma vez a nossa equipa voltou
este ano a classificar-se para as meias-finais, desta prestigiada e mediática
prova do calendário nacional de empresas.
VI Torneio Interbancário singles
Nesta prova tradicionalmente disputada no dia 25 de abril, este ano
no campo de Ribagolfe II, o GDST
conquistou um honroso 2º lugar no
Campeonato Interbancário 2017, em
igualdade de pontos com o vencedor.

Como atividades de maior relevância para o GDST estiveram envolvidos
os seguintes atletas:
Open de ténis do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas - 2017 /2018
Singulares:
- Antonio Jose Achando Ramos;
- Mario dos Santos Videira;

- Pedro Silva;
- Rui Emanuel Brandão Silva;
Pares:
- Pedro Silva/Rui Emanuel Brandão
Silva;
- Joaquim Ferreira Carolino/Paulo
Santos;
- Jorge Guapo/Mário Videira.

2.4. Ordens de Mérito GDST
Pódios e Top 5
Classificação Gross (entre 21 jogadores):
1.º - Gonçalo Rodrigues
2.º - Vasco Valente
3.º - Bráulio Silva
4.º - Noé Fontes
5.º - Pedro Salgado
Classificação Net (entre 21 jogadores):
1.º - Vasco Valente
2.º - Pedro Marques
3.º - Bráulio Silva
4.º - Noé Fontes
5.º - Pedro Salgado
Nota: Estes resultados reportam-se
apenas às posições finais nos rankings Net e Gross, não estando incluídas
as classificações obtidas em cada um
dos oito torneios das Ordens de Mérito, por se tratar a uma competição
reservada exclusivamente a sócios.
Ténis de campo
Os praticantes e atletas da Secção
de Ténis de Campo do GDST estão em
atividade durante todo o ano.
Nos campos de ténis do Centro de
Ténis de Monsanto os elementos desta secção tem estes à sua disposição
para praticarem todos os Domingos
(09H00 ás 13H00) durante todo o ano.
É ainda patrocinada aos novos praticantes desta modalidade a iniciação
ao Ténis de Campo pela “prata da
casa”.

Basquetebol
Época 2016/2017
Jogos realizados em 2017
1.º Fase
1.º Grupo Desp. Santander Totta –
2.º Grupo Dramático Ramiro José –
3.º Grupo Desp. Santander Totta –
4.º Basket A. C./Sabor Mineiro
–

Serv. Sociais Montepio Geral
Grupo Desp. Santander Totta
S. R. Catujalense/Rocktape
Grupo Desp. Santander Totta

Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa

Classificação
CL		
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º		
10.º

CCD
Basket A. C. / Sabor Mineiro
Grupo Dramático Ramiro José
G. D. Santander Totta
Serv. Sociais Montepio Geral
Domusrehabita
Ass. Desportiva Miraflores Clube
S.I.M.E.C.Q.
S. R. Catujalense/Roctape
Cha Malveira Basket (A)
Núcleo de Basket Queluz

Pts
27
21
18
18
15
15
12
3
3
3

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
6
6
5
5
4
1
1
1

D
2
3
3
4
4
5
8
8
8

PM
658
459
406
409
403
460
427
389
333
298

PS
384
341
391
354
403
442
462
553
453
459

DIF
274
118
15
55
18
-35
-164
-120
-161
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2.º Fase
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

Grupo Desp. Santander Totta
Clube Oriental Lisboa
Grupo Desp. Santander Totta
CVB - Barreiro Basket
Grupo Desp. Santander Totta
Grupo Desp. Santander Totta
B. A. C./Sabor Mineiro
Ass. Pes. do I S T
Grupo Desp. Santander Totta
Cha Malveira Basket (B)
Grupo Desp. Santander Totta
Domusrehabita
Clube Nacional de Natação
Grupo Desp. Santander Totta

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ass. Pes. do I S T
Grupo Desp. Santander Totta
Cha Malveira Basket (B)
Grupo Desp. Santander Totta
Domusrehabita
Clube Nacional de Natação
Grupo Desp. Santander Totta
Grupo Desp. Santander Totta
Clube Oriental Lisboa
Grupo Desp. Santander Totta
CVB - Barreiro Basket
Grupo Desp. Santander Totta
Grupo Desp. Santander Totta
B. A. C./Sabor Mineiro

Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Malveira
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Pav. CNN Lisboa
Inatel Lisboa

–
–
–
–
–
–

Grupo Desp. Santander Totta
Cl. Desp. Olivais e Moscavide
Grupo Desp. Santander Totta
C. F. “Os Belenenses”
Grupo Desp. Santander Totta
Sociedade Rec. Catujalense

Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa
Inatel Lisboa

Época 2017/2018
Jogos Realizados em 2017
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

Ass. Desp. Miraflores clube
Grupo Desp. Santander Totta
Clube Novo Banco
Grupo Desp. Santander Totta
Ass. Pessoal do I. S. T.
Grupo Desp. Santander Totta

Classificação
CL		
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º		

CCD
Basket A. C. / Sabor Mineiro
Ass. Desportiva Miraflores Clube
Clube Nacional de Natação
C. F. “Os Belenenses”
Ass. Pessoal do I.S.T.
G. D. Santander Totta
S. R. Catujalense
Clube Novo Banco
C. D. Olivais e Moscavide

Foram realizados 24 Jogos referentes ao Campeonato Inatel, não
se tendo realizado jogos de carácter
amigável.

Pts
24
18
15
15
15
12
6
3
0

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
6
5
5
5
4
2
1
-

D
2
3
3
3
4
6
7
8

PM
664
452
439
413
426
390
333
246
185

PS
319
365
330
365
327
333
464
510
535

DIF
345
87
109
48
99
57
-131
-264
-350

Os treinos continuam a ser realizados 1 vez por semana a partir das
22h00 de terça-feira no Pavilhão da
Graça.
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Pelouro C
Atletismo
Actividades da Secção de Atletismo
Mais um ano, mais Atletismo, o
GDST sempre presente!!
Foram muitas e nas mais diversas
distâncias as provas em que o GDST
esteve representado em 2017.
O atletismo manteve uma excelente representatividade do nosso Grupo Desportivo e é unanimemente
considerada a modalidade que mais
atletas movimenta!
Durante o ano de 2017 marcámos
presenças nas seguintes provas:
Janeiro

Maio

Agosto

Dia 14 – Corrida Sportzone com os
campeões, Jamor – GDST representado por 23 Atletas.

Dia 1 – Corrida 1.º Maio, Lisboa –
GDST representado por 34 atletas.

Sem provas agendadas

Fevereiro
Dia 5 – Corrida da Árvore, Monsanto
– GDST representado por 42 atletas.
Dia 12 – Grande Prémio Atlântico,
Costa da Caparica – GDST representado por 39 Atletas.
Março
Dia 5 – Grande Prémio das Lezírias,
Vila Franca de Xira – GDST representado por 23 Atletas.

Dia 7 – Corrida Saúde + Solidária,
Lisboa – GDST representado por 25
atletas.
Dia 21 – Meia-Maratona de Setúbal,
Setúbal – GDST representado por 27
atletas.

Dia 16 – Corrida das Nações, Lisboa
– GDST representado por 31 atletas.
Dia 24 – Global Energy Bimbo, Lisboa
– GDST representado por 38 Atletas.

Dia 3 – Corrida de Santo António,
Lisboa – GDST representado por 17
atletas.

Outubro

Julho

Dia 15 – Meia Maratona SantanderTotta, Lisboa – GDST representado
por 44 atletas.

Dia 1 – Meia Maratona de Almada,
Almada – GDST representado por 15
atletas.

Abril

Dia 9 – Memorial Francisco Lázaro,
Lisboa – GDST representado por 21
atletas.

Dia 25 – Corrida 25 Abril, Lisboa –
GDST representado por 29 atletas

Dia 3 – Corrida do Avante, Seixal –
GDST representado por 26 atletas.

Junho

Dia 26 – Corrida da Solidariedade,
Lisboa – GDST representado por 35
Atletas.

Dia 2 – Corrida dos Sinos, Mafra –
GDST representado por 39 atletas.

Setembro

Dia 22 – Corrida Nocturna Costa da
Caparica – GDST representado por
23 atletas.

Dia 22 – Corrida do Montepio, Lisboa
– GDST representado por 42 atletas.
Dia 29 – Corrida do Aeroporto, Lisboa
– GDST representado por 26 atletas.
Novembro
Dia 5 – Corrida da água, Lisboa –
GDST representado por 25 atletas.
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Dia 19 – Corre Jamor, Jamor – GDST
representado por 28 atletas.
Dezembro
Dia 3 – Meia Maratona Descobrimentos, Lisboa – GDST representado
por 55 atletas.
Dia 10 – Grande Prémio Natal, Lisboa
– GDST representado por 45 atletas.

Torneio Cano-Sousel
6 atletas - Série B
9.º Janino
Inicio do Campeonato de Pares
3 Pares - 10.º Lobato
- 14.º Paulo
Série C - 13.º Vicente

Dia 29 – São Silvestre Olivais, Lisboa
– GDST representado por 19 atletas.

Torneio de Cano-Sousel Ranking
4 atletas - 21.º Neves
- 25.º Paulo
- 26.º Lobato
- 32.º Bicho

Dia 31 – São Silvestre Amadora –
GDST representado por 7 atletas.

Torneio de Cano-Sousel Extra
13.ª equipa

Continuem a fazer desporto, desporto é vida!
Contacta a secção de Atletismo, há
lugar para todos!

Campeonato Regional equipas
6 participantes
Pares Inatel - 3 pares

Trail
Durante o ano de 2017, o interesse
pela modalidade de Trail aumentou
refletindo-se quer no aumento do
número de atletas, quer no número
de provas com atletas a representar
o GDST.
O ano terminou com 30 atletas
inscritos (incremento de 50 % face
ao ano anterior), destes 13 atletas
participaram em 34 provas (o dobro
das realizadas no ano anterior).
A prova com maior representação
foi o UTAX com participação de 5
atletas.
A destacar os resultados individuais da atleta Olga Silva que obteve 2.º
lugar no escalão na prova 2.º Trail de
Água de Pena e Ultra Madeira 2017.
Ténis de Mesa/Jogos de Salão
Janeiro
Ténis de Mesa
Treinos 12
Média de 7 atletas
Durante o mês terminamos o
Campeonato Regional Inatel
Série A - 12.º Bicho
prova individual
6 atletas - 13.º Neves

Setas
Torneio interno de Setas
Fevereiro
Ténis de Mesa
Treinos 8
Média de 7 atletas

Encontro de Colecionadores
Campeonato Nacional Inatel Individual e Pares - 7 atletas (1 equipa)
Torneio Reconhecimento - 3.º lugar
Maio
Ténis de Mesa
Treinos 12
Média de 7 atletas
Torneio da Casa Moeda Ranking
6 atletas - 18.º Sérgio
Torneio Suisso do Queijas
5 atletas
Campeonato de Equipas Inatel
1 Equipa
Junho
Ténis de Mesa
Treinos 6
Média de 7 atletas
Campeonato Nacional de Equipas
5.ª Equipa
Torneio do Queijas - 4 atletas

Torneio quadrangular de Equipas
Bowling
Torneio do Sindicato - 3 atletas
Março
Treinos 12
Média de 7 atletas
Convívio em Coimbra
Ténis Mesa/Setas/Snooker
Envolveu 35 atletas colegas
		
I Torneio do Ranking GDST Inatel
Envolveu 45 participantes do Inatel
Continuação Campeonato
Participação Campeonato Nacional de pares - 3 pares
Abril
Ténis de Mesa
Treinos 13
Média de 7 atletas
Segunda fase Campeonato
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Julho
Torneio Nacional Inatel Equipas
3 atletas - 30.º Bicho
- 32.º Sérgio
Torneio Suíço do Queijos - 3 atletas
Agosto
Férias
Setembro
Ténis de Mesa
Treinos 13
Média de 8 atletas
Torneio Interno Equipas
1.º Bicho/Neves
Melhor Jogador Lobato
Torneio EDP Arruda dos Vinhos
3 atletas - 31.º equipa
Torneio Equipas Quadrangular

4 Equipas - Pirescoxe/Tap/Amigos
das Caldas/GDST
Outubro
Ténis de Mesa
Treinos 14
Média de 7 atletas
Iniciou-se Troféu GDST, prova com
4 jornadas
Participaram 9 equipas, 5 convidadas e 2 do GDST
Novembro
Ténis de Mesa
Treinos 12
8 adultos

2.º - 6094820
Luis Miguel Santos B. Sequeira
3.º - 6027852
Filipe Duarte Trinca
4.º - 6064588
Octavio Augusto Graça Rodrigues
5.º - 5047190
José Aníbal Fonseca C. Marçal
6.º - 9500360
Sergio Manuel Silva Cravo
7.º - 6027852
Fernando Jorge Catalão Trinca
8.º - 6029563
João Pedro Reis

Início Campeonato Individual
Ténis Mesa Inatel
6 atletas
Torneio do BPI Mafra
3 atletas
Dezembro
Ténis de Mesa
Treinos 8
8 adultos
Continuação do Campeonato
Individual Inatel - 6 atletas
Karting
O XII Campeonato de Karting Zona
Sul foi composto por 6 provas nos
kartódromos, Évora, Bombarral, Palmela, Batalha e Campera (provas
de 10 min treino com 2 mangas de
15min, uma das mangas no sentido
inverso)
Tivemos a participação de 16 pilotos onde os 8 melhores (sul) mais
os 8 (norte) foram classificados para
a Final Nacional que foi realizada kartódromo de Bombarral que se realizou a 04 de Novembro de 2017.
Classificação do Campeonato Sul
e 8 finalistas na Final Nacional:
1.º - 6104394
Luis Miguel Botas Mendes

Os 3 primeiros da final Nacional:
1.º - João Brandão (norte)
2.º - Octávio Rodrigues (sul)
3.º - Luis Mendes (sul)
Os 6 Finalistas que vão representar
a Equipa do GDST nas provas:
1.º - João Brandão
2.º - Octavio Rodrigues
3.º - Luis Mendes
4.º - João Pedro Reis
5.º - Filipe Trinca
6.º - Ricardo Sousa
A Equipa GDST participou em Janeiro no TIT – 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
7.º lugar em 18 equipas inscritas,
Os pilotos que representaram a
equipa do GDST:
- João Brandão
- Filipe Tinca
- Ricardo Sousa
- José Marçal
- Octávio Rodrigues
- José Pimentel

resistência de 10 horas de karting,
onde obtivemos o excelente resultado de 12.º Lugar em 29 equipas inscritas, ficando ainda com a volta mais
rápida da corrida.
Equipa constituída pelos pilotos:
- João P. Reis
- João Miguel Reis
- Luis Sequeira
- Sérgio Cravo
- Octávio Rodrigues
- Luis Mendes
O GDST participou em Dezembro
com 2 equipas no KIP no GP de Natal
do Kartódromo Internacional de Palmela prova de resistência de 3 horas,
constituídas pelos pilotos:
Equipa I:
- Luis Mendes
- Sergio Cravo
- João P. Reis
- José Marçal
- Filipe Trinca
Equipa II:
- Miguel Gordo
- Manuel Fale
- Rogério Freire
- Pedro Machado
- Luis Ricardo
Tivemos excelentes prestações,
com os resultados de 7.ª Lugar com
a equipa I e 17.º Lugar com a equipa
II em 29 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

A Equipa GDST participou em Setembro no 20.º Aniversario do Kartódromo de Palmela numa prova de
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Delegação Norte
Actividades realizadas no decorrer do ano de 2017
Atletismo
Responsável de secção: Carlos Pinheiro
É uma das actividades desportivas mais activas e sempre em crescimento. Os atletas que compõem esta modalidade, na Delegação Norte são:
Adérito Teixeira, Carlos Pinheiro, 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.
Participaram nas seguintes provas:
Data
Janeiro
Fevereiro
Março
Março
Março
Abril
Maio
Junho
Junho
Julho
Setembro
Outubro
Outubro
Novembro
Novembro
Dezembro
Dezembro

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

Futsal
Responsável de secção:
Germénio Mestre
Realização do XII Torneio de Futsal
com a participação de 6 equipas:
Ena4 - Pedro Cruz; Bruno Ferreira;
Pedro Barata; Pedro Lopes; Ricardo
Madureira; João Madureira; Ricardo
Lopes; José Carlos Coelho, Bruno Silva, Luís Ribeiro, Luís Oliveira; Delegado: Gabriel Silva
Rufiões – Nuno Miguel Mendes;
Nuno Tavares; Israel Teixeira; Ema-

nuel Oliveira; António Moreira; Nuno
Trigo; Elder Oliveira; Marcelo Varela;
Paulo Fonseca, Ricardo Rodrigues;
Delegado: Paulino Gomes
Panadinaikos – João Coelho; Bruno
Lopes; António Santos; Gonçalo Ferreira; Luís Carlos Pereira; Paulo Saraiva; Inácio Ferreira; José Xavier; António Brás; Hugo Fonseca; José Martins;
Celso Fonseca; Delegado: José Xavier
2 Win – Manuel Barbosa; Ricardo
Costa; José Martinez; Jose Guedes;
Pinto Monteiro; Ricardo Soares; Diogo Gonçalves; Sérgio Pacheco; Ruben Araújo; Pedro Cabral; Rui Men-
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Atletas participantes
10
4
4
12
14
4
6
2
12
4
18
3
2
2
12
5
17
des; Luís Moreira Delegado: Paulo
Reis
Os Eleven – Joaquim Moreira;
Nuno Castro; Sérgio Luís; Tiago Giesteira; José Miguel Barroso; Pedro
Gouveia; Fernando Giesteira; David
Ferreira; Rui Ribeiro; Nuno Monteiro;
Fernando Mendes Delegado: Fernando Giesteira
Os Integrados – Rui Gonçalves;
Nuno Ribeiro; Carlos Ferreira; Jerónimo Silva; Ricardo Alves; Cláudio Costa;
Rui Chamusca; Alfredo Sousa; Manuel
Lopes; Aníbal Paiva; Bruno Correia.
Delegado: Jerónimo Silva

O torneio decorreu dentro da normalidade e do fair play esperado,
tendo ganho o torneio a equipa Os
RUFIÕES.
Foram ainda vencedores os Panadinaikos como equipa Fairplay. Paulo
Fonseca, dos Rufiões foi considerado
o melhor guarda-redes. Carlos Ferreira e João Madureira, ambos da equipa
Os Integrados foram considerados os
melhores marcadores.
Torneio abertura de futsal
O Torneio de Abertura teve início
em Outubro, integrado no Torneio
Interno. As equipas intervenientes foram (Panadinaikos, Ena4, Os Eleven, 2
Win, Rufiões, Os Integrados). O grande
vencedor deste Torneio da Delegação
Norte foi a equipa Os Panadinaikos.
A 25 de Março, realizou-se em Espinho um jogo de Futebol de Onze,
onde os intervenientes foram selecionados nas equipas de Futsal, que
disputaram o Torneio Interno Norte.
Foram entregues os troféus, referentes ao Torneio Interno, num almoço
convívio e fraterno.
Futebol de onze
Responsável de secção:
Paulino Gomes
A 25 de Março, na cidade de Espinho as equipas Vencedores e Invencíveis disputaram um jogo amigável,
tendo o resultado sido VENCEDORES
5 e INVENCIVEIS 4.
No Encontro Regional Norte, que se
realizou nos dias 24 e 25 de Setembro,
na cidade de Braga a equipa da Delegação Norte e a equipa de Lisboa
disputaram um jogo, onde a fraternidade e o fair play imperaram, tendo o
resultado sido um empate.
Karting
Responsável de secção:
Diogo Giraldes
Realização do XII Campeonato de
Karting Zona Norte, nos kartódromos
de Viana do Castelo, Vila Nova de Paiva, Baltar, Cabo do Mundo.

Neste campeonato Regional Interno participaram os colegas: José Luís
Pimentel; Jorge Mamede Soares; Luis
Amaral; António Costa; Mário Costa;
Filipe Borges; Jorge Carvalho; Diogo
Leal; Ricardo Figueiredo; José Gaio
Castro; Ricardo Magalhães; Sérgio
Magalhães; José Pedro Lemos; João
Brandão, Filipe Soares, Orlando Fontão, Gaspar Soares.
Esta secção participou no XIX
Campeonato Regional Interbancário
com os seguintes pilotos: Filipe Borges, Luís Amaral, José Pedro Lemos
e Orlando Fontão, tendo este equipa
granjeado o 1.º lugar no pódio.
Em Setembro, no Cabo do Mundo
realizou-se a 1.º prova de resistência
5 horas tendo participado os pilotos
Diogo Giraldes, Filipe Borges, Mamede Soares e Luís Amaral.
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 obteve 30 pontos nas três provas, que decorreram em Cavez, Montalegre e Ilhavo. Já na Pesca Alto Mar
os colegas Alberto Lourenço e Fernando Pereira disputaram as três provas granjeando no total 1410 e 850
pontos, respectivamente. Apurados
para a Final Regional Alberto Lourenço e Fernando Pereira conquistaram o
8.º lugar na tabela.
Ténis
Responsável de secção:
Filipe Lima
Participação no XXXV Torneio Regional do Sindicato dos Bancários do
Norte, com apuramento para a Final.
Participação no Torneio de Páscoa
do Clube de Ténis Alfenense.

Participação no Torneio de Natal, no
Clube de Ténis Alfenense, onde o atleta Filipe Lima se apurou para a Final.
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: 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 Rocha,
Nuno Martins, Nuno Castro, Ricardo
Sousa, Rui Miguel Silva
Ao longo do ano a Delegação Norte participou nas seguintes provas:
PROVA

Atletas
participantes
Raid das Masseiras
3
Trilho dos Moinhos
4
BTT Isabelinha
4
Luso Galaico
4
9.ª Rota da Laranja
2
Douro Granfondo
5
CMTV Vila Pouca de Aguiar 2
Rota do Folar
3
BTT 5 cumes
4
Maratona Povoa do Varzim 1
Trilhos de Penaguião
1
BTT Boticas
2
BTT Acácio Silva
1
Rota do Presunto
3
XII Maratona Bila Bikers
1
X Maratona Dão Nelas
1

Montanhismo/Radicais/Ultra Trail
Responsável de secção:
João Cruz
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Modalidade composta pelos atletas
Filipe Lima, Nuno Paiva, Adalberto Figueiredo, Paulo Saraiva e João Cruz.
Os nossos atletas Ultras participaram nas seguintes provas:
PROVA

Atletas
participantes

Trail Erdal
Santo Tirso Ultra Trail
Ultra Trail Aldeia do Xisto
Trilho do Paleozoico
Trail Serra da Estrela

Foi elaborado um protocolo, procurando beneficiar os interesses dos
nossos associados.
Encontro Regional em Braga
Nos dias 24 e 25 de Setembro realizou-se na cidade de Braga o Encontro Regional Norte do Grupo Desportivo Santander Totta.
Neste Encontro/CONVÍVIO Regional
realizou-se um jogo de Futsal, tendo
como actores uma equipa de Lisboa
e outra da Delegação Norte e onde
foram distribuídos emblemas e diplomas aos associados do GDST, com 25,
50 e 75 de filiação à instituição.

2
1
2
1
2

Cultura e Lazer
Responsável da secção:
Manuela Marques

Protocolos:

Esta secção realizou as seguintes exposições na sua Galeria denominada
302.

DATA
Janeiro/ Fevereiro
Março/ Abril
Maio/ Junho
Julho/ Agosto
Setembro/Outubro
Novembro
Dezembro

ZOO Santo Inácio

A Delegação Norte do GDST no
decorrer do ano de 2017 manteve

Exposição
Helena Simões
Exposição de Aguarela
Exposição de Pintura
Exposição de Pintura
Exposição de Pintura em Areia
Exposição de Fotografia
Exposição Colectiva

Mais de 1 milhar de visitantes afluíram a estas exposições na Galeria 302.
Visita ao Planetário
A Delegação Norte, numa iniciativa
dedicada à família, levou pais e filhos
até ao Planetário de Espinho para
assistir a um filme sobre a evolução
da espécie. Numa sala de projecção
imersiva, a 360º, fomos com Charles
Darwin numa viagem de aventura e
de exploração, circum-navegando o
mundo a bordo do HMS Beagle, revelando como encontrou e funciona
o mecanismo simples que explica a
evolução das espécies.
A lotação esgotou e a pedido de
vários colegas ficou a promessa de
repetir a experiencia em 2018.

centenas de participantes, excedendo as expectativas, no tocante à
participação e ao convívio existente
entre os intervenientes.
A Delegação Norte abriu mais uma
frente 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 primeira iniciativa desenvolveu-se no Centro Multimeios de Espinho, nomeadamente no seu planetário com o filme em 3D e em 360º
Darwin e a evolução das espécies. 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
2017 as nossas diversas actividades.

Participante
Bijuteria
Luís Reina
Laura Maria
Hermínia Rocha
Alma Iviscu
Sindicato Bancários do Norte
Todos

os protocolos já existentes e elaborou outros com varias entidades, tais
como:
– Fitness Hut
– Life Club
– Ponto por Ponto
– Happy Code
– Zoo Santo Inácio
– Fazedores D’Aventuras
Consideraçoes gerais:
Em 2017 foram cumpridos os objectivos propostos pela Direcção Nacional e esta Delegação, aqui apresentados no relatório de Actividades.
De realçar o Encontro Regional
Norte, que este ano se realizou na
cidade de Braga, com cerca de duas
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DELEGAÇÃO NORTE
Joaquim Luis Almeida Sousa
Germénio António Laranjo Mestre
José Maria Pereira Pinto
Paulo José Reguengo Pinheiro
Maria Manuela Rocha Oliveira Marques

Delegação Centro
Actividades realizadas no decorrer do ano de 2017
Como tem sido habitual o empenho e dedicação, quer na abertura
das instalações, quer na práctica desportiva/lazer (jogos de salão), mantem-se, apesar dos associados que

se deslocam, serem quase sempre os
reformados.
Na parte do Futsal continuamos
sem equipa, apesar da procura, junto
dos associados.
Representámos a Delegação Centro no convívio do almoço de Natal.

DELEGAÇÃO CENTRO
José Moitinho Oliveira
Luis Filipe Sousa Cruz
Nuno Miguel Abrantes

Delegação Sul
Futsal
Foram realizados três treinos da
nossa equipa no Pavilhão da Escola
Secundária de Montenegro/Faro, até
Maio. Depois das férias de verão, por
falta de atletas suficientes, tivemos
que anular o contrato de aluguer do
dito Pavilhão.
Futebol de sete
Mais uma vez e a convite do Sindicato de Faro, realizámos um jogo
amigável com a equipa do Milennium no sintético do Lusitano de Vila
Real de Santo António, em Junho.
Cicloturismo/btt
No fim de semana de 24 e 25 de
Junho os atletas Eduardo Emidio e
Warren Pisa participaram na prova
24 horas de Coruche.
Pesca de mar
Em 8 de Julho com saída de 10 sócios às 6 da manhã da doca de Faro
e regresso às 13 horas à Ilha do Farol,
realizou-se o primeiro concurso de

pesca. Contado o pescado e apurado o vencedor, seguiu-se o almoço
com a presença do responsável da
delegação, José Silva.
Em 20 de Outubro, oito sócios partiram por volta das 6 horas da doca
do Clube Naval em Portimão para
o mar, tendo regressado por volta
das 13 horas. Após a contagem do
pescado, seguiu-se um almoço de
confraternização no restaurante do
Holandês, também em Portimão,
com o membro da Delegação João
Lourenço.
O responsável da Delegação participou no XII Convívio Nacional em
Madrid.
No dia 9 de Setembro fizemos a
entrega dos emblemas e diplomas
aos sócios com direito aos mesmos.
A entrega efectuou-se no restaurante Martins Gril no Carvoeiro, com a
presença do presidente da Direcção
Nacional Francisco Duarte e dos três
membros da Delegação. Dos três
sócios com direito ao emblema de
Ouro apenas manifestou interesse
um sócio para o efeito. Dos 25 de
prata, apenas compareceram cinco.

O responsável da Delegação, deslocou-se a Faro para fazer entrega na
sua residência, do emblema de 75
anos (platina) ao sócio Dário Orlando
Zeferino Santos, dada a sua idade.
Nos dias 22, 23 e 24 de Setembro
a convite da Delegação Norte participámos no encontro Regional do
Norte em Braga.
No dia 30 de Novembro, o responsável da Delegação deslocou-se a
Lisboa, à Sede do GD para a reunião
das Delegações com a Direcção Nacional.
No dia 1 de Dezembro participou
no almoço de Natal, que teve lugar
na Quinta do Miratejo, no Monte da
Caparica.

A DELEGAÇÃO SUL
José Nunes Silva
António Manuel Brito
João José Lourenço
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Delegação Açores
De seguida descrevemos as actividades que esta Delegação desenvolveu durante o ano de 2017:
Encontro Regional
De 28 a 30 de Abril realizou-se o
encontro Regional, na Ilha do Faial,com a presença de colegas e cônjuges das Ilhas do Faial, Pico, S.Miguel e
Terceira, e ainda da representação de
dois elementos da Direcção Nacional
da GDST.
Apesar do número de colegas que
participaram não ter sido elevado, a
conclusão a que chegámos, é que o
convívio foi bastante positivo, tendo
havido muita confraternização entre
os presentes, e foi-nos transmitida
a ideia de que devíamos continuar
a promover os Encontros Regionais,
porque é a única maneira dos colegas das diversas ilhas terem a oportunidade de conviverem.

Reunião Anual da Delegação Regional Dos Açores
No dia 29 de Abril, e uma vez que
estavam presentes todos os elementos desta Delegação, realizámos a
reunião em assunto, durante a qual
foram discutidos diversos assuntos
do interesse do GDST e decidido que
o encontro do próximo ano se realizará na Ilha da Terceira.

Miratejo-Monte da Caparica, onde
estavam presentes os Orgãos Sociais
do GDST, bem como representantes
das diversas Delegações. De salientar
o empenho dos organizadores neste evento e o bom serviço prestado
pelo Restaurante.
Também é de referir o óptimo
convívio que existiu durante todo o
tempo.

Reunião Anual com a Direcção
Nacional e Almoço de Natal
No dia 30 de Novembro estiveram
presentes na Reunião acima referida
o Presidente e o Tesoureiro desta Delegação, onde foram debatidos diversos assunto do interesse do GDST
e aprovado o orçamento para o próximo ano de 2018. No dia 01 de Dezembro participaram no almoço de
Natal, que se realizou na Quinta do

DELEGAÇÃO AÇORES
Reginaldo Manuel Garcia
João Augusto Melo
Anselmo Sales Violante
Luis Eduardo Cabral
Paulo Alexandre Castro

Delegação Madeira
Foram realizadas entre outras, as
seguintes:
Vários passeios pedestres (caminhadas) com sócios e familiares.
Presença de sócios no Convívio
Nacional.
Participamos em torneios organizados pelo SBSI, em diferentes modalidades, como Futsal, Pesca de Costa,
Mar e Surfcasting, snooker e Bola 8.

Apoiamos sócios e familiares em
vários convívios assinalados pela ilha
em conjugação com a sub-comissão
de reformados da R. A. Madeira.
Apoiamos sócios reformados e familiares numa viagem de 3 dias ao
Porto Santo.
Festa de Natal para crianças.
Tivemos ainda uma sessão de Circo dirigido às crianças.
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DELEGAÇÃO MADEIRA
Álvaro Juvenal Gonçalves
José Duarte Sousa
Duarte Lino Freitas

Relatório de Gestão
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Relatório de Gestão
Com este exercício termina o mandato para que fomos eleitos em 2015.
Este ciclo de três anos, sob o lema “Mudar o Rumo” foi concluído, na nossa perspectiva, com sucesso, pese embora
algumas medidas já iniciadas mas não totalmente concluídas.
Uma das medidas mais emblemáticas, a descentralização das actividades do GDST, demasiadamente concentradas
nos grandes centros urbanos, decorreu de acordo com as expectativas. No entanto, sendo um processo continuo necessita do apoio e compromisso de todos os sócios para ser eficaz e consolidado, em especial, dos que estão radicados
fora dos referidos centros urbanos e são os seus potenciais beneficiários.
Neste triénio, a gestão do GDST, como fomentadora e facilitadora desse processo, esteve sempre fortemente comprometida com este desiderato.
Por um lado, pela descentralização da atribuição dos emblemas de prata e ouro aos sócios residentes nas áreas das
Delegações e, por outro lado pelo reforço de verbas para a realização de um encontro anual de sócios nas Delegações.
É de destacar também nesta vertente a criação da Delegação do Alentejo.
No entanto, pensamos que se pode ir mais longe nesta gestão mais eficiente e focalizada nos sócios e suas necessidades e expectativas.
Tendo em vista, a participação e interacção com os sócios foi criado, na Assembleia Geral de revisão dos Estatutos
realizada no final de 2017, o Provedor do Sócio, o qual irá garantir a análise de todas as sugestões, criticas ou reclamações dos sócios, bem como as eventuais medidas correctivas adoptadas, com total independência e transparência.
Na linha do efectuado no ano anterior, na apresentação de resultados de 2017 optámos por apresentar 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 ultimo triénio.
Em termos financeiros, o exercício de 2017 apresenta um resultado liquido de € 1.769,96.
Os proveitos totais atingiram o montante de € 663.325,57 com destaque para a comparticipação do BST em €
267.350,00 e os “Outros Rendimentos e Ganhos” no montante de € 395.975,57, a seguir discriminados:
Rubrica
Proveitos Suplementares
Quotização de Sócios
Vendas nas Lanchonetes
Proveitos das Actividades
Outros Proveitos
Total

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 € 654.805,26 de acordo com as rubricas incluídas na Demonstração de
Resultados, sendo de destacar os “Outros Gastos e Perdas” no montante de € 446.736,11 a seguir discriminados:
Rubricas
Custos com as Actividades
Outros Custos
Total

2017
439.178,91 €
7.557,20 €
446.736,11 €

2016
460.121,66 €
4.395,48 €
464.517,14 €

O Resultado Operacional em 2017 foi positivo no montante de € 1.769,96
O GDST continua a manter uma sólida situação económica dado que os Capitais e Fundos Próprios, no montante
de € 555.364,69 asseguram a cobertura do activo fixo imobilizado, no montante de € 121.293,92, repartido, respectivamente, em € 118.296,43 referentes ao imobilizado e € 2.997,49 às existências.
A tesouraria revela também uma situação saudável, equilibrada e com uma significativa margem de segurança,
evidenciada através de um fundo de maneio positivo de € 437.068,26. Deste excedente, destacamos as aplicações em
depósitos bancários a prazo, no montante de € 352.872,65. A politica de juros do BST, que se manteve ao longo do ano,
em zero ou perto disso, reflectiu-se negativamente nas remunerações das contas aforro do GDST.
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Em termos orçamentais, as receitas totais atingiram em 2017 o montante de € 456.152,40, com um desvio positivo de
€4.102,40, enquanto que as despesas totais atingiram o montante de € 448.111,99, com um desvio negativo de € 638,01.
O orçamento de 2017 apresentou uma realização total de cerca de 99 %.

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

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 €

2015
160.983,35 €
17.420,27 €
12.300,00 €
5.120,27 €
8.681,84 €
0,00 €
9.367,26 €
293.350,00 €
489.802,72 €

Na área da Direcção Nacional verificámos uma redução significativa dos custos com salários e encargos salariais, que
atingiram o montante de € 81.109,79, devido em grande parte às alterações no quadro de pessoal do GDST, tendo este
sido o primeiro exercício onde se fazem sentir todos os impactos originados em anos anteriores.
O Convivio Nacional que se realizou este ano em Madrid teve um custo contabilizado em 2017 de € 69.567,23, no
entanto, devido a compromissos com o hotel e a agência de viagens fomos obrigados a efectuar pagamentos de €
27.933,93, em 2016, pelo que o custo total com o Convivio em Madrid ascendeu a € 97.501,16.
A rubrica de despesas com reuniões e deslocações inclui, à semelhança de anos anteriores, as despesas com reuniões da Direcção, deslocações locais e outros custos, e apresenta um montante de € 13.493,91.
Nas outras rubricas desta área destaque para o Aniversário GDST, no montante de € 5.945,48, onde se verifica já um
aumento resultante da politica de descentralização encetada por esta Direcção.

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

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 €

2015
176.961,81 €
73.207,56 €
11.863,63 €
3.071,45 €
2.442,05 €
0,00 €
267.546,50 €

Na área Administrativa constatamos que o nível de custos no Pelouro Serviços Administrativos foi ligeiramente mais
baixo, tendo havido um aumento de custos no Pelouro de Imagem e Comunicação. Este aumento deriva, essencialmente, de maiores custos com a revista, com o novo site e com a aquisição de equipamentos para as modalidades.
Devido a dificuldades sentidas com os processamentos no PHC tivemos de fazer um investimento de € 7.059,44 na
substituição do servidor.
O reequipamento de todas as modalidades, foi uma decisão tomada no último mês de 2017, pelo que o seu grande
impacto deverá ocorrer apenas em 2018 e justifica-se pela quase ausência de compras de equipamentos no ultimo
triénio e pela evidente constatação da sua necessidade.

Custos Serviços Administrativos
Manutenção Instalações e viaturas
Desenvolvimento e Manutenção Site
Revista
Brindes Natal e Artigos Publicitários
Aquisição Equipamentos Modalidades
TOTAL
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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 €

2015
45.121,73 €
1.850,03 €
2.324,65 €
26.562,05 €
6.891,17 €
8.327,62 €
91.077,25 €

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

Colónias de Férias para filhos associados
Apoio a Actividades Manutenção Fisica
Visitas Jardim Zoologico
Noite Nosso Artista
Teatro - Espressão Dramática
Visitas Culturais e Turisticas
Passeios Zero3
Grupo Motard
Grupo Coral
Aulas de Viola
Tecnica Vocal
Curso Fotografia
TOTAL

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 €
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 €
18.047,09 €

2015
5.491,53 €
6.300,00 €
2.150,00 €
0,00 €
1.413,98 €
5.777,68 €
0,00 €
0,00 €
7.099,34 €
340,00 €
80,00 €
0,00 €
28.652,53 €

A área Desportiva continuou a merecer o nosso melhor apoio dado que é uma das vertentes prioritárias da nossa
actividade, merecendo de destaque neste ano as boas performances registadas pelos nossos sócios, em especial, na
modalidade de Futebol 11 com a conquista da Taça da Liga Sideline.
Em 2017 o GDST dinamizou a actividade do Trail, reflexo do interesse que a modalidade voltou a merecer, bem como
os jogos de sala, com destaque para o lançamento recente do Bowling e Boxe.
O padel, actividade lançada no ano passado, foi uma das modalidades presentes no Convivio em Madrid, tendo
também merecido destaque a participação no Convivio de Madrid, do Grupo Motard, Golfe, Futebol de 11 e Futsal.
Por fim, apraz-nos registar, mais uma vez, os muitos troféus colectivos e individuais conquistados pelos nossos sócios
e que são referidos neste Relatório de Gestão nas secções próprias das modalidades.

Futsal
Futebol 11
Pesca Desportiva
Tiro
Golfe
Ténis Campo
Basquetebol
Padel
Atletismo
Tenis de Mesa
Karting
Ginástica
Musculação
TOTAL

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 €
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 €
1.083,56 €
2.694,81 €
3.545,50 €
4.043,50 €
68.975,35 €

2015
4.697,48 €
13.980,73 €
5.335,45 €
6.148,25 €
6.891,05 €
1.845,60 €
2.453,03 €
0,00 €
8.687,09 €
1.956,75 €
1.477,20 €
4.142,35 €
4.242,00 €
61.856,98 €

Na área das Delegações, um dos elos fundamentais da politica de descentralização, merecem destaque as Delegação Norte, Sul, Açores e Madeira pelo dinamismo revelado por toda a sua estrutura, consubstanciado em diversas
realizações que podem melhor ser avaliadas nos seus relatórios de actividades.
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NORTE
2017
2016
2015
Area Administrativa
4.429,77 €
3.731,12 €
5.375,11 €
Area Social, Cultura e Lazer
3.654,33 €
8.031,01 €
296,91 €
Area Desportiva
15.695,42 €
16.102,56 €
19.556,92 €
Total Delegação Norte
23.779,52 €
27.864,69 €
25.228,94 €
			
CENTRO
2017
2016
2015
Area Administrativa
2.291,52 €
1.815,16 €
1.757,84 €
Area Social, Cultura e Lazer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Area Desportiva
0,00 €
200,00 €
810,95 €
Total Delegação Centro
2.291,52 €
2.015,16 €
2.568,79 €
					
SUL
2017
2016
2015
Area Administrativa
239,91 €
244,39 €
328,68 €
Area Social, Cultura e Lazer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Area Desportiva
1.231,49 €
1.290,73 €
528,70 €
Total Delegação Sul
1.471,40 €
1.535,12 €
857,38 €
					
MADEIRA
2017
2016
2015
Area Administrativa
699,18 €
607,40 €
244,00 €
Area Social, Cultura e Lazer
455,00 €
0,00 €
245,00 €
Area Desportiva
200,00 €
100,00 €
0,00 €
Total Delegação Madeira
1.354,18 €
707,40 €
489,00 €
AÇORES
Area Administrativa
Area Social, Cultura e Lazer
Area Desportiva
Total Delegação Açores
Total Delegações

2017
1.019,52 €
3.437,88 €
0,00 €
4.457,40 €
33.354,02 €

2016
543,60 €
5.331,53 €
0,00 €
5.875,13 €
37.997,50 €

2015
974,79 €
4.612,47 €
0,00 €
5.587,26 €
34.731,37 €

Finalmente, embora sempre referido, nunca é de mais por ser de inteira justiça, agradecer a colaboração que sempre
nos disponibilizaram os Orgãos Sociais e Colaboradores do GDST para esta missão focalizada nos sócios e nas suas
necessidades desportivas, lúdicas e culturais.
Também gostaríamos de agradecer aos Seccionistas das diversas modalidades, que com brio e dedicação tem contribuído para o alto nível de participação do GDST nas diversas provas, bem como aos nossos sócios / praticantes que
com fair-play, dedicação, entusiamo e respeito por todos os demais 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.
Por fim, gostariamos também de agradecer ao BST e à DCRH o forte apoio e suporte que sempre manifestaram ao
GDST.
Lisboa, 19 Fevereiro de 2017
Francisco Duarte, Noé Fontes, João Correia, Carlos Trindade, Maria Lourdes Vidal,
Vitor Pereira, Ana Paula Antunes, Mário Rui Costa, Jorge Esteves e Ana Pacheco
(Aprovado em reunião de Direcção de 20 Fevereiro de 2018)
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Demonstração de Resultados

Relatório de Gestão 2017 Grupo Desportivo Santander Totta – 35

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 2017.
No final do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou as funções que lhe foram confiadas, tendo nomeadamente
procedido ás verificações que considerou convenientes, efetuando a análise das contas de 2017. 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 2017, e propõe-se que o resultado líquido positivo do exercício no
montante de 1.769,96€ 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 2017, tal como foram apresentados pela Direção.
Por último, o Conselho Fiscal deseja agradecer à Direção toda a colaboração prestada
Lisboa 26 de fevereiro de 2018

O Concelho Fiscal
Presidente

Secretário

1.º Vogal
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