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Mensagem do Presidente

No quadro das minhas funções, compete-me apresentar o Relatório Anual de Atividades e Contas referente ao exercício de 2021.
Em primeiro lugar, e em nome da Direção, manifestar profundo agradecimento a todos
quanto, de uma forma ou de outra, contribuíram com o seu esforço, dedicação e entusiasmo para a manutenção e elevação das atividades do GDST, num período tão difícil como
foi o de 2021.
Tínhamos prometido que o Grupo Desportivo voltaria a efetivar programas desportivos,
culturais e de lazer, quando as condições sanitárias o permitissem. Passaram dois anos
marcados por receios e incertezas, mas muito principalmente pelos condicionalismos impostos para o combate à propagação da pandemia, as quais determinaram o cumprimento de regras de confinamento, tendo o relançamento das atividades sociais, desportivas
e culturais sido perseguido a conta gotas, muito dependente da abertura que as orientações do momento foram permitindo.
Lamentavelmente, numa época em que acreditámos voltarmos a viver, e depositámos
esperanças, tínhamos programado cuidadosamente uma série de eventos que nos levariam ao encontro e conforto da enorme família desportiva Santander Totta, em mais um
ano de atividade que se previa favorável. Contudo, a aceleração da pandemia Covid-19 e o
reforço das limitações impostas para o combate à sua propagação conduziram a um forte
sentimento de perda para todos nós.
Os serviços do Grupo Desportivo, presencialmente ou por teletrabalho mantiveram-se
ativos e sempre disponíveis, garantindo o contacto e o apoio aos associados e às atividades que puderam ir evoluindo.
Apesar dos constrangimentos, foi possível, entre outras ações, promover a frequência
de filhos dos associados em Campos de Férias de Verão com o apoio logístico e financeiro
do Grupo Desportivo, a edição de uma brochura sobre as Parcerias Comerciais com vantagens para os sócios, e a entrega de galardões estatutários aos sócios com 25 e 50 anos
de filiação, referentes a 2020 e 2021, em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Albufeira e Funchal.
Foi também iniciada a construção de um novo Site que se espera vir a melhorar substancialmente em online as relações com os associados.
Na vertente desportiva, com alguma intermitência face à complexidade e orientações
associadas à Pandemia, há a salientar a dedicação e o trabalho desenvolvido pelos responsáveis diretos das modalidades, cujas iniciativas e resultados estão espelhados neste
Relatório.
Para trás ficaram atividades suspensas em 2020 e que pensávamos poder realizá-las em
2021, como o Encontro Nacional programado para Fátima, as Olimpíadas desportivas, o
Convívio Regional Açores, as viagens com programas negociados, as visitas culturais, e
embora não seja uma decisão do foro do GDST, as Festas de Natal em Lisboa, Porto e
Funchal.
Certamente que melhores dias virão para continuarmos a ser a associação desportiva e
cultural de referência na Banca, a mais eclética e de maior conteúdo histórico. O segredo
da retoma estará na vontade de todos nós.
Saudações desportivas.
Francisco Duarte
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Presidente da Direção
Francisco Duarte

N

anteriores, por razões associadas
às limitações impostas pelas medidas de combate à propagação da
pandemia Covid-19, com particular relevo para as Festas de Natal
de Lisboa, Porto e Madeira, as quais
ficaram por se realizar.

o cumprimento das suas funções, coube ao Presidente da
Direção assegurar o normal funcionamento do Grupo Desportivo, com
especial foco para:

n

Otimização das relações institucionais com a Tutela, representada pela
Área de Gestão de Pessoas, evidenciada na partilha de interesses, com
incidência no reforço do staff operacional, apoio orçamental, manutenção de instalações, disponibilização
de viaturas, e necessidades várias
decorrentes das atividades do GDST.

n

Convocação das Reuniões ordinários e extraordinárias da Direção.

n

Acompanhamento das ações de
construção e implementação do
novo site.

n
n

Colaboração com a Tutela na organização e apoio logístico a atividades solicitadas, não tão relevantes quanto o habitual em anos

n

GDST no Norte, Centro, Alentejo,
Algarve, Madeira e Açores, promovendo ações comuns.
n

Divulgação e empenhamento na
defesa da uniformização da imagem do Grupo Desportivo, através
de uma política multicanal utilizando como suportes de comunicação
o Site, o Facebook, o Correio Eletrónico e a Revista Notícias GDST, bem
como os próprios equipamentos
desportivos.

n

Direção da Revista trimestral NOTÍCIAS GDST.

n

Representação da Associação Grupo Desportivo Santander Totta em
eventos internos e externos.

Coordenação da Área Administrativa e Sóciocultural do GDST.
Manutenção da ligação institucional da Sede com as Delegações do
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Vice-Presidente da Direção
Mário Rui Costa

A

ssumindo o seu compromisso
para com o GDST e seus associados, e no cumprimento das responsabilidades que lhe foram atribuídas,
garantiu as seguintes tarefas:
n

Substituição do Presidente da Direção nas suas ausências e impedimentos.

n

Gestão e coordenação da Área
Desportiva do GDST.

n

Coordenação direta do Pelouro C,
envolvendo as modalidades de
Atletismo, Trail, Grupo Motard e
Cicloturismo/BTT.

n

Interligação com as Delegações
no apoio e promoção de atividades desportivas conjuntas entre
as áreas desportivas da Sede e das
Delegações.

n

Colaboração com o Pelouro de
Eventos Nacionais no apoio e implementação logística às suas atividades.
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Pelouro Orçamento e Tesouraria
João Correia

C

om funções muito específicas na
estrutura orgânica do GDST, foi
responsabilidade deste Pelouro coordenar e garantir os seguintes atos:

n

Elaboração do Orçamento anual
das Atividades e Contas e coordenação dos tramites internos para a
sua aprovação;

n

Autorização e controlo do pagamento de despesas apresentadas
pelos responsáveis de Órgãos da
Direção, nos termos das normas
internas e do Orçamento anual
aprovado;

n

Controlo da execução orçamental;

n

Disponibilização de informação aos
responsáveis dos Pelouros e das
Delegações sobre os movimentos
no Centro de Custos relativos a atividades que lhes estão afetas;

n

Gestão e aplicação financeira de
verbas disponíveis, minimizando
os riscos e previligiando a segurança das aplicações;

n

Coordenação do Relatório anual
de Atividades e Contas, em espe-

cial no Relatório de Gestão e nas
Contas.

Pelouro do Secretariado e Comunicação
Carlos Trindade

F

ção das respetivas Atas e garantindo o seu tratamento em arquivo
organizado, nos termos legais;

oram da responsabilidade deste Pelouro garantir as seguintes atividades:

n

Condução dos trabalhos relacionados com a realização das Reuniões
de Direção, procedendo à elabora-

Direção e acompanhamento da sua
execução;
n

n

Comunicação aos envolvidos das
decisões tomadas em Reuniões de

Substituição do Tesoureiro nos seus
impedimentos legais e ausências
prolongadas programadas.
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Área Administrativa
Relatório
edeSóciocultural
Atividades
e Contas
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Pelouro de Serviços Administrativos
Luís Oliveira

O

n

Covid 19 veio alterar profundamente o funcionamento da
Secretaria pelo segundo ano consecutivo. Apesar disso, a Secretaria
do GDST esteve sempre em funcionamento, ora por teletrabalho,
ora por presença no local de trabalho, estando os colaboradores
sempre disponíveis para resolver
as questões necessárias.

n

Destacam-se a seguir algumas das
tarefas efetuadas em prol dos Associados do GDST:

n

Atualização constante do nosso
site a fim de ser disponibilizada
informação atualizada aos Sócios
do GDST, Revista Noticias GDST, e
Facebook onde já contamos com
1.243 Sócios aderentes.

Graças a eles, conseguimos prestar
um serviço administrativo dentro
da normalidade.

n

Tratamento da documentação trocada entre Sócios e GDST no respeitante a toda a atividade do GDST.
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n

Apoio administrativo a eventos
culturais, desportivos, lazer, sociais
e a outros divulgados pelo GDST
em 2021, tais como viagens, visitas
culturais, campos de férias e atividades de manutenção física.

n

Atribuição de cartões e gestão do
acordo/parceria com o cartão Solred/Repsol para os sócios aderentes (importante acordo para a redução do valor dos combustíveis).

n

Gestão do acordo/parceria com as
seguradoras que têm protocolo
com o GDST para os sócios aderentes, abrangendo atletas praticantes através de seguro de acidentes
pessoais, necessário para a prática
desportiva, e ainda, seguros de
automóvel e de habitação do foro
pessoal dos Associados.

n

Contatos institucionais com o BST,
na utilização da plataforma informática do banco para as transações do GDST.

n

Gestão da frequência e manutenção das Instalações do GDST.

n

Gestão dos pedidos de utilização
da frota de viaturas para utilização
de provas desportivas e da utilização de espaços na sede do GDST.

n

Tratamento e contabilização na
plataforma “Primavera” dos movimentos gerados por Fornecedores,
Prestadores de Serviços e atividades institucionais do GDST.

n

Publicação no Site e Revista de todos os Protocolos assinados com
várias Entidades/Empresas, com
vantagens interessantes para os
Sócios do GDST.

n

Coordenação da construção, implementação e gestão diária do
novo site do GDST.

Pelouro do Património e Instalações
António Bicho

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

espaço desportivo e social aberto a
todos, incluindo os seus agregados
familiares, as quais se pretendeu
estarem totalmente operacionais
sempre que foi promovida a sua
utilização.

Instalações

Viaturas

Garantiu a manutenção das instalações de forma a assegurar aos associados, seus frequentadores habituais, uma usufruição agradável e
eficaz utilização das mesmas, num

Geriu a frota de viaturas do Grupo Desportivo composta por 4 unidades, 3 na sede (Lisboa) e uma na
Delegação Norte (Porto). Ainda que
condicionados pelas diversas restri-

ções impostas pela pandemia, fomos assistindo a algum retomar das
atividades, tanto desportivas como
culturais, sendo as viaturas requisitadas para o apoio a essas mesmas
atividades.
Como tal, é de reconhecer o inegável apoio que nos foi prestado
pelo Banco para a manutenção do
parque de viaturas, sem o qual não
poderíamos ter proporcionado aos
nossos associados a mais-valia que
representam para o normal desenvolvimento da vida do GDST.
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Pelouro Social
Hilário Selidónio

O

Pelouro Social manteve a sua
atividade em 2021 garantindo
um diversificado conjunto de iniciativas com elevado valor social e de
proximidade, de que seguidamente
damos nota.
Parcerias comerciais
José Vicente
O GDST continuou em 2021 a
promover para os seus associados
um leque alargado de parceiros comerciais com vista à oferta de bens
e serviços de consumo pessoal, em
condições favoráveis, através da celebração de Protocolos, divulgando-os no site do Grupo Desportivo
(www.gdst.pt).
Pela primeira vez no âmbito do
GDST foi elaborada uma revista designada “Guia de Parcerias Comerciais”, com o objetivo de divulgar junto dos nossos Associados o universo
dos nossos parceiros.

Plano de Seguros
Hilário Selidónio
Manteve-se em vigor o Protocolo
com a Companhia de Seguros UNA que
envolve a cobertura de riscos Automóvel, Multiriscos Habitação e Empregadas
Domésticas e o qual se encontra disponível nosso site (www.gdst.pt).
Cartões Frota Repsol
Abastecimento de combustíveis
Serviços Administrativos
Manteve-se em vigor com revisão
operada já no final do ano, o Protocolo Repsol/GDST para abastecimento
de combustíveis auto em condições
preferenciais para os nossos associados, com condições melhoradas
face ao ano anterior, nomeadamente no acréscimo do desconto em
combustíveis aditivados, cartão sem
anuidade e crédito médio de 30 dias
(ver www.gdst.pt).
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Campismo e Caravanismo
Cartas e Selos para renovações
Serviços Administrativos
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.
Campos de Férias
José Vicente
Em 2021 apesar da pandemia que
nos afetou a todos, o GDST continuou a apoiar logística e financeiramente um período de férias aos
filhos dos nossos associados nas tão
apreciadas e desejadas estadias em
Colónias de Férias de verão, em que
foram inscritas cerca de 50 crianças e
jovens nos diversos campos de férias
nossos parceiros habituais: MyCamp,

Campo Aventura, Tempo Aventura,
Castor e Diverlanhoso.
ATL do Zoo de Lisboa
José Vicente
O ATL no Zoo de Lisboa, não funcionou em 2021 por decisão do Jardim Zoológico de Lisboa, face à pandemia do Covid-19..
Apoio a Atividades
de Manutenção Física
Serviços Administrativos
O GDST manteve no ano findo o
apoio para a prática do exercício de
manutenção física a desenvolver pelos associados a quem, pela sua situação geográfica de residência, se manifestou inviável aceder às condições
oferecidas nas nossas instalações de
Lisboa e Porto.
As condições necessárias para candidaturas ao apoio foram divulgadas
no nosso site www.gdst.pt, como habitualmentepk para todas as iniciativas.

Colecionismo
Jorge Nobre
A Por via dos condicionalismos
provocados pela pandemia, a exemplo do ano anterior, a única atividade
durante o ano de 2021 da Secção de

Coleccionismo, foi a participação no
“6.º Encontro Nacional de Colecionismo Cidade de Lagos” que se realizou
no dia 20 de Novembro.
Todos os outros Encontros Nacionais de Coleccionismo não se puderam realizar.

Pelouro Eventos Nacionais
Luís Oliveira

N

este ano de 2021, ainda se conseguiram realizar os seguintes
eventos.
Encontro desportivo em Castelo de
Vide: com a participação de cerca
de 106 participantes, em 8, 9 e 10
de Maio, com um programa que envolveu Futebol, Futsal, Ténis, Ténis de
mesa e uma visita cultural à Vila, sua
parte histórica, incluindo a zona histórica da Judiaria.
Organização e entrega de emblemas
e diplomas de 25 e 50 anos de associados, aos colegas que o solicitaram,
em Albufeira (Delegação Sul), Évora
(Delegação Alentejo), Lisboa (Sede),
Coimbra (Delegação Centro), Porto
(Delegação Norte) e Funchal (Delegação Madeira), durante os meses
de Setembro e Outubro.

As festas de Natal em Lisboa, Porto e
Funchal não se realizaram pelas razões
conhecidas, assim como o almoço de
Natal para todos os colaboradores e
atletas do GDST, o qual, infelizmente,

depois de estar tudo tratado com o
restaurante e comunicado aos colegas, todo o trabalho feito, tivemos de
cancelar o evento por agravamento
das medidas impostas pela DGS.
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Pelouro de Cultura e Lazer
M. Lourdes Vidal

E

m tempo normal, pré-Covid naturalmente, o Pelouro de Viagens e
Visitas Culturais do Grupo Desportivo Santander Totta sempre se esforçou no sentido de proporcionar aos
seus associados e familiares variados
programas que, num procurado quadro de equilíbrio preço-qualidade,
fossem objetivamente interessantes,
quer lúdica, quer culturalmente.
Temos a noção que os nossos
eventos sempre tiveram alegria, consolidaram e fomentaram amizades e
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Um passeio em tuk-tuk – uma visão diferente da Lisboa das sete
colinas;
n A arte no Metro de Lisboa;
n Uma Rota Megalitica.
n

Quanto aos dois primeiros, não foi
possível realizá-los. O primeiro pelas
condições climatéricas e o segundo
por falta de resposta de autorização
do Metro.
O terceiro programa, A Rota Megalítica, teve lugar no dia 6 de Novembro. Deslocámo-nos à região
de Mora e Pavia, onde admirámos
testemunhos da vida humana local
dos milénios IV AC ao II AC. Um programa cultural de excelência bem
acompanhado por um almoço típico
alentejano.

Artes e Espetáculos
Grupo Coral
Antónia Caetano

são convívio. A forçada quase total
suspensão, tudo isso adiou.

sido cancelado por igual contexto, e
que tínhamos pensado e divulgado
transpô-lo para 2021, voltou novamente a não se realizar.

Viagens turísticas
M. Lourdes Vidal
Como é do conhecimento comum, em 2021 não estiveram reunidas as condições sanitárias, securitárias e legais para a nossa rentrée
turística. Assim o nosso programa de
2020 de Viagens Turísticas que tinha

Visitas e atividades culturais
Carlos Vidal
No quarto trimestre de 2021, no
quadro da melhoria pandémica e da
abertura das autoridades sanitárias,
programámos:

Sem atividade
Para manter a eficiência e a coesão, de grupo, o Grupo Coral ensaiou
através da plataforma Zoom, o seu
reportório em grande parte do ano.
Regressou à normalidade presencial,
com ensaios semanais, respeitando o
confinamento imposto pelas normas
da DGS.

Outros
Publicitámos espetáculos do Teatro Politeama com os quais negociámos preços especiais, para associados e suas famílias. Esta concessão
respeitou aos programas “A Pequena
Sereia” e “Espero por ti no Politeama”.
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Área Desportiva
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Pelouro A

António Cardoso
continuar a honrar a camisola do
GDST ao nível da disciplina, organização e motivação, mantendo a ima-

Natal do Kartódromo Internacional
de Palmela, prova de resistência de 4
horas, constituídas pelos pilotos:

Classificação do Campeonato Sul:

Futsal
Luis Milheiro
O Grupo Desportivo Santander
Totta, participou no campeonato do
INATEL, na modalidade de futsal, pelo
terceiro ano consecutivo.
Na época 2020/2021, o GDST tinha
assegurada a presença na final da
taça, que não foi realizada devido a
interrupção dos campeonatos por via
da pandemia.
Na atual época desportiva
(2021/2022), o GDST inscreveu 16 atletas, tendo como objetivo colocar os
sócio a praticar desporto e dignificar
o nome Santander Totta
Futebol
Rogério Rodrigues
AA equipa de Futebol 11 participou pela 2.ª vez no Campeonato
“LIGA MASTERS 35” da organização
SIDELINE, obtendo no Campeonato
o 2.º Lugar na classificação (ficando a
1 ponto do 1.º classificado) e honrou
no pódio um merecido 3.º lugar no
troféu da “Disciplina”.
A Equipa liderada por Nuno Luís
e seu adjunto Vitor Camacho, com a
estrutura diretiva de Mário Rui Costa,
António Cardoso e Rogério Rodrigues, teve como objetivo principal,

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
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º
20º

6104394
6029563
9500360
6070646
6064588
5047190
5047190
5066928
6094820
9503620
5104221
6075258
5069189
9500360
6027852
6070646
6070646
6058524
9503620
6075258

Luis Miguel Botas Mendes
João Pedro Reis
Sergio Manuel Silva Cravo
Rogério Paulo Freire
Octavio Augusto Graça Rodrigues
José Aníbal Fonseca Campos Marçal
Jaime Pereira
Manuel Luis Pontes Falé
Luis Miguel Santos B Sequeira
Luis Manuel Santos Ricardo
Miguel Alexandre M Mendes Gordo
Afonso Querido
João Pedro Capaz Gameiro
João Cravo
Fernando Jorge Catalão Trinca
Mariana Guerreiro M. Jesus Freire
Henrique Afonso G. M. Jesus Freire
Tiago Frederico Poeta Dores Coelho
Tomás Ricardo
Nuno Miguel M Santos Querido

gem de união, solidariedade e espírito de equipa que a carateriza.
Karting
Pedro Machado
– O XV Campeonato de Karting
Zona Sul foi composto por 6 provas
nos kartódromos, Évora, Bombarral,
Palmela, Campera, Batalha e Almeirim (provas de 10 min treino com 2
mangas de 15min, uma das mangas
no sentido inverso)
Tivemos a participação de 20 pilotos, e como grande vencedor o piloto Luis Mendes.
– O GDST participou em Dezembro com 3 equipas no KIP - Gp de
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Equipa I:
- João Pedro Reis,
- Luís Mendes,
- Octávio Rodrigues
Equipa II:
- Luís Sequeira
- José Marçal,
- Rogério Freira,
- Sérgio Cravo
Equipa III:
- Manuel Falé
- Luís Ricardo
- Jaime Pereira
Tivemos excelentes prestações,
com os resultados de 5.ª Lugar com
a equipa 1, Equipa 2 em 11.º a equipa
3 em 16.º Lugar com a equipa II em
22 equipas inscritas.

Pelouro B
Vitor Pereira
Tiro aos Pratos
Custódio Pereira
Terminada que foi a época da modalidade de tiro com armas de caça, e mais
uma devido ao Covid, tivemos muita
dificuldade na marcação das provas
face aos adiamentos, mas conseguimos
chegar a bom porto ao efetuarmos a totalidade das mesmas.
No ano 2021, realizámos as 4 contagens do Mais Sindicato, onde se destacaram alguns atletas do GDST, fica a
classificação final dos 10 melhores atiradores:
2 João Gouveia
4 António Coroa
5 David Ferreira
10 António Galrito
14 Carlos Santos
15 Agnelo Santos
19 Jorge Picanço
23 Fernando Moreira
24 Custodio Pereira
28 José Raposo
Por equipas, ficamos em segundo
lugar. De salientar que apurámos 6 atiradores entre os 18 classificados para a
final nacional que se disputou no campo de tiro da Ota.

16
18
24
26
31

Custodio Pereira
António Galrito
Paulo Vaz
Carlos Rodrigues
José Raposo

Por equipas ficámos em segundo lugar, João Gouveia ; António Coroa ; Agnelo Santos.
Prato de ouro do Novo Banco
Prova realizada no campo de tiro
de Leiria
Classificação dos nossos atiradores:
2 João Gouveia
5 Rui Martins
7 António Coroa
9 António Galrito
10 Jorge Picanço
18 David Ferreira
19 Custodio Pereira
21 Carlos Santos
28 Paulo Vaz
29 Fernando Moreira
Por equipas ficámos em segundo lugar, João Gouveia; Rui Martins ; António
Coroa.

Finalizamos a época de tiro, no campo tiro de Évora, com um excelente
convívio entre todos os atiradores, e
onde compareceram também os diretores Vítor Pereira e Mário Rui Costa.
Classificação dos três primeiros atletas
1.º António Coroa; 2.º António Plancha ; 3.º Fernando Moreira

Golfe
Braulio Silva
Notas prévias
Tal como no ano anterior, a atividade golfista em 2021 voltou a ser significativamente condicionada pelas
restrições impostas pelas medidas
de combate aos surtos sazonais da
pandemia Covid-19.
Como resultado, tivemos alguns
eventos que tiveram de ser adiados
e outros que foram definitivamente cancelados, como foi o caso dos
torneios Interbancários e das Olimpíadas.

Classificação final nacional:
5 Jorge Picanço
7 João Gouveia
8 David Ferreira
10 António Galrito
14 Carlos santos
15 Agnelo Santos
Prato de Prata dos SSCGD
Neste encontro à a salientar o nosso
atirador João Gouveia que foi o grande
vencedor desta prova.
Classificação dos 10 atiradores do
GDST
1 João Gouveia
5 António Coroa
8 Agnelo Santos
9 Carlos santos
11 Fernando Moreira
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Fonte: FPG
N.º Federado
17969
17975
22925
43833
420
44399
9481
15206
15205
36365
6373
9483
4946
46219
12555
30084
15210
32326
39945
12557
18439
24403
48728
4947
30720
32325
24401
28293
39944
12573
34297
46213
18441
18440
26221
48727

Relação dos atletas federados em 31/12/2021
Nome
Alfredo Aires
Angelo Freitas
António Albino
António Santos
António Vilela
Bernardo Faria Blanc
Bráulio Silva
Carlos Duarte
Carlos Eufrásio
Fernando Barracho
Gonçalo Madeira Rodrigues
João Correia
Joao Machado
João Pedro Vaz
Joao Sequeira
Jose Eduardo Sabbo
José Pedro Figueiredo
Lucia Ballayer
Luis Esteves
Luis Sequeira
Manuel Maria Pinheiro
Maria Madalena Cortes
Martim Pinheiro
Noé Fontes
Nuno Freire
Pascal Ballayer
Paulo Cortes
Pedro José Gonçalves
Pedro Marques
Pedro Miguel Taborda
Pedro Varela Salgado
Pedro Vaz
Tiago José Pinheiro
Tomás Pinto Pinheiro
Vasco Valente
Vicente Pinheiro

Sócios Inscritos Noutros Home Club
5354
António Joaquim Torres
5173
Maria Helena Torres
28293
Pedro José Gonçalves
43832
Maria Francisca Salgado

HCP
21.2
20.2
27.5
44.7
12.0
21.2
19.0
32.6
31.6
33.2
16.0
27.4
24.8
33.3
34.7
25.9
22.3
26.9
32.6
34.4
54.0
22.7
24.8
26.3
23.6
23.9
13.7
22.2
20.2
9.7
25.4
20.8
-

Escalão
SuperSenior
Senior
Senior
Senior
SuperSenior
MidAmateur
SuperSenior
SuperSenior
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
Senior
MidAmateur
MidAmateur
MidAmateur
MidAmateur
SuperSenior
SUB21
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
MidAmateur
Senior
MidAmateur
MidAmateur
MidAmateur
MidAmateur
SuperSenior
SUB10

Atividade
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO

SuperSenior
SuperSenior
Senior
SUB12

SIM
SIM
SIM
SIM

Escalões Etários (%)

Através deste gráfico pode
ver-se que 1/3 dos atletas
tem mais de 70 anos, e apenas 32,5% tem menos de 50
anos. Por outro lado, temos
atualmente 3 atletas com
menos de 21 anos, quando
há um ano existia apenas 1
atleta neste escalão.
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Por outro lado, as medidas que foi
necessário adoptar em relação à limitação da utilização das carrinhas,
acabaram por desmotivar os atletas
relativamente à deslocação a torneios fora área de Lisboa, designadamente os que foram organizados
pelos colegas da Secção Norte do
GDST, que em princípio contariam
com a presença solidária dos colegas
golfista da Sede.
1 – N.º de atletas /Praticantes
Embora mais moderadamente, o n.º
de atletas federados continua a crescer, perfazendo um total de 40 em
2021, comparativamente com os 37
existentes em 2020.
Os atletas praticantes são agora 35
contra os 33 do ano anterior.
De referir que os atletas não praticantes, mas federados, são sócios
que estão normalmente em fase de
aprendizagem ou de adaptação, mas
que tencionam vir a tornar-se atletas
ativos, pelo que suportam do seu bolso os custos da licença da Federação.
3 – Provas / Eventos participados
Conforme já referido, e pelos motivos apontados, não foi possível dar
cumprimento integral ao conjunto
de atividades que haviam sido programadas para 2021, ficando por realizar os torneios Interbancários e as
Olimpíadas, provas importantes do
nosso calendário golfista.

Embora com alguns adiamentos
de datas, conseguiu-se concretizar
a totalidade dos torneios da Ordem
de Mérito, cuja participação se cifrou
em 130 voltas de golfe, o que equivale a cerca de 650 horas de prática em
campo por parte dos nossos atletas.

Pesca Desportiva

4 – Resultados desportivos
Graças aos links disponibilizados
pela Federação Portuguesa de Golfe,
é possível a qualquer atleta consultar
no site do GDST, com toda a transparência e fiabilidade, todos os resultados (seus e de todos os restantes
companheiros) de todas as provas
da OM realizadas, a partir do exato
momento em que os mesmos são
apurados e enviados para o servidor
da Federação.
Isto significa que, após cada torneio, os jogadores ao chegarem a
casa, já poderão aceder confortavelmente no seu computador pessoal,
a todos os pormenores e incidências
do seu jogo desse dia, resultados Net
e Gross, n.º de pancadas efetuadas
em cada buraco, pontuações, estatísticas, classificações, rankings atualizados, podendo verificar os buracos
premiados com birdie, par, bogey…
seus e dos seus parceiros de formação bem como dos restantes jogadores em campo, compará-los com os
resultados feitos nesse mesmo campo há 1 mês, 1 ano ou 10 anos atrás,
globalmente e em cada buraco.
Para dizer que os resultados desportivos dos atletas estão permanentemente publicados nesta área
específica do golfe, e complementados com as notícias pontuais no
site e na Revista, sempre que o desempenho individual ou da equipa o
justifique.
Nesta época de 2021, obtivemos
alguns resultados de relevo da equipa do GDST, com várias vitórias e
lugares no pódio, a que acrescem
dezenas de triunfos individuais de
atletas, que não cabe aqui enumerar
neste relatório.
Por se tratar de um circuito anual (somatório de 8 provas), apenas referir os
premiados da Ordem de Mérito 2021:
1.º Gross Tiago Pinheiro
Bernardo Blanc
1.º Net
Pedro Taborda
2.º Net
Bráulio Silva
3.º Net

Durante o Ano de 2021 estivemos
presentes no Encontro de Pesca de
Praia na modalidade Surfcasting em
Troia, organizado pelo Mais Sindicato,
com a participação de 12 pescadores
do GDST.

Pesca de Mar (Costa)
e Surfcasting
João Agualusa

Seguem-se as classificações obtidas:
2.º João Agualusa
3.º João Feira
4.º José Moreira
9.º Oriolando Nascimento
10.º Jorge Santo António
12.º Pedro Faria
13.º Orlando Viegas
14.º Leonel Madrugo
15.º José Dias
José Carvalho Pereira, Daniel Morais
e Silvério Velez “fizeram grade”, contra o
que é habitual.
Pesca Rio
Manuel Alves
Relativamente à atividade durante
2021, foi quase nula em consequência das imposições da D.G.S.
A equipa do GDST participou
numa pescaria organizada pelo Sindicato dos Bancários.
No dia 11 de outubro de 2021
estivemos na barragem de Arnoia

(Obidos) com um conjunto de sete
elementos que, mais uma vez, representaram muito bem o nosso
G.D.S.T.
Pesca de Alto Mar
Luís Ferreira
Mais um ano condicionado pela
pandemia Covid19.
Na vertente caseira inicialmente
foram agendadas/reservadas 5 saídas vocacionadas para o convívio e
realização do campeonato interno.
Depois de vários adiamentos, devido a más condições para a prática
da pesca embarcada, foi possível
efetuar 3 saídas.
Nas 3 saídas realizadas marcaram
presença 16 sócios, onde se destaca
mais uma vez a participação 6 elementos do sexo feminino.
Temos como objetivo num futuro
próximo, a realização de uma prova/
convívio de pesca com a delegação
do Algarve, com quem já estabelecemos contacto.
Como no ano 2020 também este
ano não informamos qualquer classificação dado ao número reduzido
de saídas.
Alguns destaques
Da participação feminina a destacar os melhores desempenhos em 2
saídas distintas.
n Alexandra Esperança Ferreira Fonseca da Costa, com 440 pontos e
14 capturas
n Carla Isabel Ramos Rodrigues, com
490 pontos e 13 capturas
Da parte masculina o destaque vai
para:
n Camilo Augusto Silva Baía, foi o
pescador com a melhor classificação em 2 das 3 saídas realizadas
assim como também obteve o
maior n.º de pontos numa prova
1210 pontos.
n Marco Paulino Teixeira de Sousa,
obteve a maior classificação na 2.ª
saída com 940 pontos.
n Joaquim José Nogueira Contente,
com o maior n.º de exemplares, 31
capturas.
n Silvério Lopes Velez o mais Idoso e
sempre presente.
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Pelouro C

Mário Rui Costa
Atletismo
Fábio Dias
O ponto final na história de uma pandemia que já leva quase dois anos, com a
endemia à vista, ainda não se escreveu.
O ano de 2021arrancou com uma chuva
de casos Covid-19, os números a bater
nos píncaros, com um número elevado
e alarmante de infectados e mortes em
todo país e resto do mundo.
Devido a essa situação, a Secção de
Atletismo, não teve outro remédio que
iniciar o seu calendário, no segundo semestre.
Mas foi um semestre extremamente positivo, com uma participação
maciça em muitas provas e a adesão
igualmente de novos praticantes da
modalidade.
A primeira prova a Corrida Atlântica a
25 de Julho com uma participação tímida (9 participantes) mas com todos
a concluírem a prova de 15 Km entre a
praia da Comporta e a praia de Troia.
A segunda prova, Sesimbra Night Run,
com apenas quatro atletas, devido ao
período de férias e início da semana
escolar.
A terceira prova, Memorial Francisco
Lázaro ainda no (final) Setembro.
No mês seguinte, a nossa participação no Grande Prémio do Atlântico na
Costa da Caparica, com uma boa participação e bons resultados individuais
e colectivos.
Em Novembro participamos na primeira semana do mês na meia-maratona de Cascais na segunda semana
no evento Corre Jamor.
Na última semana o impressionante
número de quase meia centena (49
inscritos) na Corrida da Água, onde
tivemos atletas tanto em masculinos
e femininos a subirem ao pódio em
vários escalões.
O mês de Dezembro, começou auspicioso com a meia maratona dos
Descobrimentos, com 27 atletas e
terminamos em apoteose no Grande
Prémio de Natal com 39 sócios inscri-

tos e a obterem excelentes registos a
nível individual.
Atendendo às condicionantes, mesmo assim em seis meses, participamos em nove provas, onde algumas
provas tivemos excelente adesão,
obtivemos bons resultados e prestigiamos as cores do Grupo Desportivo.
Trail
António Pires
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 asso-
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ciados 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.
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.
Durante 2021, após as paragens
por motivos da pandemia, assistimos a um retomar da realização das
provas de trail e com elas da participação dos nossos atletas, sendo de
destacar alguns resultados individuais.
Por fim, o quadro em anexo resume a atividade da secção quanto ao
número de atletas, sua participação
e resultados:

Atividade Trail
Ano

Total
Atletas
N.º Provas Total
atletas (1) presentes
Trail
presenças
					

Provas
com
mais atletas

Resultados
Coletivos

Resultados Individuais

2015 (2)

15

6

6

10

2 atletas (Dura trail)

Sem prémios

Sem prémios

2016

20

5

15

24

4 atletas (UTSM)

Sem prémios

9.º Lugar no Trail da Ericeira em
17-12-2016 pelo atleta (Paulo Alves)

2017

30

13

34

57

5 atletas (UTAX)

Sem prémios

2.º Lugar no escalão na prova 2.º Trail
de Água de Pena e Ultra Madeira 2017
(ambos da atleta Olga Silva)

9 atletas
(I Trilhos Lousa)
e 8 Atletas
(Trail Almada +
Monsanto + Serra Arga)

Sem prémios

2018
38 (3)
23
41
96
					
					
					
					

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

2019
51 (3)
31
46
123
9 atletas
1.º Lugar
					
(VII Trilho das lampas)
no V Trail
					
+ Trail de Conímbriga Moinhos Saloios;
					
Terras de Sicó)
3.º Lugar;
						
no XIV Ultra Trail
						
Serra da Freita
						
4.º Lugar
						
no IX ultra trail
						
sesimbra

2020
57 (4)
17
12
38
					

10 atletas
(Trilho dos Abutres)

2021
56 (5)
15
23
66
					
					
					

6 atletas
(Oh Meu Deus
- Serra da Estrela;
Serra Amarela; e GTSA)

Sem prémios

Carina Silva (1.º no 5.º Trail MTBA e 3.º no
Green Trail); Nuno Henriques (2º no Trail
Running Canha); Olga Silva (2.º no Trail Camara de lobos); Paulo Alves (3.º no Vimeiro
Trail); Paulo Bruno (2.º no III Trail Monsanto
e 3.º o Trail do Cabo Espichel); Pedro Santos
(3.º no IX ultra trail sesimbra e 3.º no XIV
Ultra Trail Serra da Freita); Rita Mogo (1.º no
Trail das 6 Cascatas; 1º no Trilho Pina Manique; 2.º no VII Trilho das lampas; 2.º no Dura
trail; 3.º no 5º Trail Moinhos Saloios); Silvério
Correia (1.º no XIV Ultra Trail Serra da Freita)

Sem prémios

Rita Gonçalves Lupi Marques Mogo
(4.º lugar no Trail dos Abutres)
Rita Gonçalves Lupi Marques Mogo
(2.º lugar no Duratrail e Pinga Trail);
Silvério Correia (2.º lugar no Duratrail)
Nuno Henriques (3.º lugar no Duratrail)

(1) Valor líquido de entradas e saídas de atletas na secção
(2) Apenas respeita a 3 meses de atividade, por a secção ter sido constituída em setembro de 2015.
(3) Sendo 13 novas inscrições em 2019.
(4) Sendo 8 novas inscrições em 2020.
(5) Sendo 1 nova inscrição em 2021.

Cicloturismo/BTT
Helder Coimbra
Mais um ano marcado pela pandemia COVID-19, condicionando fortemente a realização das provas de
BTT durante o ano 2021, sendo que
em muitos casos foram prorrogadas
para o ano 2022. Algumas destas
provas encontravam-se inicialmente agendadas para 2020. Tendo em
conta o descrito, a atividade da sec-

ção foi limitada à participação em
duas provas que se realizaram nos
meses de Junho e Outubro de 2021.
No primeiro trimestre de 2021 foram adquiridos novos equipamentos
de BTT, para os Atletas desta secção,
com vista a sua participação nas
provas oficiais, em representação do
GDST.
Números da secção:
N.º de Atletas (31-12-2021): 15.

Provas realizadas/Classificações
obtidas:
n Aldeias do Xisto MTB Trophy
2021: Jorge Correia - 15.º.
n Love Tiles Douro Granfondo
2021: João Frazão - 199.º.
Acreditamos que o ano 2022, proporcione o retomar gradual das atividades, visando a participação dos
nossos Atletas nas provas oficiais, de
forma a dinamizar a modalidade.

Relatório das Atividades 2021 Grupo Desportivo Santander Totta – 25

Grupo Motard
Nuno Santos
Passeio Inesquecível por terras de
Espanha.
Findo o período mais dramático da
Covid e medidas restritivas aplicadas,
achámos que era altura de fazer uma
atividade do Grupo Motard com contornos culturais no âmbito do Mototurismo, seguindo todas as recomendações da DGS e, apertando o cerco
mais ainda, todos os atletas tiveram
que fazer testes antes do passeio, que
foi iniciado em 9 de outubro, com
2000 quilómetros na mira para fazer
em quatro dias, como segue:
Dia 1 Lisboa | Amareleja | Sevilha
A primeira paragem foi em Vendas
Novas. Seguimos depois para Reguengos de Monsaraz, onde nos encontramos com mais dois motards
e visitámos o largo da Igreja, ainda
antes do repasto na Amareleja, onde
umas migas com entrecosto nos
aguardavam… A ideia era pernoitar

em Sevilha e assim fizemos. Rolámos 350 quilómetros, por estradas
secundárias, paisagens bonitas, tudo
teria corrido como previsto não fosse um furo no meio do trajeto mas
nada que não se resolvesse na hora;
chegámos mais tarde mas vale mais
tarde e em segurança que nunca.
O jantar foi no centro da cidade,
onde tapas e vinho da região nos
deixaram confortáveis para uma boa
noite de sono.
Dia 2 Sevilha | Ronda | Granada (Albaicin)
Iniciámos em Sevilha um percurso
de 325 quilómetros até Ronda, para
visitar esta zona de passagem obrigatória para qualquer motard, fruto
das curvas existentes e paisagens locais. Ali foi o almoço e seguimos para
Granada, mais propriamente para o
bairro de Albaicin. Conhecida pelas
guitarradas dos ciganos no meio da
rua, este bairro fica na zona mais antiga da cidade e tem uma vista magnífica para o Alhambra.
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Dia 3 Granada | Córdoba | Cáceres
Arrancamos com destino a Córdoba
para o almoço, foi um trajeto de 173
quilómetros até esta bonita cidade,
onde tivemos também oportunidade
de dar um passeio pelas ruelas estreitas
da cidade, como que num regresso ao
passado. Faltavam ainda 297 quilómetros para Cáceres, local da terceira noite,
antes do regresso, cerca de quatro horas
de viagem até ao hotel. Apesar da hora
tardia ainda conseguimos jantar e dar
um passeio pelas ruas e alguns bares
da cidade, nada como uma boa bebida
para aliviar o cansaço da viagem.
Dia 4 Cáceres | Lisboa
Foram 405 quilómetros, divididos
em vários grupos, atendendo à necessidade de hora de chegada de
cada um. Mas todos chegaram bem
e prontos para uma próxima, a agendar assim que possível. Um especial
agradecimento ao Luis Cartaxo, que
preparou as rotas de forma irrepreensível e teve um trabalho de louvar
na preparação da viagem.

Pelouro D

António Bicho
Musculação
Esta atividade foi condicionada pelas restrições devidas à pandemia.
Continuámos, a exemplo dos anos
anteriores, a disponibilizar as instalações do nosso Ginásio, para a prática
diária da atividade de Musculação,
sempre que possível, e respeitando as
normas emanadas pela DGS no que
concerne à utilização de ginásios.
Como é do conhecimento geral,
não existe qualquer custo envolvido
para os sócios efetivos e respetivo
agregado familiar.
Ginástica
O GDST disponibilizou no seu Ginásio, com algumas intermitências
provocadas pelas restrições impostas pela pandemia, aulas de Ginástica, na vertente de Manutenção Física, com o devido acompanhamento
por parte de uma monitora.
Sempre que foi possível, e respeitando as normas emanadas pela
DGS no que concerne à utilização de
Ginásios, as aulas decorreram às segundas e quartas-feiras.
A frequência das aulas é aberta aos
sócios efetivos e respetivo agregado
familiar, sem qualquer custo associado, mediante inscrição prévia na
modalidade.
Ténis
Jorge Guapo
Atividades desenvolvidas pela seção de Ténis de Campo ao longo do
ano de 2021:
A - 1.º Torneio Interno de Ténis
de Campo (singulares e pares) do
GDST
Os jogos foram efetuados num dos
nossos campos de treino no Centro
de Ténis de Monsanto das 10 as 13,

todos os domingos possíveis até a
sua finalização.
Os praticantes desta modalidade
que participaram no referido torneio:
– António Nunes de Almeida;
– Rui Manuel Brandão Silva;
– Pedro Miguel Jesus Silva;
– António Manuel Ribeiro Cardoso
Henriques;
– Paulo António Ferro Gomes dos
Santos;
– Susana Santos Jorge;
– Paulo Jorge Carmona Zeferino;
– Joaquim Ferreira Carolino;
– Jorge C I Guapo;
– Luís Eduardo F Ribeiro de Almeida;
– Nuno Miguel Ramos;
– Francisco Galhana;

– Mário dos Santos Videira;
– Tiago Mouta;
– António José Achando Ramos.
B - Torneio de Ténis de Campo
(singulares e pares) no evento
desportivo de Castelo de Vide
organizado pelo GDST
Este torneio foi efetuado durante o
fim de semana do referido evento tendo ainda sido efetuada a final de singulares do 1.º Torneio Interno do GDST.
C - Entrega de prémios
Foram entregues aos atletas que
participaram no 1.º torneio interno
os seus prémios e lembranças que
gentilmente foram disponibilizadas
pelo Grupo Desportivo.
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D - Prática e treino da modalidade
de Ténis de Campo
Esta modalidade continua aberta
para sua prática e treino nos Campos
de Ténis de Monsanto todos os domingos da 09H00 até ás 13H00 durante todo ano.
Ténis de Mesa
Janino Pereira
A atividade da Secção foi durante
todo o ano condicionada pela pandemia, tanto nos treinos como na
participação em provas, só possíveis
em determinados períodos e cumprindo, sempre, as diversas normas,
emanadas quer pela DGS quer pelo
INATEL, responsável pelo quadro
competitivo em que nos inserimos.
A Secção conta, atualmente, com
9 praticantes, os quais treinam duas
vezes por semana (terças e quintas –
3 horas de duração).
Ao longo do ano estivemos em vários Torneios Inatel:
Torneio Ranking da TAP
9 atletas
n Lobato Inácio 9.º
n Vítor Neves 10.º
n Sérgio Ângel 11.º
Torneio Ranking do Queijas
8 atletas
n Vítor Neves 21.º
Torneio Ranking do GDST 8 atletas
n Eduardo Quaresma 19.º
Torneio Ranking Casa da Moeda
7 atletas
n José Vicente 32.º
Torneio Ranking Ginásio Clube
Figueirense
n Sérgio Ângelo 8.º
Disputámos, ainda, o Campeonato
Individual, promovido pelo INATEL,
com a presença de 7 atletas.
Participámos, também, num torneio promovido pelo BPI, com 5 atletas.
De realçar a realização do Torneio
do Ranking do GDST organizado
pela Secção em parceria com o INATEL.

Padel
Sem atividade
A Secção de Padel ainda não esteve, como gostaríamos, em funcionamento. Diversas contingências,
aliadas ao surto pandémico, dificultaram o seu ressurgimento.
Para 2022 estamos a envidar todos
os esforços no sentido de alugar 2
campos, semanalmente, a exemplo
do que sucede há anos com o Ténis de Campo, no Clube de Ténis de
Monsanto, com o sucesso que se lhe
reconhece.
Relembramos que O GDST tem
um protocolo com O Clube de Padel
e Academia de Padel na Doca de St.
Amaro.
Jogos de Sala
Janino Pereira
Bowling
Sem atividade
O GDST participava no Campeonato de Bowling do Mais Sindicato, o
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qual não foi realizado este ano devido à pandemia.
Snooker e Setas
Sem atividade
A perspetiva da realização de qualquer evento foi inviabilizada pelas restrições impostas devido à pandemia
Boxe educativo
António Pereira
No decurso de 2021 mantiveram-se os treinos de boxe educativo
com alguma intermitência, ou seja,
sempre que as restrições provocadas
pela pandemia o possibilitaram, respeitando as normas emanadas pela
DGS, no que toca à utilização de ginásios.
Os treinos, nas instalações da nossa sede processaram-se às terças e
quartas-feiras, das 18.30 às 20.30,
com a presença de monitor.
Destinam-se aos sócios do GDST e
respetivo agregado familiar, não tendo, para estes quaisquer custos.
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Delegação Norte
Joaquim de Sousa
Atletismo
Joaquim de Sousa

Pesca
Fernando Pereira

É uma das atividades desportivas
mais ativas e sempre em crescimento.
Os atletas que compõem esta modalidade, na Delegação Norte são:
Adalberto Figueiredo, Alberto Valente, André Lima, Armandino Taborda, Branca Marques, Carlos Coelho,
Carlos Alves, Elzo Gomes, Filipe Ferreira, Filipe Teixeira, Hamilton Dias,
Filipe Lima, João Oliveira, José António Esteves, José Auspicio Fernandes,
José Filipe Lima, Jorge Mendes, Kelly
Lima, Luís Oliveira, Manuel Carvalho,
Maria Carmo Loureiro, Maria Alcobia
Maia, Miguel Alcobia, Nelson Santos,
Nuno Jorge Monteiro, Nuno Miguel
Monteiro, Nuno Moreira, Patrícia Silva, Paulo Fontes, Paulo Lobo, Paulo
Saraiva, Paulo Fortunato, Ricardo Figueiredo, Ricardo Correia, Rui Chamusca, Rui Barbosa, Susana Santos,
Virgínia Santos, Virgínia Costa, Vítor
Gomes.
As provas agendadas foram canceladas face ao COVID 19.
Devido ao levantamento de algumas restrições foi possível participar
nas seguintes provas:
n Meia Maratona do Porto – Luís Oliveira e Manuel Carvalho
n Family Race – Manuel Carvalho
n Volta a Paranhos – Auspicio Fernandes, Filipe Lima e Nuno Moreira

A equipa de pescadores da Delegação Norte do GDST é constituída
por Augusto Rua, José Fernando Silva, António Paulo Oliveira, Fernando
Pereira (Responsável pela secção) e
Alberto Dantas Lourenço.
Sem atividade

As corridas Meia Maratona Douro
Vinhateiro e S. Silvestre do Porto foram adiadas para 2022

Futsal
Germénio Mestre
Sem atividade

Futebol
Pereira Pinto
Sem atividade

Padel
Hélder Rodrigues
Sem atividade
A equipa de Padel é composta por
Carlos Miranda, Francisco Campos,
Hélder Rodrigues, José Moreira, José
Martinez, Nuno Duarte, Paulo Batista,
Pedro Barata, Verónica Araújo.
Golfe
Paulo Saraiva
Abel Fernando Carneiro, Alberto
Carlos Valente, Ana Maria Andrade, João Manuel Leça, João Pedro
Coelho, João Pedro Francisco, José
Mendes da Silva, José Rui Junqueira,
Luís José Castro, Luís Miguel Baetas,
Manuel Joaquim Andrade, Miguel
Domingos Silva, Paulo Jorge Saraiva,
Paulo Teixeira, Rodrigo Valente, Rui
Brito e Cunha, Tiago Osório.
A equipa da Delegação Norte participou, junto com a equipa de Sede,
no 2.º Torneio SQTB, onde estiveram
presentes os golfistas Paulo Saraiva,
João Pedro Coelho, Alberto Valente
e José Mendes Silva.
n No mês de Maio a Delegação Norte
realizou a sua 1ª Ordem de Mérito,
que decorreu em Vale Pisão, com
a participação dos golfistas Paulo
Saraiva, Miguel Silva, Luís Baetas,
João Pedro Coelho, José Mendes
Silva, Abel Leça, Alberto Valente,
Rodrigo Valente, e João Leça.

Os colegas premiados foram:
1.º NET - Paulo Saraiva
1.º GROSS - Miguel Silva
LONGEST DRIVE - Paulo Saraiva
NEAREST THE PIN - Abel Leça
n

Em Julho a Delegação Norte realizou
a Clínica de Golfe, com o objectivo
de divulgar a modalidade e contou
com as participações dos colegas
Emanuel Oliveira, Carlos Pereira, Elder Oliveira, Elzo Gomes e William
Alves. Esteve também presente o
responsável da secção, Paulo Saraiva.

Karting
Diogo Giraldes
A Delegação Norte organizou o seu
XV Campeonato Interno, contando
com a participação dos kartistas António Costa, Filipe Borges, Jorge Soares,
Gustavo Soares, João Brandão, João
Fernandes, João Pedro Santos, Diogo
Giraldes, José Gaio Castro, José Pimentel, Pedro Lemos, Luís Amaral, Mário
Costa, Orlando Fontão, Ricardo Fontão, Ricardo Sousa, Ricardo Figueiredo,
Sérgio Magalhães.
As 5 provas realizaram-se nos kartódromos Kivi Kart (Viana do Castelo),
Cabo do Mundo (2 provas), Baltar e
Fafe.
Foi campeão do Torneio o Luís
Amaral e o 2.º lugar conquistado
pelo kartista Luís Pimentel

n
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Motard
Tiago Sousa | Paulo Saraiva
Sem atividade.
A secção de Motard teve o seu início
em meados de 2019 e conta com os
seguintes elementos inscritos: Alexandre Filipe Pinheiro, Aníbal Paiva, António Queirós Cruz, Filipe Borges, Hugo
Conceição, Filipe Lima, Manuel Trancas, Nuno Duarte, Paulo Saraiva, Paulo
Osório, Sérgio Costa, Tiago Sousa.

Face às restrições da DGS, devido à
pandemia não foi possível realizar convívios de Motards.
Trail
João Cruz
Modalidade composta pelos atletas
Branca Marques, Carlos Coelho, Carlos
Alves, Elzo Gomes, Filipe Teixeira, Ilídio
Freitas, José António Gonçalves, José
Filipe Lima, José Nuno Paiva, Jorge
Mendes, Luís Oliveira, Manuel Carvalho, Márcia Cruz, Maria Carmo Loureiro, Maria Lurdes Alcobia Maia, Nelson
Santos, Nuno Martins, Paulo Lobo, Pedro Cruz e Rui Barbosa.
Os nossos atletas Ultras
participaram nas seguintes provas:
n 6.º Melgaço Alvarinho Trail – A prova decorreu em Maio, com a participação das atletas Lurdes Maia e
Carmo Loureiro;
n Transpeneda Gerês - A Delegação
Norte esteve presente nesta prova,

que decorreu a 5 de Junho, representada pela atleta Lurdes Maia;
n Ultra Trail Vila Nova de Cerveira
– Prova realizada em Junho pela
atleta Lurdes Maia;
n Trail Serra da Freita – Prova realizada em Junho por Carmo Loureiro;
n Trilhos do Paleozoico – Prova realizada em Setembro com a participação de Carmo Loureiro, Lurdes
Maia, Carlos Alves e Elzo Gomes;
n Grande Trail Serra D’arga – Participação da Delegação Norte, em
Outubro, representada por Carmo
Loureiro e Lurdes Maia;
n Amarante Christmas Trail – Última
prova do ano, com participação de
Nuno Martins.
Cultura e lazer
Manuela Marques
Dada a situação pandémica, e para
evitar aglomerado de pessoas, durante o ano de 2021 esteve patente
uma única exposição de pintura.

Passeios e Visitas Culturais
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.
Protocolos
Joaquim de Sousa
FA Delegação Norte do GDST no
decorrer do ano de 2021 manteve
os protocolos já existentes e elaborou outros com varias entidades, tais
como:
n Zoo Santo Inácio (Renovação);
n Flash Viagens – Renovação;
n Farmácia 5 de Outubro;
n Academia de Taekwondo Américo
Brito;
n Zenemotion – Saúde e Bem-estar;
n Hotel Régua Douro.

Delegação Centro
Filipe Cruz

Continuámos com empenho e
dedicação em manter a Delegação
Centro com alguma atividade no
desporto e lazer, no entanto face à
Pandemia tivemos grande parte de
2021 as instalações encerradas.Conforme anos anteriores e agravado

com a necessidade de “distanciamento
social” continuámos com alguma dificuldade em organizar eventos face à
pouca correspondência dos associados,
no entanto mantemos a abertura das
instalações às 4ªs feiras, onde normalmente se deslocam um número razoá-

vel de associados reformados, praticando jogos de sala (bilhar, sueca, etc).
Organizámos o almoço anual para
celebrarmos 16.º Aniversário do
GDST e respetiva entrega de distinções aos sócios que celebraram 25 e
50 anos respetivamente.
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Delegação Algarve
José Nunes Silva

Como resultado da pandemia Covid-19, as atividades desportivas foram nulas no ano a que reportamos.
Tivemos, contudo, duas provas de
pesca de mar agendadas, mas ambas
canceladas, uma pelo estado do mar
não permitir e, a outra, pelo agravamento da pandemia. Igualmente
tínhamos previsto participar no torneio de futsal em 10 de Outubro em
Castelo de Vide, mas uma vez mais o
agravamento do Covid-19 em alguns

atletas, impediu que o fizéssemos.
Todavia, a convite da direcção, o Presidente da Delegação esteve presente nos três dias, colaborando com a
organização do evento desportivo
desenvolvido pela Sede.
No dia 18 de Setembro, procedemos à entrega de quatro emblemas de
ouro a colegas com direito aos mesmos com a presença dos membros
da Direcção, Francisco Duarte, Luís Oliveira e António Bicho, bem como dos

elementos da Delegação, “Zeca” Silva,
António Brito e João Lourenço.
No dia 22 de Outubro, com a presença dos membros da Direcção
Francisco Duarte, António Cardoso e
António Bicho, fizemos uma visita ao
balcão de Lagoa, onde o director do
mesmo, Edmundo Inácio, nos disponibilizou um espaço para os troféus
da Delegação e uma sala para reuniões, que nos deixou bastante sensibilizados e muito agradecemos.

Outras Delegações
Devido à situação epidemiológica a viver-se em Portugal, causada
pela doença COVID-19, que envolveu a aplicação de medidas extraordinárias com vista à prevenção da
transmissão da doença, limitando
atividades de caráter social, cultural
e desportivas, levou a que as Dele-

gações do GDST, em geral, face aos
condicionalismos existentes a partir
de março, não tivessem condições
para desenvolverem as suas atividades habituais e, em consequência,
a não apresentarem resultados relevantes para o Relatório de Atividades
e Contas de 2021.
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Sem atividade:
Delegação Alentejo
António Plancha
Delegação Açores
Reginaldo Garcia
Delegação Madeira
Álvaro Gonçalves
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Relatório de Gestão
O mandato da actual Direção que agora termina, ficou indelevelmente marcado pela pandemia COVID19.
Como detalhadamente referido neste Relatório todas as actividades, desportivas, culturais ou sociais sofreram com
a pandemia neste ano de 2021, no entanto, com a dedicação e empenho de todos, seccionistas e participantes, conseguimos no balanço do ano, uma actividade meritória e que nos apraz registar.
Naturalmente, sempre foi uma premissa presente, o cumprimento rigoroso das normas sanitárias da DGS e, quando
aplicável, das Federações respectivas conseguindo sempre a pratica possível dentro do lema “Mantenha-se em segurança a si e aos outros”.
Como previsto, concluímos com sucesso a implementação do programa Primavera, pese embora os constrangimentos resultantes da pandemia e iniciamos a 2ª fase do processo de reorganização dos serviços do GDST, com a
adjudicação de um novo site.
A concepção, desenho e implementação do novo site iniciou-se em Julho de 2021 e devera estar concluído ate ao
final do mandato desta Direcção. Neste momento, estamos nos acertos finais da aplicação com o fornecedor, sendo
a fase seguinte, a implementação em real time desta ferramenta de facilitação dos contactos e melhoria do serviço
prestado aos sócios.
Tendo em conta todos os constrangimentos verificados durante este ano de 2021 conseguimos manter as contas
de exploração equilibradas, tendo-se apurado um resultado líquido positivo de 2.940,01 €.
Os proveitos totais atingiram o montante de 350.812,79 €, com destaque para os “Outros Rendimentos e Ganhos” no
montante de 162.812,79 €, a seguir discriminados.
De referir que o valor da dotação atribuída pelo Banco neste exercício foi de 188.000,00 €. Este valor corresponde a
uma redução de 80.000 €, em relação ao valor que era atribuído pelo Banco antes da pandemia COVID19.
Registe-se também que devido a redução de efectivos do Banco originou uma quebra nas quotizações de sócios,
tendo atingido esta rubrica em 2021 o montante de 151.195,00 €.

Rubrica

2021

2020

2019

7 739,80 €

463,29 €

36 965,40 €

151 195,00 €

155 991,00 €

157 294,50 €

Vendas nas Lanchonetes

748,47 €

876,87 €

26 579,42 €

Proveitos das Actividades

2 021,61 €

24 275,64 €

171 935,84 €

Outros Proveitos

1 107,91 €

1 197,03 €

3 636,01 €

162 812,79 €

182 803,83 €

396 411,17 €

Rendimentos Suplementares
Quotização de Sócios

Total

Neste ano de 2021, os custos totais atingiram o montante de 347.872,78 €, os quais incluem todas as rubricas da
Demonstração de Resultados, e também os Gastos de Depreciação e de Amortização, no montante de 14.338,20 €, os
quais já refletem a contabilização do software Primavera no imobilizado.
Foi criada uma provisão no montante de 45.000 € para fazer face a depreciação de equipamentos das modalidades.
De destacar também os Outros Gastos no Montante de 92.152,63 €, a seguir discriminados.
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Rubrica
Custos com as Actividades
Outros Custos
Total

2021
89 040,81 €
3 111,82 €
92 152,63 €

2020
80 359,82 €
3 197,43 €
83 557,25 €

2019
355 169,50 €
18 500,12 €
424 949,62 €

O Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos e depois de gastos de depreciação) foi
positivo no montante de 2.906,56 €.
A situação económica do GDST mantem-se solida em 2021 não tendo havido qualquer alteração em relação ao
ano anterior, com a exceção da inclusão dos resultados líquidos positivos do ano anterior nos resultados transitados.
Nestes termos, os Capitais e Fundos Próprios atingiram neste exercício 564.177,39 € os quais asseguram com segurança a cobertura do activo fixo imobilizado, no montante de 126.596,06 €, sendo 123.679,80 € referentes ao imobilizado e 2.916,26 € referente a existências.
A tesouraria continua também a revelar uma situação saudável, equilibrada e com uma margem de segurança significativa em 2021, evidenciada através de um fundo de maneio positivo de 437.581,33 €.
Deste excedente, destacamos as aplicações em depósitos bancários a prazo, no montante de 352.973,01 €. A manutenção da política de taxa de juro pelo BCE teve consequências negativas ao nível das taxas de remuneração das
contas aforro do GDST, dado que mantivemos uma gestão de tesouraria muito prudente e sem riscos.
Por outro lado, a rubrica Caixa e depósitos bancários em 2021 que atinge globalmente o montante de 756.055,82 €
constitui o suporte para garantir a liquidação financeira das Outras dividas a pagar, referentes aos gastos estimados
com a aquisição dos equipamentos informáticos e reequipamento das modalidades do GDST, bem como a periodificação da comparticipação do Banco.
No orçamento de 2021, as receitas totais foram de 346.745,08 €, enquanto as despesas totais atingiram o montante
de 288.804,89 €.
Assim, o saldo orçamental de 2021 apresenta um desvio negativo de 57.940,19 €, face ao cancelamento de actividades programadas, e que se não realizaram devido ao COVID19.
Nas receitas destacamos a redução na quotização de sócios devido a politica de redução de quadros do Banco bem
como a redução, neste exercício, da comparticipação do banco para 188.000,00 €.

		
Quotização
Proveitos Diversos
– Tranquilidade
– Repsol
Proveitos Financeiros
Proveitos Prestações Serv. Diversos
Proveitos Actividades
Comparticipação BST
TOTAL

2021

2020

2019

151 115,50 €
7 739,80 €
0,00 €
7 739,80 €
33,45 €
0,60 €
144,27 €
188 000,00 €
346 745,08 €

155 991,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33,54 €
0,00 €
-171,24 €
267 340,00 €
423 193,30 €

157 410,00 €
36 931,95 €
25 652,63 €
11 279,32 €
33,45 €
0,00 €
7 738,71 €
267 350,00 €
469 464,11 €

			
Na Direção Nacional cujos gastos atingiram no exercício 146.936,94 € destacamos os gastos contabilizados em Aniversario GDST que se referem a atribuição dos emblemas de 25, 50 e 75 anos a sócios em todo o universo do GDST.
De referir também que o valor do Convívio Nacional, diz respeito as Olimpíadas que se realizaram em Castelo de Vide
em Outubro 2021, visto que os Convívios e o Almoço Natal, que faziam apelo a grandes concentrações de sócios,
foram inviabilizados pelas restrições do COVID19.
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2021

2020

2019

110 860,79 €

112 441,53 €

92 185,43 €

7 798,05 €

-3 346,65 €

46 728,04 €

Despesas com Reuniões e Deslocações 15 621,59 €

14 167,00 €

21 726,25 €

12 599,83 €

0,00 €

10 079,45 €

Almoço Natal

56,68 €

0,00 €

10 299,80 €

Festa Fim Ano

0,00 €

0,00 €

2 918,03 €

146 936,94 €

123 261,88 €

183 937,00 €

Orçamento e Tesouraria
Convivio Nacional
Aniversário GDST

TOTAL

Na área Administrativa cujos gastos no ano atingiram 66.115,13 € constatamos que o Pelouro dos Serviços Administrativos apresenta custos totais de 39.910,44 €, uma ligeira redução face ao ano anterior.
Durante grande parte de 2021 mantivemos o teletrabalho sem qualquer quebra de remuneração aos funcionários
da secretaria, mantendo sempre que possível o atendimento presencial.
		

2021

2020

2019

39 910,44 €

48 067,53 €

61 901,10 €

4,13 €

359,78 €

470,77 €

Desenvolvimento Site / APP

6 907,87 €

3 528,04 €

23 766,26 €

Revista

9 401,51 €

21 709,90 €

22 046,45 €

Brindes Natal e Artigos Publicitários

9 779,25 €

6 875,75 €

8 683,44 €

111,93 €

3 360,27 €

25 494,62 €

66 115,13 €

83 901,27 €

142 362,64 €

Custos Serviços Administrativos
Manutenção Instalações e viaturas

Aquisição Equipamentos Modalidades
TOTAL

A área Social, Cultura e de Lazer teve gastos totais no exercício de 14.589,38 €.
Contudo, sendo esta uma vertente essencial da política de proximidade do GDST e dentro dos condicionalismos
do COVID 19, continuámos a garantir um conjunto de prestações sociais e iniciativas com elevado valor social, com
destaque para as colónias durante as ferias para jovens filhos dos nossos sócios.
De referir também a rubrica de colecionismo que reflete, essencialmente, a elaboração de uma Guia de Parcerias
Comerciais.
		
Colónias de Férias para filhos associados
Apoio a Actividades Manutenção Fisica
Visitas Jardim Zoologico / Actividades ATL
Noite Nosso Artista
Teatro - Espressão Dramática
Visitas Culturais e Turisticas
Passeios Zero3
Grupo Motard
Grupo Coral
Aulas de Viola
Técnica Vocal
Curso Fotografia
Coleccionismo
TOTAL

2021
3 111,80 €
1 750,00 €
-11,00 €
0,00 €
0,00 €
114,00 €
0,00 €
0,00 €
5 029,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 595,58 €
14 589,38 €

2020
2 198,50 €
-19 167,36 €
3 780,46 €
-1 165,45 €
0,00 €
751,30 €
0,00 €
0,00 €
4 713,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
187,32 €
-8 701,73 €

2019
2 395,29 €
6 420,70 €
7 651,85 €
0,00 €
0,00 €
1 168,00 €
0,00 €
0,00 €
6 577,46 €
0,00 €
0,00 €
(€314,98)
338,40 €
24 236,72 €
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A área Desportiva, durante este exercício, teve ainda algum impacto negativo da pandemia, no entanto, verificamos
que a maioria das modalidades devido ao esforço e dedicação dos seus membros, seccionistas e participantes, manteve grande parte das suas ações programadas durante o ano.
Os gastos totais nesta área foram de 45.763,24 €, ainda um pouco abaixo do nosso potencial. Esperamos que com
a resolução da situação pandémica possamos voltar a ter todas as modalidades em pleno funcionamento, para fazer
jus ao ditado mente sã em corpo são.
		

2021

2020

2019

Futsal

2 649,03 €

609,51 €

7 076,06 €

Futebol 11

12 472,60 €

4 003,54 €

8 078,93 €

Pesca Desportiva

2 744,64 €

2 773,24 €

6 102,62 €

Tiro

6 815,88 €

2 667,59 €

7 181,85 €

Golfe

8 610,78 €

8 736,96 €

9 297,29 €

Ténis Campo

2 040,30 €

1 640,00 €

2 032,00 €

Basquetebol

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Padel

0,00 €

0,00 €

40,00 €

4 125,32 €

5 800,65 €

15 906,25 €

750,00 €

2 520,00 €

3 980,34 €

1 092,83 €

1 383,07 €

2 256,50 €

0,00 €

90,00 €

352,00 €

Karting

2 074,70 €

1 100,00 €

-195,86 €

Ginástica

2 413,00 €

1 687,00 €

3 636,00 €

25,84 €

2 705,00 €

5 723,90 €

Atletismo
Grupo Motard
Actividades e Desportos de Sala
Boxe

Musculação

TOTAL
45 763,24 €
35 716,56 € 71 467,88 €
			
			
A área das Delegações, ainda não retomou os níveis de actividade desejados, no entanto, verificamos que a Delegação Norte teve uma ligeira actividade ainda assim muito abaixo do normal.

NORTE
2021
Área Administrativa
2 751,37 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
10 529,31 €
Total Delegação Norte
13 280,68 €
			
CENTRO
2021
Área Administrativa
1 321,28 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
Total Delegação Centro
1 321,28 €
			
ALGARVE
2021
Área Administrativa
314,94 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
159,90 €
Total Delegação Algarve
474,84 €
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2020
3 642,47 €
0,00 €
9 630,14 €
13 272,61 €

2019
4 445,27 €
4 321,18 €
16 476,56 €
25 243,01 €

2020
5 273,48 €
0,00 €
0,00 €
5 273,48 €

2019
1 840,36 €
103,58 €
440,69 €
2 384,63 €

2020
98,38 €
0,00 €
0,00 €
98,38 €

2019
329,63 €
3 662,58 €
583,02 €
4 575,23 €

			
MADEIRA
2021
Área Administrativa
0,00 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
Total Delegação Madeira
0,00 €
			
AÇORES
2021
Área Administrativa
812,42 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
Total Delegação Açores
812,42 €
			
ALENTEJO
2021
Área Administrativa
0,00 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
Área Desportiva
410,44 €
Total Delegação Alentejo
410,44 €
			
TOTAL DELEGACOES
16 299,66 €

2020
0,00 €
275,00 €
0,00 €
275,00 €

2019
471,66 €
2 380,03 €
165,00 €
3 016,69 €

2020
35,50 €
26,60 €
0,00 €
62,10 €

2019
717,73 €
6 353,27 €
0,00 €
7 071,00 €

2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2019
83,85 €
0,00 €
575,26 €
659,11 €

18 981,57 €

42 949,67 €

Nas outras Delegações, com excepção da Delegação Algarve , praticamente não existiu qualquer actividade durante
este exercício.
			
Por fim, no final deste mandato, não podemos deixar de agradecer e enaltecer a boa colaboração que sempre nos
disponibilizaram todos os Órgãos Sociais e Colaboradores do GDST.
Também gostaríamos de deixar uma palavra de apreço pelo grande trabalho dos Seccionistas que, com brio e grande dedicação e esforço pessoal contribuíram para a dinamização das suas actividades e modalidades.
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 a Área de Gestão de Pessoas sempre manifestaram a esta Direcção e ao GDST.
Lisboa, 20 de Fevereiro de 2022
Francisco Duarte, Mário Rui Costa, João Correia, Carlos Trindade, Vítor Pereira,
Hilário Selidónio, Luís Oliveira, António Bicho, Maria Lourdes Vidal, António Cardoso

(Aprovado em reunião de Direcção de 4 de Fevereiro de 2022)
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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 de 2021.
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 2021. 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 2021, e propõe-se que o resultado líquido positivo do exercício no
montante de 2.940,01€ 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 2021, tal como foram apresentados pela direção.
Por último o Conselho Fiscal deseja agradecer à Direção toda a colaboração prestada.
Lisboa 14 de fevereiro de 2022
O Conselho Fiscal

Presidente				Secretário				1.º Vogal

Relatório das Atividades 2021 Grupo Desportivo Santander Totta – 51

Grupo Desportivo

Santander Totta

52 – Grupo Desportivo Santander Totta Relatório das Atividades 2021

