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Mensagem do Presidente

No quadro das funções que me estão atribuídas, dirijo-me aos digníssimos associados
apresentando o Relatório Anual de Atividades e Contas referente ao exercício de 2020.
Em nome da Direção, começo por manifestar um agradecimento sentido a todos quanto, de uma forma ou de outra, contribuíram com o seu esforço, dedicação e entusiasmo
para a consecução das atividades e elevação do GDST no difícil ano de 2020.
Lamentavelmente, numa época interrompida em meados de março, em que 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
adivinhava risonho, o acontecimento pandémico Covid-19 e as limitações impostas para
o combate à sua propagação, conduziram a um forte sentimento de perda para todos
nós.
Para trás ficou o Encontro Nacional programado para Fátima, as Olimpíadas que se realizariam em Castelo de Vide, o Convívio Regional Açores, a distribuição dos galardões
institucionais, as Festas de Natal de Lisboa, Porto e Funchal, as viagens com programas já
negociados, as visitas culturais, que se anularam, as corridas de atletismo que ficaram para
trás, a paragem das equipas de Futebol e de Futsal que tão bem nos vinham representando nos Campeonatos em que participavam, enfim, um manancial de atividades que
ficaram reféns da Pandemia.
Apesar da reduzida atividade desenvolvida durante o ano, cabe aqui uma palavra de
apreço e de gratidão aos associados que, na sua qualidade de seccionistas e de atletas,
dentro dos severos condicionalismos existentes desempenharam um trabalho notável e
persistente na ultrapassagem às dificuldades para manterem vivas as suas modalidades,
particularmente o Golfe, o Trail, o Ténis e o Tiro.
Do ponto de vista social , e dentro os condicionalismos existentes, manteve-se a celebração de Parcerias comerciais, o apoio a atividade de manutenção física para associados
e agregados familiares residentes fora dos grandes centro de Lisboa e Porto e desenvolveu-se o acesso grátis a filhos de associados até aos 12 anos para Z00’s e Parques de contacto com a natureza, em cada uma das Delegações do GDST.
Mantiveram-se, ainda, os Campos de Férias para filhos de associados no período de
férias escolares com custos comparticipados pelo GDST, sem a frequência habitual pelas
razões associadas aos condicionalismos referidos, mas ainda assim de manifesto interesse.
Certamente que melhores dias virão para continuarmos a ser a associação desportiva e
cultural de referência na Banca, a mais eclética e de maior historial.
O segredo da retoma estará na nossa vontade no pós-Covid-19.
Iremos voltar a viver!
Saudações desportivas.

Francisco Duarte
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Funções Específicas
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Presidente da Direção
Francisco Duarte

N

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

n

n

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

des solicitadas, não tão relevantes
quanto o habitual em anos anteriores, por razões associadas às limitações impostas pelas medidas
de combate à propagação da pandemia Covid-19, com particular
ênfase para as Festas de Natal de
Lisboa, Porto e Madeira;

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

Convocação das Reuniões ordinários e extraordinárias da Direção;

n

Coordenação da Área Administrativa e Sócio-Cultural do GDST;

n

Direção da Revista trimestral NOTÍCIAS GDST;

n

Manutenção da ligação institucional da Sede com as Delegações do
GDST no Norte, Centro, Alentejo,

n

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

C

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

Elaboração e apresentação ao Plenário da Direção, do Orçamento
anual das Atividades e Contas;

n

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

n

Controlo da execução orçamental;

n

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

n

Gestão e aplicação de verbas disponíveis;

n

Coordenação do Relatório anual de
Atividades e Contas.

Pelouro do Secretariado e Comunicação
Carlos Trindade

F

oram da responsabilidade deste Pelouro garantir as seguintes atividades:

n

Condução dos trabalhos relacionados com a realização das Reuniões
de Direção , procedendo à elaboração das respetivas Atas e garan-

tindo o seu tratamento em arquivo organizado, nos termos legais.
n

Comunicação aos envolvidos das
decisões tomadas em Reuniões de
Direção e acompanhamento da sua
execução.

n

Coordenação da Projeto informático Primavera, nova plataforma Informática do GDST.

n

Substituição do Tesoureiro nos
seus impedimentos e ausências
prolongadas.
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Área Administrativa
e Sócio-Cultural
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Pelouro de Serviços Administrativos
Luís Oliveira

infelizmente, este ano não se puderam realizar.

Apesar da situação pandémica que
vivemos, os Serviços Administrativos
do GDST estiveram sempre disponíveis para os seus associados.
Por teletrabalho, ou presencialmente, os colaboradores estiveram sempre presentes para resolverem as
questões necessárias.

n

n

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

n

Apoio administrativo a eventos
culturais, desportivos, lazer, sociais
e a outros que o sócio necessitou,
tais como as viagens turísticas que,

Graças aos nossos colaboradores,
prestámos mais uma vez um serviço
atento e ao nível de exigência dos
nossos Associados.
Das muitas tarefas desempenhadas em prol dos Associados do GDST,
destacamos as seguintes:

Atualização constante, do nosso
site, a fim de ser disponibilizada
informação atualizada aos Sócios
do GDST na Revista enviada diretamente aos Sócios e no Facebook,
onde já contamos com perto de
1.200 Sócios aderentes.
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n

Gestão do Protocolo de Acordo com
a Repsol, e tratamento administrativo do cartão de crédito Frota Solred
atribuídos a sócios efetivos aderentes, importante para a redução de
custos pessoais relativos a abastecimentos de 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, seguros
de automóvel e de habitação dos
Associados.

n

Contatos institucionais com o BST
para utilização da sua plataforma
informática, com o fim de informar
os associados em tempo real..

n

Gestão dos pedidos de utilização da
frota de viaturas para utilização do
Grupo Desportivo na participação
de suas atividades, e acompanhamento da utilização do espaço social
disponibilizado na sede do GDST.

n

Tratamento e contabilização rigorosa do movimento gerado por
Fornecedores e Prestadores de
Serviços ao GDST.

n

Gestão do site www.gdst.pt, garantindo a publicação das notícias referentes às suas atividades, nomeadamente os Protocolos e parcerias
estabelecidos com várias Entidades/Empresas, com vantagens interessantes para os Sócios do GDST.

n

Implementação da nova plataforma
informática no GDST, a qual visou
otimizar os Serviços Administrativos
e proporcionar melhoria na prestação dos serviços os associados.

Pelouro do Património e Instalações
António Bicho

Património

Viaturas

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

Geriu a frota de viaturas do Grupo
Desportivo composta por 4 unidades, 3 na sede (Lisboa) e uma na Delegação Norte (Porto).
Até ao surgimento da pandemia
todas elas cumpriram na perfeição
o apoio às atividades desportivas e
culturais, demonstrando o quanto
são importantes para o normal desenvolvimento do Grupo Desportivo,
nas suas diferentes vertentes, sendo
de reconhecer o inegável apoio que
é prestado pelo Banco para a consecução dos objetivos do GDST e para
a satisfação dos seus associados,

Instalações
Garantiu a manutenção das instalações de forma a assegurar aos associados, seus frequentadores habituais, uma usufruição agradável e
eficaz utilização das mesmas, num
espaço desportivo e social aberto a
todos, incluindo os seus agregados
familiares.

praticantes em atividades de representação do Grupo Desportivo, seus
principais utilizadores.
Tem sido, durante a pandemia,
assegurada a sua manutenção, para
que, logo que possível, possam ser
utilizadas nas melhores condições.
Logística
Apoiou os eventos que ainda se
puderam realizar até meados de março, mês em que as atividades do Grupo Desportivo foram suspensas, face
às orientações legais de combate à
propagação da Pandemia Covid-19.
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Pelouro Social
Hilário Selidónio

O

Pelouro Social manteve a sua
atividade em 2020 garantindo
um diversificado conjunto de iniciativas com elevado valor social e de
proximidade, de que seguidamente
damos nota.
Parcerias comerciais
José Vicente
Coordenação e promoção de contactos para desenvolvimento de parcerias comerciais que visaram a oferta de bens e serviços de consumo
doméstico, em condições favoráveis,
através da celebração de Protocolos,
com divulgação no site do Grupo
Desportivo (www.gdst.pt) e na Revista NOTÍCIAS GDST.
Plano de Seguros
Hilário Selidónio
Face à renuncia perpetrada unilateralmente pela Companhia de

Seguros Tranquilidade em janeiro,
anulando o Protocolo existente com
o GDST, o qual vinha de muitos anos
atrás, com início na Global-Comp.
Seguros, o Grupo Desportivo optou
pela formalização de outra parceria
com a UNA- Seguros, em condições
que se revelaram mais vantajosas, a
qual foi disponibilizada no nosso site
(www.gdst.pt) e na Revista NOTÍCIAS
GDST.
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 desconto de 14 cêntimos em
combustíveis aditivados, cartão sem
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anuidade e crédito médio de 30 dias
(Ver www.gdst.pt).
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
No exercício findo, a exemplo da
prática nos anos anteriores, o GDST
apoiou logística e financeiramente,
subsidiando os aderentes de acordo
com a divulgação efetuada (www.
gdst.pt), um período de férias aos
filhos dos nossos associados nas tão

apreciadas e desejadas estadias em
Campos de Férias de Verão.

pelos associados a quem, pela sua
situação geográfica de residência, se
manifestou inviável aceder às condições oferecidas nas nossas instalações de Lisboa e Porto.

Depois de criteriosa prospeção e
de avaliação das condições de recreio, higiene e conforto que efetuámos na visita a cada um dos Campos,
o GDST selecionou as unidades do
MyCamp na Quinta da Broeira-Cartaxo, do Tempo de Aventura-Cadaval,
do Diver Lanhoso-Póvoa de Lanhoso
e do Campo Aventura-Óbidos.

As condições necessárias para candidaturas ao apoio foram divulgadas
no nosso site www.gdst.pt, como é
habitual para todas as iniciativas.
Colecionismo
Jorge Nobre

Devido ao ano atípico que se viveu, a frequência não foi a habitual,
porém bem conseguida, agradável e
bem aproveitada pelos jovens e seus
progenitores.
ATL do Zoo de Lisboa
José Vicente
Dedicado também aos juniores
dos nossos associados, mantivemos
o programa ATL do Jardim Zoológico
de Lisboa. Para fruição, num espaço
único que aliado a diversão e sencibilisação para o mundo animal.
O GDST mais uma vez apoio financeiramente os aderentes com a atri-

A única atividade durante o ano de
2020 da Secção de Colecionismo, foi
a participação no “XXI Encontro de
Colecionadores de Tomar” que se realizou no dia 15 de Fevereiro.
buição de subsídio, de acordo com
a divulgação operada nos órgãos
institucionais do GDST; Site e Revista
Notícias GDST.
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

Todos os Encontros Nacionais de
Colecionismo, sem exceção, foram
cancelados ou adiados (sine die).
Também não foi possível a exposição de colecionismo prevista para
as nossas Olimpíadas, assim como,
um “Encontro de Colecionismo do
GDST”, que pretendíamos fazer em
Novembro/Dezembro nas nossas
instalações.

Pelouro Eventos Nacionais
Luís Oliveira

D

evido ao COVID-19 todos os
eventos programados e com
logística já montada para este ano,
foram cancelados. Estava previsto
realizarmos em Maio na cidade de
Castelo de Vide um evento com a
participação da maioria dos atletas
de quase todas as modalidades, as
Olimpíadas 2020, que infelizmente
não aconteceu, tal como também
não aconteceu, a entrega de galardões, o Jantar de Natal e até mesmo
o Circo de Natal o qual foi cancelado
pelo Banco.
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Pelouro de Cultura e Lazer
M. Lourdes Vidal

Na linha da experiência das viagens turísticas e culturais promovidas pelo Grupo Desportivo Santander Totta, este pelouro estudou,
negociou e promoveu um programa
para 2020 que visava responder a um
leque variado da procura dos nossos
associados. Da cultura ao lúdico, da
etnografia à gastronomia, aquém
ou além-fronteiras, julgamos que os
nossos associados com gosto por estas atividades, certamente encontravam resposta à sua expectativa.

visitas culturais realizadas em fevereiro e março, ainda antes da eclosão
da pandemia.

Porém, como todos sabemos, em
março caiu-nos uma desgraça sanitária que, a partir de então, tudo fez
abortar. Do programa salvaram-se 2

Foram 3 as viagens oferecidas,
Cuba, Brasil e Londres/Escócia e 3 as
escapadas, Veneza, Roma e Avinhão,
a terem lugar a primeira em abril e

Quanto às demais viagens, quer
turísticas quer culturais, ficou o propósito reiterado pela Direção de estudar o seu relançamento logo que,
com as condições sanitárias e de circulação, o permitam.
Viagens turísticas
M.Lourdes Vidal
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a última em setembro. Alguns destes
eventos tinham já, à data do respetivo cancelamento, um apreciável número de inscrições. Os cancelamentos não implicaram qualquer custo
para o GDST nem para os nossos associados.
Visitas e atividades culturais
Carlos Vidal
Foi promovido o programa de 4
visitas de cultura e lazer a realizar no
primeiro semestre:
08 fevereiro
– West Side Stories
08 março
– Alqueva, Monsaraz e Mourão

– A Adega-Mãe com degustação de
vinhos.
De permeio houve uma nova e
excelente experiência gastronómica:
frigideira de tamboril da Escravelheira.
Alqueva, Monsaraz e Mourão
Este passeio à zona do Alqueva,
com a participação de 45 associados
e familiares, compreendeu:
– Cruzeiro na albufeira do Alqueva;
– Visita guiada a Monsaraz;
– Visita panorâmica a Mourão;
– Visita a cerâmica de São Pedro do
Corval.
Enquadrado num antigo grande
lagar de azeite, foi degustado um
excelente almoço exemplarmente
demonstrativo da gastronomia alentejana.

Artes e Espetáculos
Grupo Coral
Benilde Espiridião

18 abril
– Na Paz da Natureza
à Descoberta do Belo
16 maio
– Paúl do Boquilobo e Golegã
Como referido, realizaram-se apenas as 2 primeiras.
West Side Stories
Num passeio à zona do Oeste,
muito agradável e culturalmente diversificado, com um grupo GDST de
20 participantes, fomos conhecer:
– O Convento do Varatojo;
– As torres mais velhas de Torres Vedras;
– O Passeio dos Poetas em Santa Cruz,
com evocação poética;

O Grupo Coral GDST desenvolveu
em janeiro e fevereiro a sua normal
atividade de ensaio semanal, reparti-

do em sessões por grupo de género,
e participou no 2º Concerto de Ano
Novo promovido pelo SBSI. Teve lugar na Academia das Ciências de Lisboa em 15 de fevereiro. Tendo com
lema “A Música e a Poesia”, tratou-se,
mais uma vez de um muito interessante espetáculo, quer em termos
lúdicos quer culturais. Além de nós,
apresentaram o seu desempenho os
grupos corais do Sindicato dos Bancários, Banco de Portugal, Caixa Geral
de Depósitos, Banco BPI e Banco Millennium BCP. A beleza do espetáculo
foi muito enriquecida por brilhantes
momentos de dicção poética.
Havia outros encontros programados que, por óbvias razões, foram
cancelados
.
A partir da limitação legal de reunião física em março, o Grupo Coral
passou a ensaiar, naturalmente com
as inerentes limitações, através da
plataforma Zoom da internet. Foi
mantida a periodicidade semanal e
o modelo de agrupamento. Também
nesse meio informático desenvolveu, com a larguíssima participação
dos nossos coralistas, formação e
cultura musicais através de algumas
apresentações temáticas pelo nosso maestro. Foi a forma encontrada
para manter a eficiência do grupo no
desempenho e a sua coesão na expectativa da superação da Covid-19.

Outros
Por razão da pandemia não se registaram em 2020 quaisquer atividades nas seguintes áreas:
– Curso de Fotografia;
– Espetáculos;
– Noite do Nosso Artista;
– Fotografia;
– Workshops.
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Área Desportiva
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Pelouro A

António Cardoso
Futsal
Luis Milheiro
Pelo segundo ano consecutivo o
GDST, participou no campeonato
nacional futsal do Inatel-Zona Sul,
competição interrompida em Março
de 2020, devido á pandemia e seguindo as instruções da DGS.
Quando a competição foi interrompida o GDST, estava apurado
para disputar a final da Taça, tendo
nesse percurso até à final eliminado
4 equipas.
Quanto ao Campeonato, quando
este foi interrompido ocupava o 5º
lugar, estando neste segundo ano
uma equipa mais competitiva e dentro das expetativas criadas.
Esperamos regressar quando estiverem reunidas todas as condições
de segurança.
Não foi possível a participação nos
vários torneios onde habitualmente
o GDST conseguia resultados muito
satisfatórios tais como, SBSI - Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas, SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros
e Técnicos Bancários, sempre tendo
como principal objetivo dignificar o
nosso GDST e nunca esquecendo o
fair play com todos os seus adversários.
Futebol
Rogério Rodrigues
A equipa de Futebol 11 participou
pela 1.ª vez no Campeonato “LIGA
MASTERS 35” da organização SIDELINE, obtendo o 2.º Lugar no Campeonato, sendo que a nível de disciplina
consagrou o gratificante também 2.º
lugar e ainda um troféu de 1.º lugar
para o melhor marcador Carlos Lopes.
Para a época 2020/2021, a Equipa
aguarda o levantamento das limitações legais imposta à prática da mo-

dalidade para voltar a participar no
mesmo.
O grupo manteve-se coeso e solidário, honrando a camisola do GDST
ao mais alto nível.
Karting
Pedro Machado
Face à existência da pandemia Covid-19, apenas foi possível participar
em duas (2) provas fora do campeonato de Karting, ao qual se encontrou suspenso até final do ano.
Prova de Resistência de 6h KIP –TVI,
em palmela no dia 22-02-2020 com
os Pilotos:
5047190 – José Aníbal Fonseca 		
		 Campos Marçal
6070646 – Rogério Freire
6027852 – Fernando Jorge Catalão
		Trinca
6029563 – João Pedro Reis
9500360 – Sérgio Manuel Silva Cravo
6094820 – Luís Miguel Santos B. 		
		Sequeira
6104394 – Luís Miguel Botas Mendes
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Fizemos o 25 lugar nos treinos em
27 equipas e acabamos a corrida no
19.ª lugar.
Prova de Resistência de 7h KIP Aniversario em Palmela no dia 26-09-2020
com os pilotos:
GDST 1:
6094820 – Luís Miguel Santos B. 		
		Sequeira
6027852 – Fernando Jorge Catalão
		Trinca
6019950 – João Miguel Reis
GDST 2
5047190 –
6070646 –
5047190 –
		
9503620 –

Jaime Pereira Conceição
Rogério Freire
José Aníbal Fonseca 		
Campos Marçal
Luís Manuel Santos Ricardo

Conquistou o 2.º Lugar a equipa
GDST1 e o 11.º a equipa GDST2, sendo a classificação final:
– Equipa GDST – 13.º
– Equipa GDST2 – 18.º
Total de equipas: 20.

Pelouro B
Vitor Pereira
Tiro aos Pratos
Custódio Pereira

param em torneios, enquanto atletas
federados.

Devido à Pandemia apenas foi realizada uma prova em setembro no campo
de tiro monte das Flores em Évora, onde
estiveram a maioria dos atiradores do
GDST.
De referir que este encontro serviu
para a manutenção dos cartões da
FPTAC.

3 – Provas / Eventos participados
Conforme referido e pelos motivos
apontados, a atividade desportiva
em 2020 ficou aquém do programado, tendo-se verificado diversos
adiamentos e alguns cancelamentos
de eventos calendarizados.
Foi, no entanto, possível realizar
7 provas das Ordens de Mérito e alguns torneios do calendário complementar, designadamente do Clube
do SNQTB e participámos no WCGC
(World Corporate Golf Challenge) e
no Torneio de Clubes sem Campo.

Participantes:
– António Galrito Henriques
– Carlos Manuel Santos
– João Carlos Gouveia
– Fernando Manuel Moreira
– Agnelo Fernandes Santos
– Jorge Manuel Picanço
– Paulo Jorge Vaz
– Custódio Luis Pereira
– Manuel Emidio Pereira
– António Joaquim Plancha
– João Paulo Santos
– Joaquim Alexandre Faustino
– Joaquim Rovisco Almeida
– Carlos Filipe Rodrigues
– José Francisco Pereira
– José António Oliveira
– Américo Santos Lourenço
– Carlos Alberto Valente
– António Pina Coroa
– José António Brites
– David Lopes Ferreira

Ficaram por realizar este ano importantes provas inscritas no calendário,
designadamente as Olimpíadas, Ex-

presso-BPI, Torneios Interbancários de
Pares e Singulares e Torneio de Natal
GDST.
4 – Resultados desportivos
Pese embora os constrangimentos referidos, ainda foi possível aos
nossos atletas alcançarem algumas
boas classificações nas diversas provas em que foi possível participarem,
as quais foram objeto de divulgação
nalgumas notícias publicadas na Revista, no site e FB.
De mencionar, alguns bons resultados alcançados pelos atletas do GDST
nas OM realizadas, cujos troféus não
foram ainda entregues (nem encomendados), aguardando melhor oportunidade para que se possam reunir os
atletas em condições de segurança.

Golfe
Braulio Silva

n

n

Notas prévias
1.º A atividade golfista em 2020
foi fortemente condicionada pela
pandemia Covid-19
2.º Não estão considerados neste
relatório, ao contrário de anos anteriores, os atletas da Delegação
Norte

1 – N.º de atletas /Praticantes
Em 2020 os atletas da secção perfizeram um total de 37, dos quais 33
são atletas praticantes, isto é, particiRelatório das Atividades 2020 Grupo Desportivo Santander Totta – 21

Os prémios das Ordens de Mérito,
também por entregar, foram conquistados por:
1.º Gross – Tiago Pinheiro
1.º Net - Bernardo Faria Blanc
n 2.º Net - Bráulio Silva
n 3.º Net - Gonçalo Rodrigues
n
n

5 – Nota Final
Não obstante a entrada de alguns
novos sócios, continuou a verificar-se um peso elevado dos escalões
Sénior (mais de 50 anos), representando quase ¾ do total de inscritos,
sendo que apenas 1 atleta praticante
tem menos de 25 anos de idade.

Relação dos atletas existentes em 31/12/2020

Fonte: FPG
N.º FPG

NOME

HCP

ESCALÃO

ATIVIDADE

17969
17975
22925
5354
43833
420
44399
23396
9481
15206
15205
36365
6373
9483
4946
46219
12555
30084
15210
32326
39945
12557
43832
5173
24403
4947
30720
32325
24401
22923
28293
39944
12573
34297
46213
18441
26221

Alfredo Aires
Ângelo Freitas
António Albino
António Joaquim Torres
António Santos
António Vilela
Bernardo Faria Blanc
Bernardo Pereira
Bráulio Silva
Carlos Duarte
Carlos Eufrásio
Fernando Barracho
Gonçalo Madeira Rodrigues
João Correia
João Machado
João Pedro Vaz
João Sequeira
José Eduardo Sabbo
José Pedro Figueiredo
Lucia Ballayer
Luís Esteves
Luís Sequeira
Maria Francisca Salgado
Maria Helena Torres
Maria Madalena Cortes
Noé Fontes
Nuno Freire
Pascal Ballayer
Paulo Cortes
Paulo Lúcio
Pedro José Gonçalves
Pedro Marques
Pedro Miguel Taborda
Pedro Varela Salgado
Pedro Vaz
Tiago José Pinheiro
Vasco Valente

20.4
20.8
27.5
34.1
45.3
12.0
28.0
27.0
19.6
32.6
31.6
30.4
15.2
26.1
23.8
34.9
31.4
22.0
20.1
27.6
33.4
34.2
16.7
34.9
21.3
25.2
22.8
37.0
23.6
24.4
12.6
21.7
24.5
9.9
23.2

SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
SuperSenior
MidAmateur
MidAmateur
SuperSenior
SuperSenior
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
Senior
Senior
MidAmateur
MidAmateur
MidAmateur
Junior
SuperSenior
SuperSenior
SuperSenior
Senior
Senior
SuperSenior
MidAmateur
Senior
MidAmateur
Senior
MidAmateur
Adulto
MidAmateur
SuperSenior

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Pesca Desportiva
Ano perfeitamente atípico devido
à pandemia de COVID que aconselhou e chegou mesmo a proibir a
atividade de pesca desportiva.
Os nossos Campeonatos Internos
foram iniciados e bruscamente interrompidos devido à situação vivida.
Não se realizaram os habituais
Campeonatos Interbancários.
Relativamente a provas internas
apenas houve tempo para a realização de 2 provas conforme se menciona:
Pesca de Mar (Costa)
e Surfcasting
João Agualusa
Surfcasting: Prova realizada a
29/02/2020 em Troia, contou com a participação de 15 pescadores do GDST.
Mar (Costa): Prova realizada a
08/02/2020 em Peniche, contou
com a participação de 8 pescadores
do GDST.
Não foram distribuídos os habituais prémios de participação nos
Campeonatos uma vez que estes
não foram concluídos.
Pesca Rio
Manuel Alves
O ano de 2020 foi totalmente atípico, desportivamente falando.
Relativamente à Pesca de Rio, estavam previstas oito provas, quatro pelo campeonato interno do
G.D.S.T., nas barragens de Arnoia
(Obidos), Maranhão, Coruche e a
prova organizada pela C.G.D.. o Peixe de Prata e as outras quatro, pelo
S.B.S.I., que seriam no Maranhão, Cabeção, Coruche e Arnoia.
A vontade de pescar é tanta que
todos nós fomos à pesca, em grupos
de dois ou três para fazer o gosto ao
anzol.
Pesca de Alto Mar
Luís Ferreira
Ano totalmente anômalo para a
modalidade.

No intuito de satisfazer a vontade manifestada por elementos da
secção de pesca embarcada, foi
efetuada a inscrição no campeonato interbancário de pesca de alto
mar organizado pelo SBSI. Devido á
pandemia o referido campeonato foi
suspenso e não se realizou.
Na vertente caseira inicialmente
foram agendadas/reservadas 6 saídas vocacionadas para o convívio e
realização do campeonato interno.
Depois de vários adiamentos, devido aos diversos estados da pandemia, foi possível efetuar 2 saídas.
A primeira composta por sócios dos
dois sexos, onde se incluíam 3 elementos do sexo feminino. A segunda saída já foi feita só com 6 sócios,
realizada apenas e só para honrar o
compromisso do aluguer da embarcação, por já não ser possível cancelar em tempo útil. Todas as 4 reservas
restantes foram canceladas.
A vertente convívio que é a principal linha condutora e também
suporte do funcionamento da secção de pesca embarcada está totalmente desenquadrado face á atual
conjuntura. Não é possível prever
o agendamento ou organização de

eventos num futuro próximo. Iremos
aguardar pelo normal funcionamento social do país para retomarmos a
atividade.

Não foi efetuada qualquer classificação dado ao n.º reduzido de saídas. Como nota de destaque há a
referir os resultados das senhoras:

Nome
Célia Maria Bispo Rodrigues
Ana Cristina Malha Santos Ramalho
Alexandra Esperança Ferreira Fonseca da Costa

PTS
530
390
210

Exemplares
14
10
7

PTS
730
620
530

Exemplares
25
18
14

PTS
860
860
690

Exemplares
28
27
24

1ª Saída - melhores desempenhos
Nome
Luís Manuel Ferreira
Silvério Lopes Velez
Célia Maria Bispo Rodrigues

2ª Saída - melhores desempenhos
Nome
Camilo Augusto Silva Baía
Jorge Manuel Reis Esteves
Silvério Lopes Velez

Nota Final: O Registo ativo de atletas nesta modalidade é de 27 sócios, mas só
houve a participação de 15 elementos.
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Pelouro C

Mário Rui Costa

Atletismo
Fábio Dias
O ano de 2020 começou auspicioso e com elevadas expetativas, e
forte adesão dos nossos sócios na
participação das provas definidas no
primeiro trimeste do ano que, contudo, ficaram suspensas na segunda
quinzena de Março, devido ao atual
contexto de pandemia que vivêmos.
Comparativamente ao ano de
2019, nas mesmas provas em que
participámos houve um crescimento substancial de atletas a participar,

eventualmente devido aos novos sócios inscritos que vieram dos Bancos
incorporados no BST.
Apesar de ter sido um ano atípico
e singular, conseguimos bons resultados a nível individual e coletivo, representando as cores do GDST com
distinção.
Tivemos a preocupação de diversificar as provas e distâncias de modo
a abranger diversas categorias para
agradar aos nossos sócios, tendo
mesmo conseguido realizar provas
de competição e lúdicas em diversas
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localidades dentro da cidade de Lisboa e noutras zonas limitrofes.
Janeiro
Corrida do Adepto - 41 participantes
Fevereiro
Maratona Internacional de Sevilha 15 participantes
Meia Maratona de Cascais -27 participantes
XX Grande Prémio Atlântico - 27 participantes
Março
Corrida das Lezírias - 40 participantes

Trail
António Pires

dade 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.

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.).

Durante 2020 a pandemia afetou a
atividade de forma acentuada com o
cancelamento e adiamento de muitas provas, que forma retomadas parcialmente no final do ano.
Destacar que registaram-se 8 novas inscrições de atletas, terminando
o ano com um total de 57 atletas inscritos.

A secção de trail foi criada durante
o ano de 2015 como resposta atenta
ao interesse crescente dos associados
em atividades que aliam o desporto e
natureza e, desde início, tem marcado
a presença do grupo desportivo em
provas realizadas por todo o país.

Por fim, o quadro em anexo resume a atividade da secção quanto ao
número de atletas, sua participação
e resultados:

De referir que, a participação em
provas assente no princípio de liber-

Atividade Trail
Ano

2015 (2)

Total
Atletas
N.º Provas Total
Provas
atletas (1) presentes
Trail
presenças
com
em provas					
15

6

6

10

2 atletas (Dura trail)

Resultados
Coletivos
mais atletas
Sem prémios

2016
20
5
15
24
4 atletas (UTSM)
Sem prémios
							
2017
30
13
34
57
5 atletas (UTAX)		
						
Sem prémios
							
2018
38 (3)
23
41
96
9 atletas (I Trilhos Lousa)		
					
e 8 Atletas
Sem prémios
					
(Trail Almada + Monsanto		
					
+ Serra Arga)		
2019
51 (3)
31
46
123
9 atletas
1.º Lugar no V Trail
					
(VII Trilho das lampas) Moinhos Saloios;
					
+ Trail de Conímbriga 3.º Lugar no XIV Ultra
					
Terras de Sicó)
Trail Serra da Freita;
						
4.º Lugar no IX ultra
						
trail sesimbra

2020
57 (4)
17
12
38
					

10 atletas
(Trilho dos Abutres)

Resultados Individuais

9.º Lugar no Trail da Ericeira em
17-12-2016 pelo atleta (Paulo Alves)
2.º Lugar no escalão na prova
2.º Trail de Água de Pena e Ultra
Madeira 2017 (ambos da atleta Olga Silva)
2.º Lugar no escalão no I Trilhos
lousa (Carlos Marques) 2.º lugar
no escalão no Trail Montejunto
(Silverio Correia)			
Carina Silva (1.º no 5.º Trail MTBA e 3.º no
Green Trail); Nuno Henriques (2.º 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; 1.º
no Trilho Pina Manique; 2.º no VII Trilho
das lampas; 2.º no Dura trail; 3.º no 5.º
Trail Moinhos Saloios); Silvério Correia
(1.º no XIV Ultra Trail Serra da Freita)

Sem prémios

(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 2019.
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Cicloturismo/BTT
Helder Coimbra
Segundo ano da Secção fortemente
marcado pela pandemia de COVID-19,
cuja consequência foi o cancelamento
generalizado das provas a partir do 1.º
Trimestre de 2020, como foi o caso das
emblemáticas Olimpíadas do Grupo
Desportivo Santander Totta, agendadas para os dias 1, 2 e 3 Maio. Encontrava-se agendada a participação dos
Atletas nas provas “Subida à Glória”-Lisboa, “2H Estoril Bike Race”-Estoril e “BTT
TABUA “-Tabua.
A atividade da secção ficou limitada
a participação em duas provas que se
realizaram no primeiro Trimestre.
Números da secção:

adiadas de 2020 para 2021, como é o
caso do BTT TÁBUA, remarcado para
30/05/2021, onde a secção conta já
com a inscrição de 3 Atletas.
O retomar da normalidade possível, visa possibilitar a participação
nas provas, sempre com a salvaguarda da integridade dos Atletas,
de forma a dinamizar a modalidade
e promover o bom nome do Grupo
Desportivo Santander Totta.

No entanto, conseguimos de alguma forma antecipar a pandemia,
e efetuámos um passeio pelo Litoral
Alentejano com início a 07 de Março,
rolando pela Litoral até Sagres, com
regresso no Domingo pela famosa
Serra do Caldeirão, pertencente ao
circuito da EN2. O espirito de camaradagem de todos os atletas mantem-se inabalável, contribuindo para
o sucesso nas viagens efetuadas

Grupo Motard
Nuno Santos

Números da secção:
N.º de Atletas inscritos a 31/12/2020:
64, corresponde a um crescimento de
14 atletas relativamente ao ano transato,
fruto da divulgação dos próprios atletas.

N.º de Atletas: 16;
Atletas existentes em 31-12-2020: 16;
Provas realizadas:
– 11.º Raid BTT Miratejo 2020
– 11.ª Maratona “Rota do Casqueiro”
2020
Classificações Obtidas:
– 11.º Raid BTT Miratejo 2020: 37.º Jorge Correia;
– 11.ª Maratona “Rota do Casqueiro”
2020: 15.º Jorge Correia/19.º Helder
Coimbra;
Para o Ano 2021, deseja-se o retomar
gradual das provas, algumas das quais

A secção manteve o seu histórico
de pelo menos efetuar uma viagem
de maior dimensão em cada ano, no
entanto atendendo à atual situação
de pandemia, tal não foi exequível.
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Passeio realizado:
Litoral Alentejano

Pelouro D

António Bicho
Musculação
Continuámos, a exemplo dos anos
anteriores, a disponibilizar as instalações do nosso Ginásio, para a prática
da atividade de Musculação.
Não há qualquer custo envolvido
para os sócios efetivos, sendo ainda
assegurada a presença diária de um
monitor, o qual faz o acompanhamento e aconselhamento das atividades realizadas pelos praticantes.
Ginástica
O GDST disponibilizou no seu Ginásio, a exemplo dos anos anteriores, aulas de Ginástica, na vertente
de Manutenção Física, com o devido
acompanhamento por parte de uma
monitora, as quais decorreram dentro da normalidade, até ao surgimento da pandemia, altura em que foram
interrompidas.
Quando for possível a sua reativação será posta em prática, se o número de interessados assim o justificar.
De realçar que o sócio efetivo não
suporta qualquer custo pela prática
desta modalidade.
Ténis
Jorge Guapo
Os praticantes e atletas da Secção
de Ténis de Campo do GDST estiveram em atividade durante parte do
ano, tendo parado no Mês de Março devido á pandemia, mantendo
como suporte os campos do Centro
de Ténis de Monsanto, todos os Domingos (09H00 ás 13H00):
1 – Primeiro Torneio Interno do
GDST (Inicio)
Arranque em Dezembro do primeiro TORNEIO INTERNO restrito aos

atletas da secção de Ténis de Campo
do GDST (emails anexo).
2 – Seguro ATL (Atividades Tempos
Livres): Acidentes pessoais.

Ténis de Mesa
Janino Pereira
A Secção é composta de 8 atletas.
Têm treinos duas vezes por sema-

2 – Seguro ATL (Atividades Tempos Livres): Acidentes pessoais
SÓCIO
Manter no Seguro 2020/2021
Seguro
			
3015568 António Manuel Ribeiro Cardoso Henriques
SIM
5009901 Joaquim Ferreira Carolino
SIM
5060460 Andreia Maria Magalhães Nogueira
SIM
5101180 João Miguel Ganhão Gonçalves Marques
NÂO
6004813 Mário Santos Videira
NÂO
6005107 Tiago Mouta Ferreira
SIM
SIM
6010059 António Nunes Almeida
6011252 Jorge Cândido Ingres Guapo
SIM
6036113 João Paulo Martins Peres Silva
SIM
6039254 Paulo Jorge Barreiros C. Zeferino
SIM
6041536 João Miguel Nunes M. A. Simões
NÂO
6011252 Mariana Santos Rocha Ingrês Guapo
SIM
6038311 Rui Manuel Cristos Carneiro
SIM
3015726 Francisco Manuel Cardoso Galhana
SIM
8001687 Susana Santos Jorge
SIM
6061330 Carlos Miguel Pereira Cunha
SIM
3003300 Paulo Antonio Ferro Santos
SIM
3026332 Pedro Miguel Jesus Silva
SIM
5042731 Antonio Jose Achando Ramos
SIM
6035465 Rui Emanuel Brandão Silva
SIM
5100841 Luis Eduardo F Ribeiro de Almeida
SIM
6114303 Nuno Miguel Romba da Cunha Ramos
SIM

Próprio
ou Familiar
P
P
F
P
P
F
P
P
P
F
P
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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na, Terças e Quintas, com 3 horas de
duração.
Tem-se evoluído bastante atendendo a que a maioria dos atletas começou bastante tarde na idade sem
nunca terem praticado a modalidade.
Desde o início da pandemia a modalidade está suspensa. Será retomada logo que possível.
Enquanto em atividade, a Secção
esteve presente:
Dia 4 de Janeiro
IV Torneio Ranking do GDST
7 atletas
Destacaram-se:
– 3.º Eduardo Quaresma
– 29.º Sérgio Ângelo
Dia 22 de fevereiro
Campeonatos Pares e Individual Inatel
Esta prova realizou-se nas instalações do Inatel 1.º de Maio em Lisboa.
Estiveram presentes 38 atletas e 16
pares
O GDST esteve representado com
6 atletas, 2 pares, destacando-se:
Individual:
- 6.º Eduardo Quaresma
- 17.º Sérgio Ângelo
- 19.º Vítor Neves
- 33.º Paulo Santos
- 35.º Jorge Nobre
Pares:
– 10.º José Vicente/Jorge Nobre
– 14.º Vítor Neves/Paulo Santos
Após esta prova temos 3 atletas
pontuados no Ranking Inatel:
– 2.º Eduardo Quaresma
– 22.º Sérgio Ângelo
– 32.º Vítor Neves
Dia 07 de Março
Torneio Ranking da Casa da Moeda
6 atletas
Destacaram-se :
– 4.º Eduardo Quares
– 15.º Sérgio Ângelo
– 17.º José Vicent
– 23.º Jorge Nobre
– 28.º Vítor Neves
Aquando das primeiras restrições
devidas à pandemia estava a decorrer o Campeonato Distrital de Equipas de Lisboa, do Inatel, onde competíamos com duas equipas, o qual
foi posteriormente cancelado.

Padel
A Secção de Padel estava em fase
de reestruturação, aquando do surgimento da pandemia.
Voltaremos a empenhar-nos no
seu ressurgimento, assim que for
possível, tendo em conta que temos
um número significativo de praticantes inscritos na modalidade.
Jogos de Sala
Janino Pereira
Bowling
O GDST estava inscrito no XIII Campeonato de Bowling do, então, SBSI,
com sete praticantes.
Como aconteceu com as outras
modalidades foi interrompido apos a
realização da 1.ª jornada, tendo sido,
posteriormente cancelado.
Snooker
Não registou qualquer atividade.
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A perspetiva da realização de
qualquer evento foi inviabilizada
pelas restrições impostas devido à
pandemia.
Setas
Tinha sio agendado, para 4 de
Abril, um torneio e um convívio em
colaboração com a secção de Colecionismo, já publicitados no nosso
site, o qual ficou sem efeito, devido
à pandemia.
Boxe educativo
António Pereira
Em 2020 continuámos com treinos de boxe educativo, nas instalações da nossa sede, às segundas
e quartas-feiras das 18.30 às 20.30,
situação esta que foi interrompida,
em Março, devido à pandemia.
Destinam-se aos sócios do GDST e
respetivo agregado familiar, não tendo, para estes qualquer custo.
Serão retomados assim que possível.

Delegações
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Delegação Norte
Joaquim de Sousa

Atividades realizadas em 2020:
Atletismo
Joaquim de Sousa
É uma das atividades desportivas
mais ativas e sempre em crescimento. Os atletas inscritos nesta modalidade, na Delegação Norte, são:
Adalberto Figueiredo, Alberto Valente, Ana Isabel Silva, André Lima,
António Silva, Armandino Taborda, Branca Marques, Carlos Coelho,
Carlos Alves, Elzo Gomes, Fernando
Ribeiro, Filipe Ferreira, Filipe Teixeira, Hamilton Dias, Filipe Lima, João
Oliveira, José António Esteves, José
Auspicio Fernandes, José Filipe Lima,
José Luís Pacheco, Jorge Mendes,
José da Silva, Kelly Lima, Luís Oliveira, Manuel Carvalho, Maria Carmo
Loureiro, Maria Alcobia Maia, Miguel
Alcobia, Nelson Santos, Nuno Jorge
Monteiro, Nuno Miguel Monteiro,
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.
Participaram nas seguintes provas:
Em Janeiro realizou-se a Meia Maratona Manuela Machado que contou com a participação de 3 atletas.
Em Fevereiro o GDST participou na
Maratona de Sevilha, integrando a
equipa um atleta da Delegação Norte.
As restantes provas agendadas, foram canceladas face ao COVID 19.
Futsal
Germénio Mestre
Realização do XV Torneio de Futsal
com a participação de 3 equipas:

Rufiões – Delegado: Paulino Gomes – António Gomes Moreira, Elder
Oliveira, Nuno Miguel Ferreira, Nuno
Filipe Carvalho, Israel Teixeira, José
Miguel Barroso, Emanuel Oliveira,
Sérgio Pacheco, João Madureira, Bruno Ferreira e Pedro Cruz.
D3C – Delegado: Jerónimo Silva –
Ricardo Alves, Fernando Fonseca, Jerónimo Silva, Pedro Gouveia, Alfredo
Sousa, Sérgio Lopes, Hélder Martins,
Nuno Monteiro, Ricardo Carvalho,
Rúben Araújo, Nuno Ribeiro.
Invicta United – Delegado: William
Alves - Ricardo Soares, Wlliam Alves,
Pedro Frias, Tiago Reuss, Elzo Gomes,
Paulo Saraiva, Rui Silva, Ricardo Costa, Frederico Mota, Telmo Teixeira,
Hugo Fonseca, Rui Mendes.
O torneio decorreu dentro da
normalidade e do fair play esperado, tendo ganho o torneio a equipa
INVICTA UNITED, assim como a Taça
Fair Play.
O 2.º lugar do Torneio foi conquistado pela equipa D3C e a equipa Rufiões foi detentora do 3.º lugar.
O jogador João Madureira, da
equipa Rufiões foi considerado o
Melhor Jogador. O prémio de Melhor
Guarda Redes foi atribuído ao atleta
Hugo Fonseca, dos Invicta United.
Futebol
Pereira Pinto
Marcado para 8 de Março, no Gerês um jogo de Futebol de Onze com
a equipa local, esta iniciativa foi cancelada, devido às restrições impostas
pela pandemia Covid -19, situação
que se manteve até final do ano.
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Pesca
Fernando Pereira
A equipa de pescadores da Delegação é constituída por Augusto
Rua, José Fernando Silva, António
Paulo Oliveira, Fernando Pereira (Responsável pela secção) e Alberto Dantas Lourenço.
A Delegação Norte participou no
1.º Encontro Conjunto Interbancário de Pesca de Alto Mar, ao largo de
Matosinhos. Em Janeiro realizou-se
a 2.ª prova, tendo o colega Fernando Pereira conquistado o 7.º lugar
na classificação geral, 5.º lugar por
equipas e 14.º lugar na classificação
individual.
Golfe
Paulo Saraiva
A secção de Golfe iniciou a sua
atividade em meados de 2019, mas
foi em 2020 que granjeou o maior
número de atletas inscritos: Abel
Fernando Carneiro, Alberto Carlos
Valente, Ana Maria Andrade, João
Pedro Coelho, João Pedro Francisco, José Mendes da Silva, José Rui
Junqueira, José Samuel Oliveira,
Luís José Castro, Luís Miguel Baetas,
Manuel Joaquim Andrade, Miguel
Domingos Silva, Paulo Jorge Saraiva,
Paulo Teixeira, Rui Brito e Cunha, Tiago Osório.
A equipa da Delegação Norte participou, em Março, no II Torneio OM
Vale Pisão, do SNQTB, com 12 atletas
em representação da Delegação:
Abel Leça, Ana Maria Andrade, João
Pedro Coelho, José Mendes Silva,
José Samuel Oliveira, Luís Miguel Baetas, Manuel Andrade, Miguel Silva,
Paulo Saraiva, Paulo Teixeira, Rui Brito
e Cunha e Vasco Valente.

Agosto
Participação no Torneio de Amarante, com os atletas Paulo Teixeira,
Samuel Oliveira e Miguel Silva em
representação da Delegação Norte.

em parceria com o jogo de Futebol
de Onze, iniciativa que foi cancelada,
face às restrições da DGS, devido à
pandemia.

Novembro
I Torneio do GDST – Delegação
Norte, em Amarante, com a participação de 13 atletas e 5 convidados.
Os atletas participantes foram: José
Mendes Silva, Manuel Andrade, Ana
Maria Andrade, Paulo Saraiva, João
Pedro Coelho, Tiago Osório, Paulo
Teixeira, Rui Junqueira, Abel Leça,
João Francisco, Luís Castro, Miguel
Silva, Samuel Oliveira.
Os colegas premiados foram:
José Rui Junqueira – 1.º NET e 1.º GROSS
Abel Leça – LONGEST DRIVE
Paulo Teixeira – NEAREST THE PIN

Atividades Radicais/Ultra Trail
João Cruz

Motard
Tiago Sousa | Paulo Saraiva
A secção de Motard teve o seu inicio
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.
Estava prevista para 8 de Março,
no Gerês uma concentração Motard,

Modalidade composta pelos atletas António Silva, Branca Marques,
Carlos Coelho, Carlos Alves, José
António Gonçalves, José Filipe Lima,
José Nuno Paiva, Jorge Mendes, Luís
Oliveira, Maria Carmo Loureiro, Maria
Lurdes Alcobia Maia, Nelson Santos,
Paulo Lobo.
Os nossos atletas Ultras participaram nas seguintes provas:
Trail Santa Iria – A prova decorreu
em Janeiro, com a participação da atleta Lurdes Maia, no percurso de 20 Km.
Ultra Trail Santo Tirso - A Delegação Norte esteve presente nesta prova, que decorreu a 16 de Fevereiro,
representada pela atleta Maria Loureiro, que, com o dorsal 1248 granjeou a 317.ª posição na classificação
geral e o 7.º lugar no seu escalão
VETF45, no tempo de 04:40:31.
Trail Fafe – A atleta Lurdes Maia
participou nesta prova, conquistando o 2.º lugar no seu escalão (F50)

Cultura e lazer
Manuela Marques
Esta secção, em 2020 realizou as
seguintes exposições na sua Galeria
denominada 302.
Janeiro/Fevereiro
Exposição de Fotografia e Literatura
Luís Reina e Emídio Carneiro
Março
Pintura – Laura Maria
Passeios e Visitas Culturais
Manuela Marques
De 29 de Fevereiro a 1 de Março
realizou-se um passeio às Amendoeiras em Flor, em parceria com a Sub
comissão de Reformados do Norte.
Esta iniciativa contou com 42 participantes.
Protocolos
Joaquim de Sousa
Foi elaborado um protocolo o Zoo
Santo Inácio (renovação), procurando
beneficiar os interesses dos nossos associados tendo sido outros protocolos
estabelecido durante o ano:
n Flash Viagens – Renovação
n Farmácia 5 de Outubro
n Douro Acima – Transportes, Turismo, Restauração.

Considerações Gerais
As atividades da Delegação Norte foram substancialmente reduzidas, face ao flagelo pandémico mundial, que nos obrigou a seguir as orientações das autoridades competentes, estando o GDST sempre atento à saúde dos seus associados.

Outras Delegações:

Delegação Açores
Reginaldo Garcia

Delegação Centro
Filipe Cruz

Delegação Madeira
Álvaro Gonçalves

Delegação Alentejo
António Plancha
Delegação Algarve
José Nunes Silva

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 Delegações acima,
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 2020.
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Relatório de Gestão
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Relatório de Gestão
Mais um ano sob o lema “No Rumo Certo”, mas também sob o efeito de uma pandemia do COVID-19 que a partir de
meados de Março de 2020 afetou o funcionamento, as atividades e as modalidades do GDST.
No entanto, conforme se constata no Relatório de Atividades, ainda se conseguiu manter a pratica em algumas modalidades, muito por mérito dos responsáveis das secções e praticantes, sem prejuízo de adotarmos todas as medidas
preconizadas pela DGS e Federacões respetivas na referida pratica.
Conseguimos a pratica desportiva possível no contexto da pandemia COVID-19 sempre sob o lema “ Mantenha-se
em segurança a si e aos outros”.
Contudo, nas viagens culturais e turísticas, foi mais difícil manter alguma atividade devido a faixa etária da maioria
dos sócios que normalmente aderem a estas iniciativas, bem como as dificuldades das próprias agencias de viagens
em criarem roteiros e programas em segurança.
Como previsto, iniciou-se a implementação do programa Primavera, no entanto, a pandemia atrasou o início da
transição do PHC, prevista para o primeiro trimeste do ano, o que causou alguns problemas na compatibilização de
dois sistemas diferentes a meio do ano.
Estas dificuldades de compatibilização foram sentidas, essencialmente em termos orçamentais, dado que a execução dos registos na contabilidade decorreram de acordo com os procedimentos contabilísticos em vigor e sem
qualquer incidente e reflete, com fiabilidade, a realidade da atividade do GDST em 2020.
Globalmente, com exceção dos aspetos negativos referidos, podemos dizer que a 1.ª Fase do Projeto, a implementação do Primavera, decorreu sem incidentes tendo-se iniciado em 2021 a 2.ª Fase do Projeto, que prevê a execução de
um novo site e a sua integração com o referido software Primavera.
Com a conclusão deste Projeto Plurianual durante o atual mandato desta Direção, o GDST ficará dotado de uma solução informática que integra a contabilidade, o orçamento e o novo site, criando o conceito de socio / cliente onde
o registo de toda a informação / atividade individual do socio, permitirá uma visão integrada em tempo real de todo
o movimento desportivo, de lazer e financeiro, quer ao socio quer ao GDST.
O exercício de 2020, com todas as dificuldades originadas pelo COVID-19, manteve um nível de atividade quase normal em termos administrativos mas marcado pelos impedimentos do COVID-19 nas atividades culturais e desportivas,
tendo-se apurado um resultado líquido de 1.809,18 €.
Os proveitos totais atingiram o montante de 288.143,83 €, com destaque para os “ Outros Rendimentos e Ganhos”
no montante de 182.803,33 €, a seguir discriminados.
De referir que os proveitos totais estão deduzidos do valor de 80.000 € a periodificar em 2021 pois a comparticipação do BST em 2020 foi de 267.340,00 €, sendo reajustada em 2021 em pelo menos aquele montante. Existe também
uma especialização no valor de 82.000 € para equipamentos Primavera/outros para fazer face as despesas estimadas
com os investimentos no Projeto Plurianual de reequipamento do GDST.
Rubrica

2020

2019

2018

463,29 €

36 965,40 €

5 875,38 €

155 991,00 €

157 294,50 €

158 653,98 €

Vendas nas Lanchonetes

876,87 €

26 579,42 €

33 853,41 €

Proveitos das Atividades

24 275,64 €

171 935,84 €

214 010,07 €

Outros Proveitos

1 197,03 €

3 636,01 €

4 921,42 €

182 803,83 €

396 411,17 €

417 314,26 €

Rendimentos Suplementares
Quotização de Sócios

Total
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Os custos totais atingiram o montante de 286.334,65 €, os quais incluem todas as rubricas de gastos da Demonstração de Resultados, bem como os Gastos de depreciação e de amortização, sendo de destacar os “Outros Gastos” no
montante de 83.557,25 € a seguir discriminados.
Rubrica
Custos com as Atividades
Outros Custos
Total

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

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

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

O Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos e depois de gastos de depreciação) foi positivo
no montante de 1.775,64 €.
A situação económica do GDST mantem-se solida em 2020 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 561.237,38 € os quais asseguram a cobertura do
ativo fixo imobilizado, no montante de 107.794,52 €, sendo 104.000,00 € referentes ao imobilizado e 3.794,52 € referentes as
existências.
A tesouraria continua também a revelar uma situação saudável, equilibrada e com uma significativa margem de segurança em 2020, evidenciada através de um fundo de maneio positivo de 453.442,86 €. Deste excedente, destacamos as
aplicações em depósitos bancários a prazo, no montante de 352.947,94 €. A continuação da política de juros muito baixos
ou quase nulos do BCE teve consequências 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, de referir o significativo acréscimo na rubrica Caixa e depósitos bancários em 2020 em relação ao ano anterior, para garantir a liquidação financeira das despesas referidas em Outras dividas a pagar, referentes essencialmente aos
gastos estimados com a aquisição dos equipamentos informático e das modalidades do GDST.
Em termos orçamentais, gostaríamos de esclarecer previamente, que os imponderáveis com a substituição do software
PHC pelo Primavera e a sua não execução no inicio do período (antes do inicio da contabilização do ano) causaram problemas na compatibilização dos dois sistemas quanto ao controlo orçamental, dado que como referido anteriormente, na
execução da contabilidade do GDST, não houve qualquer impacto negativo.
Após este ponto prévio, tentaremos de seguida fazer a explicação, tao detalhada quanto possível, da evolução orçamental
durante 2020.
Em termos agregados, no orçamento 2020, as receitas totais foram 423.193,30 €, apresentando um desvio positivo de
9.739,70 €, enquanto que as despesas totais atingiram o montante de 367.452,79 €, com um desvio negativo de 63.447,21
€. O saldo orçamental de 2020 apresenta assim um desvio negativo de 53.707,51 €, reflexo da redução das atividades, originada pela pandemia COVID 19.
As receitas em 2020 também estão influenciadas pela denuncia do protocolo, pela Tranquilidade no inicio do ano, e consequente perda do rappel, bem como pelo recebimento, somente em 2021, do rappel da Repsol (3.982,80 €).
		
Quotização
Proveitos Diversos
Tranquilidade
Repsol
Proveitos Financeiros
Proveitos Prestações Serv. Diversos
Proveitos Atividades
Comparticipação BST
Total Receitas
38 – Grupo Desportivo Santander Totta Relatório de Gestão 2020

2020

2019

2018

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 €

158 757,73 €
5 841,93 €
0,00 €
5 841,93 €
30,61 €
2 196,24 €
11 390,74 €
267 350,00 €
445 567,25 €

Na Direçao Nacional destacamos o aumento com os custos com pessoal devido a vários efeitos em conjunto, periodificação referente a 2 anos, aumentos salariais contratuais com efeitos retroativos a Janeiro e a promoção de uma
funcionaria do GDST Norte.
De referir também que o valor negativo do Convívio Nacional, se refere às Olimpíadas que não se realizaram devido
ao COVID-19, no entanto a organização do evento incorreu em alguns gastos na sua preparação e procedeu a adiantamentos para reserva de alojamentos em Castelo de Vide no valor de 2.424,00 €, a reconhecer em exercícios seguintes.

		

2020

2019

2018

112 441,53 €

92 185,43 €

88 498,42 €

-3 346,65 €

46 728,04 €

63 100,67 €

Despesas com Reuniões e Deslocações 14 167,00 €

21 726,25 €

18 639,01 €

Aniversário GDST

0,00 €

10 079,45 €

4 738,55 €

Almoço Natal

0,00 €

10 299,80 €

4 792,35 €

Festa Fim Ano

0,00 €

2 918,03 €

-1 123,50 €

123 261,88 €

183 937,00 €

178 645,50 €

Orçamento e Tesouraria
Convívio Nacional

Total

Na área Administrativa constatamos que o Pelouro dos Serviços Administrativos apresenta custos totais de 48.067,53
€, reflexo da redução do nível de atividade incluindo, no entanto, os normais custos fixos. Por outro lado, de referir
também os custos associados à necessidade de informação da evolução do COVID-19 e das medidas a adotar pelo
GDST, na linha das orientações governamentais e do BST.
Face aos condicionalismos do COVID-19 foi adotado durante 2020 o teletrabalho sem qualquer quebra de remuneração aos funcionários da secretaria, estando o atendimento presencial da Sede e Delegações encerrado. Esta situação
ainda se mantem no momento da execução deste Relatório.

		

2020

2019

2018

48 067,53 €

61 901,10 €

52 249,45 €

359,78 €

470,77 €

40,30 €

Desenvolvimento Site / APP

3 528,04 €

23 766,26 €

4 561,48 €

Revista

21 709,90 €

22 046,45 €

21 199,70 €

Brindes Natal e Artigos Publicitários

6 875,75 €

8 683,44 €

12 338,42 €

Aquisição Equipamentos Modalidades

3 360,27 €

25 494,62 €

52 236,66 €

83 901,27 €

142 362,64 €

142 626,01 €

Custos Serviços Administrativos
Manutenção Instalações e viaturas

Total

A área Social, Cultura e Lazer, foi a de mais difícil compatibilização entre o sistema antigo (PHC) e o atual (Primavera)
pois o novo paradigma da informação de gestão em implementação no GDST, assenta no controlo de todos os movimentos financeiros e eventuais pendentes de cobrança dos sócios em real time através das suas contas correntes
devedoras e credoras.
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 visitas ao Jardim Zoológico / atividades de ATL.
O valor final negativo apresentado neste mapa, está influenciado pela mudança de paradigma atras referido, que
decorreu a meio do ano de 2020, com reflexo principalmente nas contas da Repsol, Farmácia e na rubrica Apoio a
atividades de manutenção física.
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Colónias de Férias para filhos associados
Apoio a Atividades Manutenção Fisica
Visitas Jardim Zoologico / Atividades ATL
Noite Nosso Artista
Teatro - Expressão Dramática
Visitas Culturais e Turísticas
Passeios Zero3
Grupo Motard
Grupo Coral
Aulas de Viola
Tecnica Vocal
Curso Fotografia
Colecionismo
Total

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 €

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

A área Desportiva teve um impacto negativo na sua atividade, à semelhança das outras atividades, com a pandemia
COVID-19 que nos afetou desde meados de Março de 2020, e que se mantem ate ao momento em que escrevemos
este relatório.
O GDST procurou sempre soluções para que as modalidades desportivas tivessem o menor impacto possível, naturalmente, como se disse anteriormente, sempre de acordo com as regras definidas pela DGS e pelas Federações das
respetivas modalidades, que definiram orientações precisas para todos os intervenientes da modalidade, tendo em
vista uma pratica saudável e livre do risco.
Nesse sentido, no início de Junho 2020, acompanhando o desconfinamento então em marcha decretado pela entidades oficiais, DGS e Conselho de Ministros, foram publicadas as normas já existentes de algumas Federações, nomeadamente golfe e ténis, bem como um termo de responsabilidade interno para os praticantes do GDST, comum a todas
as atividades, impondo condicionalismos aos praticantes no âmbito da pandemia COVID-19.
		

2020

2019

2018

609,51 €

7 076,06 €

10 948,70 €

Futebol 11

4 003,54 €

8 078,93 €

12 098,59 €

Pesca Desportiva

2 773,24 €

6 102,62 €

6 356,82 €

Tiro

2 667,59 €

7 181,85 €

6 825,77 €

Golfe

8 736,96 €

9 297,29 €

8 619,42 €

Ténis Campo

1 640,00 €

2 032,00 €

2 142,85 €

Basquetebol

0,00 €

0,00 €

1 611,84 €

Padel

0,00 €

40,00 €

418,50 €

Atletismo

5 800,65 €

15 906,25 €

12 620,36 €

Grupo Motard

2 520,00 €

3 980,34 €

1 004,20 €

Atividades e Desportos de Sala

1 383,07 €

2 256,50 €

2 035,40 €

90,00 €

352,00 €

-

Karting

1 100,00 €

-195,86 €

9 690,18 €

Ginástica

1 687,00 €

3 636,00 €

3 525,25 €

Musculação

2 705,00 €

5 723,90 €

6 626,34 €

35 716,56 €

71 467,88 €

84 524,22 €

Futsal

Boxe

Total

Embora tenha sido um ano muito difícil, no entanto, de acordo com o Relatório das Atividades, podemos constatar
que a maioria das modalidades conseguiram alguma retoma, muito por mérito, esforço e dedicação dos seccionistas
e a vontade dos praticantes.
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A área das Delegações, também foi fortemente penalizadas pelo COVID-19, pois a sua principal atividade anual, a
realização dos Convívios Regionais, não foi conseguida devido a proibição dos grandes eventos no âmbito das restrições da referida pandemia.
Contudo, a Delegação do Norte realizou ainda algumas atividades desportivas, enquanto que na Delegação do
Centro, os gastos existentes tem a ver com a participação do GDST (proprietário do imóvel da sede da Delegação) nas
despesas e nas obras de beneficiação realizadas pelo condomínio.

NORTE
2020
2019
2018
Área Administrativa
3 642,47 €
4 445,27 €
8 919,37 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
4 321,18 €
-3 703,46 €
Área Desportiva
9 630,14 €
16 476,56 €
19 535,89 €
Total Delegação Norte
13 272,61 €
25 243,01 € 24 751,80 €
					
CENTRO
2020
2019
2018
Área Administrativa
5 273,48 €
1 840,36 €
1 688,91 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
103,58 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
440,69 €
22,25 €
Total Delegação Centro
5 273,48 €
2 384,63 €
1 711,16 €
			
2018
ALGARVE
2020
2019
Área Administrativa
98,38 €
329,63 €
130,00 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
3 662,58 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
583,02 €
1 286,91 €
Total Delegação Algarve
98,38 €
4 575,23 €
1 416,91 €
			
MADEIRA
2020
2019
2018
Área Administrativa
0,00 €
471,66 €
712,36 €
Área Social, Cultura e Lazer
275,00 €
2 380,03 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
165,00 €
0,00 €
Total Delegação Madeira
275,00 €
3 016,69 €
712,36 €
			
2020
2019
AÇORES
2018
Área Administrativa
35,50 €
717,73 €
814,22 €
Área Social, Cultura e Lazer
26,60 €
6 353,27 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total Delegação Açores
62,10 €
7 071,00 €
814,22 €
			
ALENTEJO (Inicio de actividade em 2018)
2020
2019
2018
Área Administrativa
0,00 €
83,85 €
49,10 €
Área Social, Cultura e Lazer
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Área Desportiva
0,00 €
575,26 €
167,25 €
Total Delegação Alentejo
0,00 €
659,11 €
216,35 €
			
TOTAL DELEGAÇÕES
18 981,57 €
42 949,67 € 29 622,80 €

Por fim, mais uma vez não podemos deixar de agradecer e enaltecer a boa colaboração que sempre nos disponibilizaram os Órgãos Sociais e Colaboradores do GDST na nossa missão neste ano muito difícil a todos os níveis.
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Também gostaríamos de deixar uma palavra de apreço pelo grande trabalho dos Seccionistas das diversas modalidades que, com brio e grande esforço pessoal, contribuíram para alguma retoma de atividade das suas modalidades
neste ano de plena pandemia COVID-19 e todas as suas restrições.
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 Direção e ao GDST, neste ano muito especial,
para as sucessivas alterações no funcionamento dos serviços e nas atividades derivadas da pandemia COVID 19.

Lisboa, 20 Março de 2021
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 Direção de 18 Marco de 2021)
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