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1 – Corpos Gerentes
Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Joaquim Chaveiro Gaspar
Vice Presidente: Américo Sabino
Secretário: António Pedro Tojo
Direção:

Presidente: José Rafael Raposo Geraldo
Vice-presidente: Hélder de Jesus Rosa
Vice-presidente: Inácio Cabrita Martins
Secretária: Susana da Silva Francisco Fernandes
Tesoureiro: Domingos dos Santos França
Desporto e Cultura:

José Teixeira Pinto
António A. Rodrigues dos Santos
Celso Oliveira Pereira
Amândio Almeida Rodrigues
Renato António Semedo Duarte
Sónia Alexandra de Carvalho Terceiro Tojinha
Hermínia Rosária L. Carvalho Silva
Nuno Filipe Claudino Balancho
Tiago Duarte
Conselho Fiscal:

Presidente: António José Liberato Gomes
Vogal: Manuel Andrade Miranda
Vogal: João António Mendes Tomás
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2 - Nota de abertura
Apesar de ter sido um ano bastante atípico devido à pandemia do Covid 19, que a
todos assolou, o CPSN tentou sempre manter as suas atividades em funcionamento,
mesmo que on-line, o que se verificou nos sucessivos confinamentos a que fomos
sendo sujeitos.
Passámos por diversos constrangimentos, principalmente a nível financeiro, mas a
todos tentámos responder com a mesma força e garra que tem mantido este Clube.
Assim, a Direção do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional, no cumprimento do
estipulado no artº 19º, alínea c) dos seus estatutos, vem submeter à aprovação dos
associados, o relatório e contas do ano de 2020 bem como um resumo das principais
atividades (pelos motivos atrás descritos, bastante reduzidas) e resultados desportivos
de todas as suas modalidades.
No intuito de se obterem resultados satisfatórios em todas as modalidades, tivemos a
colaboração de algumas entidades
às quais agradecemos pois, sem essa
colaboração, algumas das atividades poderiam ter sido postas em causa. Assim,
destacamos as seguintes entidades:
Baía do Tejo
Câmara Municipal do Seixal
União de Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Salientamos o protocolo celebrado com a Câmara Municipal do Seixal, com vista ao
apoio do desenvolvimento desportivo e infraestruturas, vulgo contrato-programa.
Sem o contributo dos técnicos, seccionistas, atletas, familiares e associados que
participaram e apoiaram nas atividades do Clube, também não seria possível estarmos
onde nos encontramos perante a comunidade que nos rodeia.
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3 - Relatório de gestão
Com o presente relatório, damos a conhecer, aos nossos associados e às entidades
que connosco colaboram, o Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal referente
ao exercício do ano de 2020. Colocamos o mesmo à submissão e aprovação da
Assembleia Geral.

3.1 - Análise Económica e Financeira
O Resultado Líquido do ano de 2020 foi negativo em 1.564,38€.

3.2 - Balanço
Pela estrutura apresentada no balanço, podemos verificar que o movimento teve vários
constrangimentos económico-financeiros tendo em consideração as características das
atividades praticadas no Clube, sobretudo devido essencialmente à situação
pandémica que afetou o nosso país.

3.3 - Perspetivas Futuras
A nossa principal intenção, enquanto Direção, é aumentar a capacidade de resposta a
todas as entidades que connosco interagem e levar o nome do Clube o mais longe
possível. Sabemos que é difícil pois as nossas condições financeiras, diante de outros
Clubes/Associações do Concelho, não são das melhores, mas gostamos de desafios e
temos atletas que nos fazem sonhar!
Pretendemos, também, desenvolver ações para a angariação de novos participantes
nas nossas modalidades com vista à dinamização do volume de serviços prestados na
atividade desportiva.
3.4 - Informações Relevantes Ocorridas Após o Termo do Exercício
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e/ou
divulgação nas contas do exercício.
Não existem dívidas ao Estado em mora.
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3.5 - Proposta de Aplicação de Resultados
A Direção propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido verificado no exercício de
2020, negativo, no montante de 1.564,38€ seja transferido para resultados transitados.

4. Atividades Culturais e Desportivas
4.1 - Nota Introdutória
A necessidade dos trabalhadores da Siderurgia Nacional em criarem um espaço onde
se pudessem reunir com os seus familiares e amigos para, de uma forma saudável,
ocuparem os seus tempos livres levou a que, em 1961 nascesse o Clube do Pessoal
da Siderurgia Nacional. Assim, o objetivo primordial na criação deste Clube foi o de
fomentar a cultura, o desporto, o lazer e o bem-estar aos seus associados.
Sendo o lema do clube “Desporto para Todos”, o mesmo continua a proporcionar e a
incentivar a prática do desporto saudável “dos 0 aos 100 anos”.
O nosso principal objetivo é contribuir, através do desporto, para uma melhor qualidade
de vida, proporcionando e promovendo o desenvolvimento desportivo regular e
saudável da população no nosso concelho.
Procuramos manter o dinamismo, a qualidade na oferta das modalidades e o número
de atletas praticantes. No ano transato mantivemos todas as atividades existentes até
então e pudemos oferecer uma nova modalidade – o Ténis.
4.2 - Eventos Organizados pelo Clube
Durante o ano de 2020, e dada a situação pandémica que assolou todo o país, o Clube
não organizou qualquer tipo de eventos, mantendo só, quando possível, os treinos
(presenciais e, posteriormente, on-line) das suas modalidades.
4.3 - Projetos Comunitários
Todos os anos o CPSN marca presença na abertura dos Jogos do Seixal, no Agita
Seixal, na festa de abertura e encerramento da 37ª Seixalíada e na comissão técnica
de modalidades para organização do Torneio de Patinagem Artística da 37ª Seixalíada.
Assim, com todos os constrangimentos impostos pela pandemia do COVID-19, o ano
transato não foi exceção.
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Figura 1 – Participação da Patinagem no “Agita Seixal” (on-line)

Av. da Siderurgia Nacional 2840-075 Aldeia de Paio Pires
Tel. 212220308
e-mail: cpsndesportivas@gmail.com - www.clubesiderurgia.pt

Tlm. 937205233
pag.6

CLUBE DO PESSOAL DA SIDERURGIA NACIONAL

4.4 - Modalidades
4.4.1 - Patinagem Artística
A época desportiva desta modalidade coincide com o ano civil, ou seja, começa em
janeiro e termina em dezembro.
O ano de 2020 arrancou, como em todas as épocas anteriores, com objetivos
competitivos bem definidos, Atletas inscritos na Federação de Patinagem de
Portugal, ringue vistoriado e aprovado, provas sorteadas para serem realizadas no
nosso Clube (coube-nos a nós organizar o Open APS, em março, e o Campeonato
Distrital de Cadetes, Juvenis e Séniores, em maio, para além do Torneio de PA da
Seixalíada, em outubro) e com a definição das datas de estágios para toda a época
desportiva.
Em fevereiro frequentaram o 1º Estágio com o Massimo Giraldo, organizou-se o
Open APS em março. A 15 de março, devido ao aumento de casos da COVID-19 no
nosso país, o Clube encerrou portas, continuando as suas atividades em sistema
on-line e, só tendo regressado ao modo presencial a 15 de junho, mantiveram a
participação ativa nos moldes que lhes foram permitidos e tiveram ainda a
oportunidade de organizar os Testes de Nível e Disciplina da APS em novembro,
finalizando a época com a participação on-line na Gala APS.
Apesar de todas as dificuldades, este foi um ano muito desafiante, onde a
modalidade se reinventou e alterou os seus métodos de treino, algo que seria
impensável até ao início da pandemia em março/2020.
Passaram pelo Clube 101 Atletas no decorrer da época 2020 sendo que 83 se
encontravam Federados.
A Equipa técnica foi alterada ao longo da Época terminando a mesma com 1
Treinadora Nível 2; 1 Treinadora Nível 1; 2 Treinadoras Estagiárias e 1 Treinadora
de Expressão Artística.
Em relação à competição, não participaram em provas competitivas, por terem sido
anuladas. Participaram sim num Open APS, sem carácter competitivo, onde o
espírito era dotar os Atletas da Experiência da nova modalidade de ajuizamento.
Participaram ainda nos únicos testes de nível realizados pela APS para a nossa
zona, com 46 Atletas dos quais 40 obtiveram aprovação.
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Resumo cronológico da época 2020:
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Figura 2 – Patinagem on-line
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Figura 3 – Regresso aos treinos de Patinagem presencialmente

Figura 4 - Testes de Nível em dezembro de 2020

Av. da Siderurgia Nacional 2840-075 Aldeia de Paio Pires
Tel. 212220308
e-mail: cpsndesportivas@gmail.com - www.clubesiderurgia.pt

Tlm. 937205233
pag.9

CLUBE DO PESSOAL DA SIDERURGIA NACIONAL

Figura 5 – Estágio de Patinagem

Figura 6 – Open de Patinagem
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4.4.2 - Ginástica Rítmica
Esta Modalidade manteve o número de atletas praticantes. Prima por ser uma
modalidade que aposta na formação de jovens, os quais, na sua maioria, são
elementos do sexo feminino. É constituída por duas Classes – Iniciação e
Representação.
A modalidade é bastante dinâmica mas, com a situação pandémica, o seu dinamismo
acalmou tendo participado somente em alguns eventos desportivos.
Resumo cronológico da época 2020:
➢
Participação no Agita Seixal;
➢
Participação nas Seixalíadas.

Figura 7 – Ginástica Rítmica
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4.4.3 - Ginástica Acrobática
Esta Modalidade tem vindo a apresentar uma grande evolução, quer em termos de
qualidade técnica desportiva, quer em número de atletas praticantes.
A modalidade é bastante dinâmica mas, com a situação pandémica, o seu dinamismo
acalmou tendo participado somente em alguns eventos desportivos.
Resumo cronológico da época 2020:
➢
Participação no Agita Seixal;
➢
Participação nas Seixalíadas.

Figura 8 – Ginástica Acrobática

4.4.4 – Aikido
Esta modalidade não competitiva tem vindo a impor-se de uma forma sustentável, quer
na excelente qualidade técnica, quer no número de praticantes que tem vindo a
aumentar. Teve um ano atípico sem participações em eventos, tudo fruto da situação
pandémica que vivemos.
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4.4.5 – Taekwondo
No que respeita a esta modalidade de defesa pessoal olímpica que, ao longo dos
tempos tem sido muito procurada, na sua grande maioria, por jovens e tem evoluído
muito rapidamente, quer na sua qualidade técnica, quer na quantidade de atletas
inscritos no clube, este ano foi um ano em que tudo ficou em “stand by”. Teve treinos
on-line e não participou em eventos desportivos.

Fig. 9 – Taekwondo - Treinos on-line
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4.4.6 – Atletismo
Mantiveram a evolução constante e possível nesta época pandémica e mantiveram,
também, os seus treinos ao ar livre.
4.4.7 - Crossfit
A boxcrossfight proporciona aos seus alunos a prática do CrossFit aliando-se aos seus
inúmeros benefícios como saúde e bem-estar. Todos os atletas procuram manter a sua
forma física e ganhar saúde, não se interessando por competições nem medalhas até
ao presente momento. É um desporto praticado idêntico ao sistema praticado num
ginásio convencional onde, além do convívio em comunidade, os atletas procuram a
melhoria da sua forma física. Participaram no Open do Rebook CrossFit Games. Os
treinos foram mantidos ao ar livre com as devidas precauções para a saúde pública.

Fig. 10 – Atletas de Crossfight
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7 - Demonstração de Resultados
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8 - Parecer do Conselho Fiscal
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8 - Parecer do Conselho Fiscal
EXERCICIO DE 2020
Senhores Associados
Em cumprimento do disposto no Artigo 21° alínea c) do Capítulo III, dos estatutos do Clube
do Pessoal da Siderurgia Nacional, o Conselho Fiscal, no exercício dos seus deveres
estatutários de fiscalização das contas, analisou os documentos contabilísticos
referentes ao exercício económico de 2020.
Feita a análise dos resultados verificamos que o resultado líquido final da atividade
estatutária do clube foi um resultado líquido negativo no valor de (-1.564,38€).
Comparando o resultado líquido de 2020 com o resultado líquido de 2019 verifica-se que
houve um agravamento, o qual está diretamente relacionado com a situação pandémica
que o país atravessa, tal como refletido no relatório da Direção.
Em nosso entender e dados os constrangimentos, durante o exercício em análise o clube
desenvolveu a sua atividade de acordo com o seu objetivo social, pelo que o Conselho
Fiscal reconhece e dá os parabéns à Direção do CPSN pelos resultados obtidos no
decorrer deste ano fiscal.
Considerando o exposto, o Conselho Fiscal propõe:
1.
2.
3.
4.

Seja aprovado o Relatório e Contas apresentado pela Direção.
Seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção.
Seja aprovado um voto de louvor à Direção e seus colaboradores.
Seja aprovado um voto de agradecimento a todas as Entidades, Instituições,
Empresas e indivíduos, que colaboraram com o Clube e a sua Direção.

Aldeia de Paio Pires, 30 de Junho de 2021

O Conselho Fiscal
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