
 
 

 

Balanço de uma década de gestão Associativa 

2013/2022 

Parceiros Institucionais 

Sócios, Agentes Desportivos, Parceiros Comerciais/Industriais 

Amigos e Simpatizantes 

-Na passagem de cerca de dez anos, como Presidente da Direção, do nosso CDPinhalnovense, é 
altura de dar lugar a novas ideias, estilos e formas de gestão, adequadas aos novos conceitos e 
procedimentos, que acompanhem, não só as novas tecnologias, assim como nas espectativas dos 
Pinhalnovenses em geral e a dos Sócios em particular. 

-Muito se passou e muito se conseguiu nestes 10 anos, o nosso Pinhalnovense continuou a afirmar-
se desportivamente, no Conselho de Palmela e no Distrito de Setúbal, principalmente no setor do 
futebol de formação, nas modalidades de Ginástica, Basquetebol e Fitness. 

-Nem tudo correu bem, depois de se fundar uma SAD para o Futebol, a mesma sofreu uma gestão 
danosa nos últimos 2 anos, da responsabilidade do investidor maioritário, levando a um processo 
de insolvência em curso, remetendo assim as equipas Séniores e Júnior para as provas Distritais, 
lamento o facto, embora tudo se fez para que tal não acontecesse. 

-Quando á análise genérica da atividade da Direção, não serei eu que o terei que fazer, cabe aos 
Sócios avalisarem e ajuizarem o que era o CDPinhalnovense em 2012 e o que é em 2022, contudo 
estou de consciência tranquila, fez-se o melhor que se pode, mesmo considerando os anos de 
Pandemia,COVID-19. 

-Claro que contei com a colaboração de muitos Diretores em cinco biénios de mandatos 
consecutivos, que deram o seu melhor, no tempo e na disponibilidade possível, em estrutura que 
continuará amadora, cada vez mais exigente, para responder à atividade de cerca de 500 utentes, 
atletas, técnicos e outros colaboradores. 

-Contei também com apoio insubstituível das instituições das Autarquias e ainda o setor comercial 
e industrial Local. 

-O futuro do nosso Pinhalnovense, será o que os Sócios assim o determinarem. Alguns objetivos 
estruturantes têm que ser encarados como prioridades absolutas, tais como: Acabamento do 
campo de fut. 9 e 7, alienação do património urbano para construção de novo Centro Desportivo  
e aina a restruturação da gestão do Sócios. 

 

 



 
 

 

-Aproxima-se, no próximo dia 01/07/2022 a AG eleitoral para o próximo mandato 2022/24, e 
certamente que será submetido a votação uma nova lista de Sócios que se disponibilizam para 
continuarem a gerir o nosso Clube, retirando às suas famílias o tempo e a atenção que merecem. 
Desejo as maiores felicidades e êxitos nas suas atividades. 

“Estamos vivos” e obrigado a todos:   

 Instituições:  

                    -IPDJ (Instituto Português Desporto e Juventude) 

                    DGAL (Direção geral das Autarquias Locas) 

                    -CCDR LVT (Comissão de Coordenação e Desenvol. Regional, Lisboa e Vale do Tejo) 

                    -Camara Municipal de Palmela 

                    -Junta de Freguesia de Pinhal Novo 

                    -Palmela Desporto, E.M. 

                   -Federações Portuguesas de Futebol, Basquetebol e Ginástica 

                    -Associações Distritais de Futebol, Basquetebol e Ginástica 

                    -Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

Parcerias Comerciais e Industriais: 

                     -Barbara & Barbara Lda 

                     -Intermarchê, loja de Pinhal Novo 

                     -Magjacol, Lda 

                     -Tanqueluz Lda, loja da Jardia 

                     -Fibnet, Lda 

                     -“O Forno” e “Casa de Peixe” de José dos Santos 

                    - Francisco Santos (Century 21) 

                    - RIF, Lda 

                    - Horta Caramela de Luís Fernandes 

                    -Pinhal Forma de Carla Faustino 

Pinhal Novo, 29/06/2022 

António Sousa (Presidente 2013 a 2022)) 

 


