
 
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 
 

O Clube Desportivo Pinhalnovense foi a eleições no passado dia 1 de julho, tendo sido 
apresentada uma única lista, que acabou aprovada por unanimidade.  
Para conhecimento geral, seguem os novos Órgãos Sociais do Clube para o biénio 2022 / 2024, 
que tomaram posse a 4 de julho, e que por isso estão já em funções. 
 
Direção 
Presidente da Direção: Paulo Pinho 
Vice-Presidente Financeiro: Bruno Grazina 
Vice-Presidente das Relações-Públicas: Sandra Ferro 
Vice-Presidente das Modalidades: Vítor Oliveira 
Vice-Presidente para o Futebol: Paulo Bimbarra 
Vice-Presidente das Instalações: Jaime Mestre 
Secretário-Geral: Carlos Marques 
Diretores: Vítor Tomé, Mário Coentro Faria, Mário Grazina, Pedro Costa e Arlindo Nunes. 
 
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: António Sousa 
Vice-Presidente: José Manuel Guerreiro 
1º Secretário: Herculano Jorge Lagarto 
2º Secretário: Jorge Fernandes 
 
Conselho Fiscal 
Presidente: Camilo Santos 
Secretário: Nuno Branco 
Relator: Manuel Fernandes 
Suplente: António Marques 

 

Pinhal Novo, 6 de julho de 2022 
O Presidente da Direção 

 
 

 



 
 

 

 

INFORMAÇÃO 
  
A Associação de Futebol de Setúbal deu autorização oficial para a inscrição das equipas de Seniores e 
Juniores, nos Campeonatos Distritais (2ª Divisão). Uma informação que surge depois da conhecida 
sentença de Insolvência da SAD do clube, oficialmente proferida a 20 de junho de 2022. 
Uma autorização que surge precisamente no arranque dos trabalhos dos novos Órgãos Sociais, levando 
a que a “nova equipa entre em campo” da melhor forma e com chave de ouro, uma vez que o 
Pinhalnovense terá novamente em competição as equipas de seniores e juniores. 
Quanto às equipas técnicas, jogadores e patrocinadores destas equipas, fica a promessa de uma 
apresentação logo que possível. 
 

“QUEREMOS SER UMA REFERÊNCIA NO DISTRITO” 
 
O Clube Desportivo Pinhalnovense começa agora uma nova fase! 
Temos a ambição clara de devolver aos escalões de futebol seniores e juniores, o patamar que 
merecem ocupar, e estar de olhos postos na formação quer do futebol, quer das modalidades 
– o Basquetebol e a Ginástica. 
Queremos elevar ainda mais o Clube Desportivo Pinhalnovense à maior potência desportiva no 
concelho, e ser uma referência a nível distrital. 
Porque o apoio dos sócios e simpatizantes do clube é fundamental, esta nova direção convida 
todos a acompanharem este caminho, sendo a sua participação essencial para o 
desenvolvimento desportivo e financeiro do mesmo.  
Para quem ainda não é sócio, esta é uma excelente oportunidade para fazer a sua inscrição, e 
aproveitamos para lembrar o quanto é importante atualizar quotas e dados pessoais.  
Para este efeito todos os interessados podem deslocar-se à secretaria do clube, ou usar o 
endereço de email cdpinhalnovense@outlook.com 
O Clube Desportivo Pinhalnovense conta com o apoio de TODOS! 
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O Presidente da Direção 

 


