COMUNICADO
Exmos Sócios do CD Pinhalnovense
1º Pandemia COVID-19/tesouraria do CDP
- Tal como todos, em geral na sociedade civil, também o CD Pinhalnovense foi
surpreendido (pela negativa) pelos danos causados pela Pandemia Covid-19. Desde 13
de março/2020, que as nossas instalações/atividades estão confinadas e obrigadas ao
seu encerramento, imobilizando qualquer atividade Desportiva ou Associativa.
- Neste período, até esta data, o CDP deixou de ter qualquer receita, prevista no seu
orçamento, tais como o aluguer do BAR, as “quotas-Desportivas”, “quotas dos Sócios”,
etc, tomando medidas de gestão adequadas, tais como, prescindir dos seus
colaboradores/eventuais e acordando com a S. Social o Lay-off do seu colaborador
técnico/administrativo.
- Para manter as instalações desportivas operacionais e cumprir acordos em vigor, tais
como: SAD, Bancos, Seguros, Plano do 3º sintético, Fornecedores, Colaboradores, TOC,
Impostos/IMI, IRC, etc, o CDP teve que recorrer a financiamentos temporários da FPF e
da Banca/Covid-19, cujos custos serão devidos a curto e médio prazo.
- As receitas mensais da cobrança de “quotas dos Sócios”, desde a data de confinamento
(13/03/2020), praticamente deixaram de existir, levando a uma redobrada
preocupação, quer das (únicas) receitas previstas, quer da despreocupação (?) da
situação de sobrevivência do seu CD Pinhalnovense.
- Neste contexto alarmante, os Sócios devem liquidar as suas quotas, de uma das
seguintes formas:
-Na Secretaria: 15h00 às 19h30 de 2ª a 6ªfeira
-Por Transferência Bancária, para o IBAN PT500010.000048984880001 39 (BPI)
Obs- Na TR a enviar para o email do CDP, indicar o nº de sócio ou nome completo

2º Eleições para os Órgãos Sociais 200/22
- Conforme convocatória publicada e afixada, irá realizar-se no dia 24 de julho, pelas
20h30, no auditório dos Bombeiros de Pinhal Novo, a Assembleia Geral para a aprovação
do Relatório e Contas de 2019 e a eleição para os Órgãos Sociais 2020/22.
-Esta A.G. além de Estatutária, deverá ser encarada pelo Sócios, como o fim de um ciclo
eleitoral de cinco anos, que estabilizou o CDP na sua gestão financeira e Associativa,
elevando a qualidade e a oferta para as atividades desportivas, Futebol de Formação,
Ginástica, Basquetebol, Fitness - aulas de grupo e ainda o apoio ao Campismo e
Montanhismo.
- Para um novo ciclo Associativo pós-Pandemia, onde certamente novos desafios irão
acontecer, será necessário um novo grupo de sócios, com novas ideias, novos
conceitos de gestão e que consigam levar a efeito o grande objetivo do CDP, que será a
construção do seu novo Centro Desportivo, algo que definirá o futuro no âmbito
desportivo, do CD Pinhalnovense e da localidade.

- Assim, é exigido a mobilização dos reais Pinhalnovenses, para a próxima Assembleia
Geral, dia 24 julho 2020, 20h30.
O CD Pinhalnovense é dos Sócios
São os Sócios que determinam o futuro do CD Pinhalnovense

“Vai acabar tudo bem”
Pinhal Novo 07/07/2020
Pela Direção, António Sousa (Presidente)

