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Vimos por este meio dar conhecimento do nosso trabalho (órgãos sociais, sócios, 
atletas, técnicos e simpatizantes) ao longo do ano de 2020. 
Num ano atípico e em que não existia qualquer preparação do que iria existir, o Clube 
Académico de Desportos sofreu como todas as coletividades da pandemia a nível 
mundial.
No entanto o Clube Académico de Desportos conseguiu manter e investir no futuro 
em muitas áreas.
Existiram várias fases durante o ano 2020:
1ª fase: atividade normal até 14 de março;
2º fase: encerramento total do clube de 14 de março a 8 de maio;
3º fase: retoma gradual ao longo do tempo do clube, com a abertura da sede social a 
partir de 8 de maio e na parte desportiva, apenas no futsal escalão sénior em 
setembro, dos escalões de formação sem competição e de acordo com a orientação 
nº 36 da DGS a partir de outubro e das aulas de tenis em novembro.

FUTSAL
•Tivemos 173 atletas inscritos na Associação Futebol de Lisboa na época 2019/2020 
(menos 10 que na época anterior);

•Na altura da interrupção, o escalão sénior ocupava o 6º lugar do campeonato 
distrital da I Divisão, a melhor classificação de sempre;

•Os escalões de Juniores, Juvenis e Iniciados não tinham conseguido em novembro 
de 2019 apurarem-se para o apuramento de campeão distrital nos respetivos escalões 
mas em janeiro conseguiram assegurar a permanência na divisão maior do distrito de 
Lisboa nos respetivos escalões; 

•Participamos com 5 equipas (petizes, duas de traquinas e duas de benjamins) no 
XIRA 2020;

•Subimos de classificação no processo de certificação da Federação Portuguesa de 
Futebol.  Passamos de centro básico de futsal para escola de futsal de duas estrelas 
(subida de dois níveis);

•Nesta época, o escalão sénior é o único a competir oficialmente e termina o ano de 
2020 em 5º lugar;

•Investimos na pintura do polidesportivo, cuja as marcações ainda eram as originais 
(2013);

•Pintamos todos os balneários;

•Estabelecemos um protocolo com a clínica MAIS NUTRIÇÃO, onde todos os atletas 
da formação tiveram uma avaliação em termos físicos;
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•Renovamos a parceria com a Clínica Lambert para um apoio mais rápido aos atletas 
do clube;

•Demos formação a 11 agentes desportivos de socorro básico de vida e de 
manuseamento de um equipamento DAE, que já está adquirido e será colocado no 
nosso polidesportivo nas primeiras semanas de 2021;

•Instalamos um software no clube que permite dar uma melhor resposta na área 
técnica.

ATLETISMO
•Um  Projeto interrompido a 14 de março com 15 atletas, tendo apenas alguns atletas 
realizado algumas provas virtuais, não constantes no calendário nacional da 
federação portuguesa de atletismo, nem do calendário de provas nacionais de 
estrada;

•Durante os 74 dias de atividade de 2020 os seus atletas integrados em vários 
escalões etários, realizaram 4 provas, entre provas de 10 km e 15 Km, provas estas 
efetuadas, nos concelhos de: Lisboa e Sintra.

TENIS
•Igualmente interrompido a 14 de março com  33 atletas e apenas retomado em 
outubro, onde se perderam 8 atletas, mas em contrapartida entraram 11 novos atletas, 
terminando o ano com 35 atletas. No dia 16 de janeiro iriam experimentar 4 atletas, 
mas a suspensão da atividade, não permitiu esse teste. Após a retoma, foi intenção do 
Clube só retomar os alugueres após a melhoria dos resultados da pandemia, o que 
não veio a acontecer.  

SEDE
•Instalamos um software no clube que permite dar uma melhor resposta na área 
administrativa;

•Mudamos a gerência do bar com forte investimento no reforço do sistema electrico 
e na aquisição de novos equipamentos;

•Mudança da imagem do clube nas redes sociais;

•Investimos com diverso equipamento para o combate ao COVID-19, nomeadamente 
na aquisição de máscaras, termómetros, em álcool gelo e desinfetantes.



Paulo Alexandre Barroca

FINANCEIRA
Ano muito complicado com grandes perdas em termos de receitas, em dois grandes 
itens 

•Alugueres: Diminuição da receita em 76% quando comparado o 2º semestre de 2020 
com o mesmo período de 2019;

•Mensalidades: Diminuição da receita em 67% quando comparado o 4º trimestre de 
2020 com o mesmo período de 2019.

Em virtude da situação pandémica, não foi marcada nenhuma assembleia geral, mas 
como a vida do clube tem que continuar, a Direção irá avaliar a constante evolução da 
pandemia e poderá solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral, a realização 
de duas assembleias gerais para aprovação das contas de 2019 e para a marcação de 
um novo ato eleitoral para a eleição dos novos órgãos sociais, em que os sócios irão 
conhecer com duas semanas de antecedência, as contas e com uma semana de 
antecedência as listas concorrentes. Em ambos os casos, as contas e as listas estarão 
afixados na sala de sócios (caso a mesma possa estar aberta) e/ou poderão ser 
solicitados na secretaria (por e.mail, caso a mesma esteja encerrada), desde que 
quem as solicite demonstrar ser sócio com quotas em dia. Nesse período será 
facultado um e-mail para que se possam tirar todas as dúvidas das contas 
apresentadas e das listas a concorrer. No dia da validação das contas e da eleição dos 
novos órgãos sociais, apenas existirá urnas para a deposição dos votos de 
aprovação/rejeição das contas e da votação das listas dos novos órgãos sociais.
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Póvoa de Santa Iria, 25 janeiro de 2020
 O Presidente da Direção


