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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 

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 2019 bem como um resumo das principais atividades e 
resultados desportivos de todas as suas modalidades. 

Para que estes resultados tenham sido alcançados 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. 

 

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 2019. Colocamos o mesmo à submissão e aprovação da Assembleia 
Geral. 

 
3.1 - Análise Económica e Financeira  

O Resultado Líquido do ano de 2019 foi negativo em 427,93€.  

3.2 - Balanço 

Pela estrutura apresentada no balanço, podemos verificar que o movimento não teve 
nada de extraordinário tendo em consideração as características das atividades 
praticadas no Clube, apesar do Resultado negativo. 
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3.3 - Perspetivas Futuras 

A nossa principal intenção enquanto Direção é aumentar a capacidade de resposta para 
as várias modalidades, o que só pode ser conseguido com a melhoria das condições de 
treino para atletas e técnicos, nomeadamente com a restruturação das atuais instalações 
e com a ampliação/construção de novos espaços de treino, condição essencial para 
motivar cada vez mais atletas e técnicos e assim podermos levar o nome do clube cada 
vez mais longe. 
Sabemos que é uma tarefa árdua quer pela conjuntura económica do país, quer pelas 
nossas condições financeiras, diante de outros Clubes/Associações do Concelho, que 
não são das melhores. Acontece que gostamos de desafios e temos atletas que nos 
fazem sonhar!   
Pretendemos, também, desenvolver ações para a angariação de novos atletas nas 
nossas modalidades com vista à dinamização do volume de serviços prestados na 
atividade desportiva, bem como a angariação de patrocínios para a melhoria das nossas 
instalações.  
 

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. 

 
3.5 - Proposta de Aplicação de Resultados 

A Direção propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido verificado no exercício de 
2019, negativo, no montante de 427,93€ seja transferido para resultados transitados. 

 
4. Atividades Culturais e Desportivas 

4.1 - Nota Introdutória 

O objetivo primordial na criação deste Clube foi o de fomentar a cultura, o desporto, o 
lazer e o bem-estar aos seus associados.   
Assim, em 1961 nasce o Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional o qual veio colmatar 
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.  
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Sendo o lema do clube “Desporto para Todos”, e apesar de todos os constrangimentos 
económico-financeiros, o mesmo continua a proporcionar e a incentivar a prática do 
desporto saudável quer, com especial preocupação e atenção para os mais jovens, quer 
para a faixa etária sénior.  
É nosso objetivo principal 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 – a Dança – que abarca o Ballet e a 
Expressão Artística.  
 
O quadro em baixo ajuda-nos a ver os praticantes de cada modalidade:  
 

 

Modalidades 

Atletas 
Não 

Federados 
Atletas 

Federados 

Patinagem 38 98 

Acrobática 54 13 

Rítmica 42   

Aikido 5 62 

Taekwondo 27 35 

Crossfight 22   

Yoga 8   

Ballet 14   

Expressão Artística 38   

Boxe 9   

Futsal 12   

Atletismo 8   

TOTAIS 277 208 

TOTAL GLOBAL 485 
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4.2 - Eventos Organizados pelo Clube 

Como já é prática usual deste Clube, o ano de 2019 não foi exceção, na organização de 
vários eventos desportivos cujo o intuito é desenvolver e divulgar o trabalho realizado 
nas modalidades existentes assim como manter os atletas em atividade para além dos 
treinos regulares.  

São estes eventos que fazem toda a diferença: permitem uma maior dinamização ao 
CPSN e ajudam na angariação de novos atletas.   

Centenas de atletas oriundos de vários clubes do nosso concelho e também de outros 
mais distantes participam nestes eventos, os quais criam uma interação saudável entre 
Clubes e Associações, demonstrando a nossa vontade de manter vivo o lema: ”Desporto 
para Todos!”  

 

Só com o empenho dos dirigentes, técnicos/treinadores desportivos, atletas das 
respetivas modalidades e familiares dos atletas e dos apoios logísticos da Câmara 
Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires é que é possível levar estes eventos a bom porto. 
Não esquecendo a essência do Clube - o convívio entre os trabalhadores e ex-
trabalhadores (e seus familiares) da Siderurgia Nacional - e à semelhança do que tem 
vindo a acontecer nos últimos anos, foi organizado o tradicional e anual “Almoço de 
Confraternização de Reformados e Antigos Trabalhadores da Siderurgia Nacional”. Este 
almoço de convívio realizou-se no dia 16 de Maio e registou a presença de cerca de 300 
pessoas. 

 
Almoço de reformados da Siderurgia Nacional no CPSN  (2019) 
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4.3 - Projetos Comunitários  

Em termos de Projetos Comunitários o CPSN marcou presença na abertura dos Jogos 
do Seixal, no Agita Seixal, na festa de abertura e encerramento da Seixalíada e na 
comissão técnica de modalidades para organização do Torneio de Patinagem Artística 
da Seixalíada. 
Participou também nas reuniões de trabalho da Comissão Desportiva da Freguesia da 
Aldeia de Paio Pires e na Comissão Executiva do Conselho Desportivo Municipal do 
Seixal, sendo a Diretora Desportiva do CPSN, Sónia Terceiro Tojinha, reeleita para 
representar a freguesia da Aldeia de Paio Pires no CECDM. 
 

 

4.4 - Modalidades 

4.4.1 - Patinagem Artística 

Na época transata passaram pela Patinagem do CPSN 138 atletas ao longo dos 12 
meses, dos quais 98 se encontravam federados. A 31 de Dezembro de 2019 o nº de 
atletas era exatamente de 100, repartidos pelas seguintes classes: 
 

1. 37 nas classes de Iniciação 
2. 34 nas classes de Formação 
3. 19 nas classes de Competição 
4. 10 na classe de Veteranos 

Destes 100 atletas, 81 estavam Federados nos seguintes escalões: 

 

• 2 Iniciação 

• 18 Benjamins 

• 27 Infantis 

• 15 Iniciados 

• 11 cadetes 

• 5 Juvenis 

• 3 Juniores 

A Época 2019 foi muito exigente, devido à implementação do novo sistema de 
ajuizamento, no entanto conseguiram manter-se focados nos objetivos e terminar o ano 
desportivo com resultados muito positivos. 

No que respeita à formação, os atletas realizaram no total 66 testes de nível, obtendo 
aprovação em 49. Vejamos a sua decomposição: 
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Testes de Iniciação Distritais (37) 
✓ 36 Aprovados 
✓ 1 Reprovados 

Testes de Base de Disciplina Distritais (7) 
✓ 3 Aprovados 
✓ 4 Reprovados 

Testes de Disciplina Distritais (15) 
✓ 8 Aprovados 
✓ 7 Reprovados 

Testes de Disciplina Nacionais (7) 
✓ 2 Aprovados 
✓ 5 Reprovados 

Analisando agora a época desportiva de competição, 2019 foi uma época muito 
competitiva, participámos em muitas provas e que podemos concluir que coletivamente 
atingimos os objetivos a que nos propusemos 9 pódios em 19 participações: 

 
▪ 1ª Taça de Setúbal – 2º Lugar 

▪ 23ª Taça APS – 4º e 7º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Juniores – 2º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Seniores – 4º Lugar 

▪ XV Torneio de Patinagem Artística Sta. Cita – 4º Lugar 

▪ Jogos do Futuro – 2º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Iniciados – 4º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Cadetes – 3º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Infantis – 10º Lugar 

▪ Campeonato Distrital de Juvenis – 3º Lugar 

▪ Campeonato Nacional de Patinagem Livre – 20º Lugar 

▪ 36ª Seixalíada – 3º e 9º Lugar 

▪ Torneio Jovem – 2º Lugar 

▪ Jogos do Sado – 8º Lugar 

▪ Torneio de Estrelitas – 11º Lugar 

▪ Torneio de Benjamins – 1º Lugar 

▪ Torneio Aberto – 1º Lugar 
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Em termos individuais temos a destacar o Campeão Distrital de Seniores Masculinos, 3º 
Classificado Distrital de Juvenis Femininos e 3º Classificado Distrital de Juniores 
Femininos, para além destes, conseguimos ainda mais 34 Pódios Individuais no decorrer 
de todas as provas em que participamos no decorrer da época. 

Em termos mais lúdicos, o clube participou nalgumas representações de grupo, 
nomeadamente, no: 

 

▪ Sarau do 58º Aniversário do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional 

▪ Festival de Patinagem Artística do Clube Naval Setubalense 

▪ Festival de Patinagem Artística da Casa do Pessoal da Secil 

▪ Festival de Patinagem Artística da Festa do Avante 

▪ Gala de Patinagem Artística da Associação de Patinagem de Setúbal 

▪ Festa de Natal do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional 

-
Gala de 
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4.4.2 - Ginástica  

Esta modalidade compõe-se por 3 outras modalidades, a saber: 

a) Minigym – constituída por 15 mini atletas. Esta modalidade é constituída por 
atletas dos 0-3 anos que praticam a atividade de uma forma bastante simples com 
o intuito de terem contato com o exercício físico desde tenra idade; 
 

b) Ginástica Rítmica - esta Modalidade tem mantido a sua evolução, quer em termos 
de qualidade técnica desportiva, quer em número de atletas praticantes. São 12 
atletas na iniciação e 8 na representação. É 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. 
 
É bastante dinâmica e participou em vários eventos desportivos: 
 
Aniversário do Clube   
Sarau de Natal Sociedade Recreativa Bairro Bela Vista  
Festa Natal  
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c) Ginástica Acrobática – Constituída por 23 atletas de representação e 20 de 

competição, esta Modalidade tem vindo a apresentar uma grande evolução, quer 
em termos de qualidade técnica desportiva, quer em número de atletas 
praticantes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

São uma classe bastante dinâmica que, ao longo do ano transato, participou nos 
seguintes eventos: 
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- Acro Twist  2 trios  
- Aniversário do Clube  
- Torneio Acrobática (torneio distrital de divisão base, 1ºdivisão e torneio de níveis 
1 e 2 
- Campeonato Acrobática (campeonato distrital divisão base e campeonato de 
níveis 1 e 2)    
 - Estágio Páscoa 
 - Gala Gímnica   
- Sarau da Sociedade Recreativa Bairro Bela Vista  
- Seixal Gym   
- Sarau da SFAL  
- Festa do Avante  
- Festa de Natal  

 
 
4.4.3 – Ballet e Expressão Artística 

 

 
 
No que respeita ao Ballet, esta modalidade tem vindo a crescer, quer a nível de qualidade 
desportiva, quer a nível do número de atletas, contando neste momento com 14.  
Participou na Festa de Natal do CPSN. 
 
Em relação à Expressão Artística, modalidade que surgiu com a necessidade de oferecer 
às atletas de patinagem uma maior delicadeza e rigor de movimentos, contamos com 38 
atletas. Este número tem pretensão em aumentar. 
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4.4.4 - Yoga 

 

Apesar do número de atletas nesta modalidade ter crescido para o dobro dos atletas do 
ano transato (8), por motivos de agenda profissional do Técnico responsável pela 
modalidade, ela teve o seu términus no final do ano. 

 
4.4.5 - Boxe 

 
Com um número de 9 atletas praticantes, quem treina Boxe conhece bem os benefícios 
da sua prática. 
Esta modalidade, em relação ao ano transato, teve uma evolução muito mais rápida em 
termos de número de atletas, mas estamos confiantes de que irá crescer muito mais, 
pois quem a pratica não deixa de afirmar que esta é uma boa forma de ter um corpo mais 
forte e aumentar a sua auto-confiança. 
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4.4.6 – 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. Contamos, neste momento, com 5 atletas não federados e 62 atletas 
federados, o que perfaz um total de 67 atletas. Participou em vários eventos, conforme 
informação: 
 

• Janeiro - Estágio de armas - Vila Franca de Xira  

• Fevereiro - Estágio Internacional - Escola Naval - Marinha   

• Março -  Encontro Técnico - Clube de Pessoal da Siderurgia Nacional  

• Março - Encontro Associativo Kids - Clube de Pessoal da Siderurgia Nacional  

• Maio - Encontro Técnico Sport Algés e Dafundo  

• Maio - Treino de Graduados Queluz      

• Junho - Estágio de Armas      

• Junho Festa do Japão em Lisboa, Belém        

• Julho - Estágio Internacional  

• Outubro - Encontro Técnico Sport Algés e Dafundo 

• Novembro - Encontro Nacional Kids em colaboração com a "Operação Nariz 
Vermelho"    programa realizado pela RTP sobre este evento.  

• Novembro - Encontro Técnico Real Clube Massamá   

• Dezembro - Estágio Nacional Lisboa no Ginásio Lisboa Clube    
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4.4.7 – Taekwondo 
 
Esta modalidade de defesa pessoal olímpica é muito procurada, na sua grande maioria, 
por jovens. Tem 27 atletas não federados e 35 federados, perfazendo um total de 62 na 
modalidade. Participou em vários torneios e campeonatos de nível regional e nacional 
onde conquistou excelentes resultados desportivos, individuais e coletivos com títulos 
regionais e nacionais, como sejam: 
 
4º OPEN DE POOMSAE DE TAEKWONDO DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS  
1º OPEN DE PAIO PIRES – TAEKWONDO (2019) 
PROVA NACIONAL DE POOMSAE KUPS 
 
Participou também na 36ª Seixalíada, nos Jogos do Seixal, nas festas Populares de Paio 
Pires e nos Saraus Desportivos realizados pelo Clube. Participou ainda em Workshops 
de Defesa Pessoal e encontros técnicos de aperfeiçoamento da modalidade.  
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4.4.8 - Atletismo 

 
 
O Atletismo conta com 8 atletas não federados e tem vindo a conquistar o seu lugar como 
uma das modalidades com maior crescimento no CPSN. 
Participa em variadíssimas provas quer no Concelho, quer fora do mesmo.  
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4.4.9 - Crossfight 

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 constituída por 22 atletas não federados. 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.  

 
 

 

5 - Agradecimentos  

Gostaríamos de dirigir os nossos sinceros agradecimentos à Câmara Municipal do Seixal 
e União de Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, todo o apoio logístico 
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7 - Demonstração de Resultados 
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NIF: 500971862Clube Pessoal Siderurgia Nacional

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2019
(em euros)

Rendimentos e Gastos 2019 2018Notas
Vendas e serviços prestados 98.453,31 90.166,60
Subsídios, doações e legados à exploração 11.341,00 25.681,27
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos (79.490,60) (83.645,18)
Gastos com o pessoal (33.614,16) (33.177,19)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidas (perdas/reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos 3.983,32
Outros gastos (1.100,34) (350,84)

Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos (427,47) (1.325,34)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) (427,47) (1.325,34)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados (0,46) (0,10)

Total resultado antes de impostos (427,93) (1.325,44)
Imposto sobre o rendimento do período

Total resultado líquido do período (427,93) (1.325,44)
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CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL - ACTIVIDADE ISENTA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA S
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2019
Vendas e serviços prestados 91 853,31
Subsídios à exploração 11 341,00
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos -70 195,74
Gastos com o pessoal -33 614,16
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciaveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 3 983,32
Outros gastos e perdas -1 100,80

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos 2 266,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) 2 266,93
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos 2 266,93

Resultado líquido do período 2 266,93

O TÉCNICO DE CONTAS A GERÊNCIA

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária 



CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL - ACTIVIDADE SUJEITA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA S
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2019
Vendas e serviços prestados 6 600,00
Subsídios à exploração
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos -9 294,86
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciaveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos -2 694,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) -2 694,86
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos -2 694,86

Resultado líquido do período -2 694,86

O TÉCNICO DE CONTAS A GERÊNCIA

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária 



NIF: 500971862Clube Pessoal Siderurgia Nacional

Balanço em 31 de Dezembro de 2019
(em euros)

Rubrica 2019 2018Notas
ATIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 40.429,35 40.429,35
Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Outros créditos e ativos não correntes

Total ativo não corrente 40.429,35 40.429,35
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber 291,72 2.381,79
Estado e outros entes públicos 179,68 173,32
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Diferimentos 2.525,06 1.380,80
Outros ativos correntes 10.008,81 9.474,81
Caixa e depósitos bancários 6.697,38 7.353,91

Total ativo corrente 19.702,65 20.764,63
Total ativo 60.132,00 61.193,98

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados 58.374,38 59.699,82
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período (427,93) (1.325,44)
Dividendos antecipados
Interesses que não controlam

Total fundos patrimoniais 57.946,45 58.374,38
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Total passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores 1.415,27 1.415,33
Estado e outros entes públicos 759,28 1.404,27
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes 11,00

Total passivo corrente 2.185,55 2.819,60
Total passivo 2.185,55 2.819,60

Total fundos patrimoniais e passivo 60.132,00 61.193,98

1 1Página Emitido por TOConline - https://www.toconline.pt em 2020-03-12  15:24/



 

 

 

 

             

CLUBE DO PESSOAL DA SIDERURGIA NACIONAL 

 

        

Av. da Siderurgia Nacional     2840-075 Aldeia de Paio Pires          Tel.. 21 222 03 08   Tlm. 968 410 560      

                                 e-mail: cpsndesportivas@gmail.com      www.clubesiderurgia.pt                       pag.20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Parecer do Conselho Fiscal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpsndesportivas@gmail.com
http://www.clubesiderurgia.pt/



