
 

 

 

Comunicado/SAUDAÇÂO 

73º Aniversário do CD Pinhalnovense 

05/08/1948  |  05/08/2021 

 

-Na passagem do 73º aniversário da sua fundação e na sua evocação, a Direção do 
CD Pinhalnovense em nome dos seus Órgãos Socias saúda, os seus Sócios e todos 
aqueles que colaboraram e que possibilitaram o seu engrandecimento na defesa 
dos valores Associativos e Desportivos. 

-Num tempo de preocupações generalizadas, provocadas pela Pandemia COVID-19, 
o que provocou uma Gestão corrente e desportiva atípica, com paragens e 
interrupções forçadas, com a consequente ausência de receitas, o CDPinhalnovense 
manteve o controlo financeiro, próprio de uma estrutura idónea e em vias da 
profissionalização.   

-Nesta situação de falta de competição desportiva no Futebol e nas modalidades 
(Ginástica e Basquetebol) possibilitou outras frentes de trabalho, nomeadamente a 
Certificação de Entidade Formadora para o Futebol de formação e para o Mini-
Basquetebol; a candidatura (aceite) para a reconstrução do campo de Futebol de 9 
e 7; obras de readaptação do espaço da sala de convívio dos Sócios, que permitiu a 
restruturação do Bar e na criação de uma Sala Multiusos, a remodelação da 
Secretaria/Loja Azul, etc. 

- Foram criadas as condições para novo investidor (brasileiro), para adquirir a 
maioria da capital da SAD para os próximos 5 anos, desde julho de 2020, mantendo-
se sempre as nossas preocupações na sua gestão, na defesa dos valores históricos e 
desportivos do CD Pinhalnovense, consignados no “Protocolo de Colaboração” que 
obriga as partes. 

-Continua a preocupar-nos a ausência de colaboração e disponibilidade dos Sócios, 
para a participação na vida Estatutária do CD Pinhalnovense, principalmente para 
integrar os Órgãos Sociais carentes de “gente nova” para soluções futuras.  

-Uma palavra aos Nossos Fundadores, que possibilitaram a existência do 
CDPinhalnovense, com a saudação aos familiares dos que já nos deixaram.  



 

 

 

Assim, queremos saudar e agradecer a colaboração: 

 

-Os Agentes Desportivos: 

-Que representaram o CD Pinhalnovense, nas modalidades, Futebol, Ginástica, 
Basquetebol, Fitness (aulas de grupo) Campismo e Montanhismo; 

-As Instituições: 

 IPDJ, Camara Municipal de Palmela; Palmela Desporto E.M.; Bombeiros de P. Novo 

-As Federações Nacionais e Associações Distritais: 

- Futebol, Coletividades, Ginástica, Basquetebol Campismo e Montanhismo 

-Núcleo de Árbitros do Pinhal Novo 

-Patrocinadores desportivos: 

 Intermarchê-loja de P.Novo, Barbara & Barbara, O Forno/Casa de Peixe 

-Permutas publicitárias: 

Tanqueluz-Jardia, Magjacol, Horta Caramela, A Garrafinha 

-Apoios comerciais: 

 Rif, Serralharia Firmino 

-Aos Colaboradores e Sócios anónimos, que possibilitaram a gestão corrente 
administrativa e funcional das instalações do “Campo Santos Jorge”. 

 

Queremos ser reconhecidos como o Clube da Terra 

Viva o Pinhalnovense 

A Direção, 05 de agosto de 2021 

 

  


