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Caros Associados, 
 
Dando cumprimento à b) do nº 2, do artigo 31º, a Direcção da ACNP – Associação de Canoagem 
do Norte de Portugal, apresenta neste documento o resumo da sua actividade desenvolvida 
durante o ano de 2019 e respectivas contas. 
Foi o terceiro ano do presente mandato. Apesar da maior experiência, tratou-se de um ano 
intenso e que se revelou difícil no que respeitou ao cumprimento do Plano de Actividades e tal 
como referimos nesse documento relativamente aos objectivos estabelecidos continuamos num 
período de avaliação das actividades para a sua redefinição no futuro. Estamos a fazer o 
caminho.  
Temos vindo a desenvolver contactos com o propósito de estabelecer parcerias e apresentar 
projectos conjuntos com entidades que nos permitam um maior desenvolvimento e visibilidade 
da modalidade com um menor esforço financeiro. 
Esta Associação movimenta cerca de 900 atletas o que constitui um motivo de orgulho, mas 
também de responsabilização, no panorama nacional. 
A actividade de uma Associação não se pode desenvolver sem uma forte união de todos os 
associados. Este objectivo também foi e continua a ser preponderante na acção que procuramos 
desenvolver para reforçar e consolidar a identidade da Associação. Assim esta direcção 
procurou ser um polo agregador de forma a possibilitar que sejamos um espaço de forte 
envolvimento nos projectos e iniciativas que contribuem para um ambiente em que seja possível 
uma forte melhoria na actividade quer em quantidade quer em qualidade. 
 
 
1. ORGÃOS SOCIAIS EFECTIVOS – Mandato 2017/2020 
 
Mesa da Assembleia Geral:  
Presidente…………: Sérgio Manuel Freitas Pais da Silva; 
Vice-Presidente…: José Albertino Pereira da Cunha; 
Secretário………….: Horácio José Fernandes Lima; 
 
Direcção: 
Presidente…………: Arlindo Manuel Vieira de Freitas; 
Vice-Presidente…: Mário João Duarte Quintas; 
Tesoureiro………...: Mário Augusto Teixeira Gonçalves da Silva; 
Secretário………….: Paulo Jorge Leão Dias Guimarães; 
Vogal…………………: Cátia Rafaela Pereira Gonçalves; 
 
Conselho Fiscal:  
Presidente…………: David Manuel Morgado da Cruz; 
1º Relator………….: Dário Rui Sobral Cancela Nogueira; 
2º Relator………….: Joaquim Fernandes Ferreira Santos; 
 
Conselho Regional de Arbitragem: 
Presidente…………: Maria do Céu Santos Veloso Fernandes; 
Vice-Presidente…: Maria Adélia Sobral Barbosa; 
Secretário………….: Ana Maria Lopes de Sá Alves. 
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2. FORMAÇÃO E CAPTAÇÃO 
É sem dúvida um dos grandes objectivos estruturantes desta Direcção e nos quais estamos a dar 
os primeiros passos. Na sequência da acção do ano anterior, voltamos a realizar em 2019 uma 
acção de Formação - II Encontro de Treinadores de Canoagem 2019 / ACNP. Uma acção que 
decorreu bem e que mais uma vez veio ao encontro das necessidades dos nossos treinadores, 
cujo feedback revelou bons níveis de satisfação. Quanto à captação esta Direcção continua numa 
aposta forte e clara, mantendo a parceria com a C M Vila Nova de Gaia, estabelecendo uma nova 
com a FEGAPI, em Maio e ainda, procurando concretizar e dinamizar outras.  
 
 
3. ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS 
Em 2019 com o apoio e a colaboração dos clubes associados a ACNP organizou o quadro 
competitivo regional do norte, nomeadamente as seguintes provas: 
 

 Campeonato Regional de Fundo…………………………… (Alpendorada / Marco de Canaveses) 

 Campeonato Regional de Slalom ………………………….. (Fridão / Amarante) 

 Campeonato Regional de Maratona …………..…………. (Arnelas) 

 Campeonato Regional de Esperanças …………………… (Oliveira do Douro / V N de Gaia) 

 Campeonato Regional de Velocidade ……………………. (CAR / Montemor-o-Velho) 

 Torneios Abertos Fase Zonal 1 …………………………….. (Ponte de Lima) 

 Torneios Abertos Fase Zonal 2 …………………………….. (Covelo / Gondomar) 

 Torneios Abertos Fase Zonal 3 …………………………….. (Azurém / Vila do Conde) 

 

4. ESTÁGIOS E ENCONTROS REGIONAIS 

Durante 2019, por motivos de agenda dos atletas, não tivemos oportunidade de participar numa 
prova de Slalom integrada no campeonato Galego, em Covas, Espanha e que iria decorrer 
durante dois dias. 
Relativamente aos encontros regionais e atendendo ao facto da inexistência de outras 
Associações no continente, condiciona todo o tipo de eventos inter-regionais. 
A nossa lacuna continua a ser a falta de uma comissão técnica, órgão que deveria acompanhar 
formar e aconselhar. 

 
 

5. ACTIVIDADES DIVERSAS 

 No âmbito administrativo já temos a funcionar o site da ACNP – www.acnp.pt, que tem 
dado o seu contributo na promoção e de uma maior proximidade entre a ACNP e os seus 
associados, bem como dar uma maior visibilidade da Associação e dos seus eventos. 

 Reconhecemos que as redes sociais são um importante meio de divulgação pelo que as 

actividades realizadas pela ACNP, também são divulgadas na sua página do facebook. 

 Melhoria das condições de trabalho na sede da Associação para dar uma maior 
funcionalidade ao serviço administrativo.  

 Estivemos presentes em alguns eventos sociais dos nossos associados e de outras 
Instituições que de alguma forma se relacionam com a ACNP, procurando assim alargar e 
intensificar o nosso campo de intervenção. 
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 A Direcção da ACNP no desempenho das suas funções continua a incentivar as boas 
práticas no que toca à ética desportiva, sendo que esta não se aplica só aos atletas e 
treinadores mas, e também, a todos os agentes desportivos envolvidos. 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tal como tem sido repetidamente afirmado, a ACNP tem lutado por se afirmar como uma 
Associação, representante dos seus associados, agregadora e de confiança. 
A melhoria contínua das nossas actividades e a implementação de novas ferramentas como o 
site, e uma maior aposta nas redes sociais permitirão construir uma relação de maior 
proximidade junto dos nossos associados, bem como uma maior divulgação da canoagem. 
Relativamente a parcerias e apoios estabelecemos alguns contactos junto de entidades públicas 
e privadas para apresentar e divulgar a ACNP. Entendemos que estas relações institucionais bem 
geridas e aproveitadas, no futuro, poderão trazer-nos algumas vantagens. 
Por fim resta-nos agradecer a colaboração de todos os Associados na concretização das nossas 
actividades, porque sem ela não seria possível. Esta participação na vida da Associação 
demonstra, bem, a importância e o interesse que os associados têm no desenvolvimento 
sustentável e consolidado da mesma, para a região continuar a ser uma referência nacional e 
internacional na canoagem. 
Com a nossa determinação e com a vossa ajuda… 
 
 …..PODEMOS CONTINUAR A SONHAR.  
 
 

Porto, 02 de Junho de 2020 
 
                                                                                          O Presidente da Direcção 
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Contas 2019 
 
 

Despesas € Receitas € 

    

Formação / Encontro Treinadores 790,74 Comparticipação da FPC  

Competições Regionais  1.368,74  - Secretariado 1.050,00 

FPC 120,00  - Valor das inscrições dos atletas  4.370,00 

Clubes de V N Gaia 3.410,72    

Árbitros 1.279,63 Câmara de V N Gaia 2.250,00 

Despesas Administrativas 243,83 Donativo 100,00 

Transportes / Deslocações 294,51   

Comissões bancárias 18,72   

    

Total 7.526,89 Total 7.770,00 

 
 

Saldos €uros 

1. Saldo actual - 2019 243,11 

2. Saldo ano anterior - 2018 2.410,30 

3. Saldo para o próximo ano - 2020 2.653,41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


