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Caros Associados, 
 
Dando cumprimento à alínea b) do nº 2, do artigo 31º, dos Estatutos da Associação de Canoagem 
do Norte de Portugal, vem esta Direcção, apresentar neste documento o resumo da sua 
actividade desenvolvida durante o ano de 2020 e respectivas contas. 
Foi o quarto e último ano do mandato. Um ano que ficou marcado pelos efeitos da pandemia 
COVID 19 e por todos os constrangimentos e consequências que com ela se relacionaram. Toda a 
actividade global mundial sofreu alterações profundas com as medidas necessárias 
implementadas para combater a pandemia e a área do desporto não fugiu as essas alterações e 
limitações. 
Em ano atípico devido à pandemia Covid 19, a actividade da Associação foi muito afectada, sem 
prejuízo da reorganização administrativa, quer em agilização de processos quer em substituição 
e renovação de equipamentos. 
A Associação reconhece o empenho e dedicação contínua de todos os clubes que, num ano 
repleto de desafios, continuaram o seu trabalho. Umas vezes presencialmente outras vezes à 
distância e adoptando sempre procedimentos preventivos, bem como as obrigatórias normas de 
segurança impostas pela Direcção Geral de Saúde. 
A canoagem por ser uma modalidade ao ar livre, está em clara vantagem para atrair novos 
praticantes. Neste contexto de significativa alteração nas formas de relacionamento social, 
podem surgir novas oportunidades que não devemos desprezar.  
Quanto às actividades desenvolvidas no âmbito das nossas competências regulares apenas o 
destaque para o Campeonato Regional de Fundo, uma prova com muito sucesso quer ao nível de 
participantes quer ao nível social. 
A Direcção da ACNP e dado o grande número de atletas, bem como o elevado nível competitivo 
continua a manter como prioridade a dignificação dos Campeonatos Regionais. 
Continuamos a desenvolver contactos com o propósito de estabelecer e consolidar parcerias. 
Queremos para reforçar e consolidar a identidade da Associação. Queremos ter uma voz, 
queremos ter uma representação efectiva para potenciar uma região e diferenciarmo-nos a nível 
nacional. Juntos e com com um forte envolvimento nas actividades da Associação estamos certos 
que podemos acrescentar valor aos vossos projectos e iniciativas num ambiente de trabalho, 
com cooperação e confiança. 
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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. 
 
 
 
 
 
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 das medidas excepcionais de resposta à pandemia a 
Formação e Captação foi também afectada, sem prejuízo de alguns clubes, dentro das normas de 
segurança, ainda conseguiram dinamizar esta vertente e assim dar resposta a algumas situações 
novas em virtude da canoagem ser considerada uma modalidade de baixo risco. 
Apesar de tudo houve um feedback positivo. 
 
 
 
 
3. ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS 
Em 2020 com o apoio e a colaboração dos clubes associados a ACNP, dentro do quadro 
competitivo e face à pandemia apenas foi possível organizar a prova do Campeonato Regional de 
Fundo. 
 
 Campeonato Regional de Fundo…………………………… (Alpendorada / Marco de Canaveses) 
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4. ESTÁGIOS E ENCONTROS REGIONAIS 

Durante 2020, não houve a possibilidade de qualquer participação em provas/encontros extra 
quadro competitivo e estágios. 
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 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 e 
também já tem presença no Instagram (assoc_canoagem_norte_Portugal). 

 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. 

 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. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tal como tem sido repetidamente afirmado, a ACNP tem lutado por se afirmar como uma 
Associação, representante dos seus associados. 
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, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores e 
num mundo global, dar uma maior visibilidade à canoagem e em particular à ACNP.. 
Relativamente a parcerias e apoios, além dos existentes, continuamos a estabelecer novos 
contactos junto de entidades públicas e privadas para apresentar e divulgar a ACNP. 
Estamos certos 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 as mesmas não seriam possíveis. Esta participação na vida da vossa 
Associação demonstra, bem, a importância e o interesse que os associados têm em continuar a 
apostar no desenvolvimento sustentável e consolidado da mesma, para a região norte continuar 
a ser uma referência nacional e internacional na canoagem. 
Com a nossa determinação e com a vossa ajuda… 
 
 …..PODEMOS E DEVEMOS CONTINUAR A SONHAR.  
 
 

Porto, 22 de Junho de 2021 
 
                                                                                          O Presidente da Direcção 
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 Contas 2020 
 
 

Despesas € Receitas € 
    

Competições Regionais 
 

Federação Portuguesa Canoagem:  

 - Bombeiros 279,14     Contr Prog Desenv  Desp 2019 5 695,00 

 - Árbitros 0,00     
FPC - Inscrições Dirigentes   Donativos   
 - Inscrição Associação 75,00  - Corritroca, Lda 150,00 

 - Inscrições Dirigentes 22,50   

Despesas administrativas 295,83   

Desp representação 64,00   

Transportes / deslocações 100,00   

Desp bancárias     

- Cartão 18,72   

- Transferência 0,83   

Diversos 61.00   

    

Total (A) 917,02 Total (B) 5 845,00 

 
 

Saldos €uros 

1.  Saldo actual - 2020   (B) - (A) 4 927,98 

2.  Saldo ano anterior - 2019 2 653,41 

3. Saldo para o próximo ano - 2021 7 581,39 

 
 


