RELATÓRIO de ACTIVIDADES
Este é um Relatório de fim de mandato, mais três anos de trabalho árduo,
mas gratificante para que cada vez mais jovens pratiquem as modalidades
que mais gostam. Mais um mandato sem que as nossas prometidas
Instalações permitam melhorar as condições de trabalho e ter um suporte
sustentável de qualidade. Mais um mandato com os problemas inerentes a
Instalações degradadas e à indecisão de saber se vale a pena transformar
ou somente adaptar, tendo sido esta última a opção tomada, porque nos
dão esperança de que o futuro está próximo.
Independentemente destas situações que nos preocupam e que também
nos dão a vontade de transformar, apesar de existirem associados ou
simpatizantes que reclamam as decisões, sem que tenham todo o
conhecimento e nos censurem sem razão. Há outros, em maior número,
felizmente que nos dão alento para continuar. E foi o que aconteceu até
agora. Este é o prémio de se ser voluntário.
Existem momentos nas nossas vidas em que a satisfação da conclusão de
um processo nos enche a alma e foi isso que em meados de setembro
passado se concretizou com a entrega das 4 Carrinhas a que nos tínhamos
candidatado através do Orçamento Participativo de 2016. Estas são devidas
a muitas pessoas que recolheram cupões com os códigos, com os muitos
mais que arranjaram amigos, conhecidos e desconhecidos a quem
“obrigaram” a votar pelo Grupo Sportivo de Carcavelos. Nesta altura viu-se
do que o Clube é capaz e disso não nos esqueceremos.
No princípio desse mesmo mês, assistimos ao abandono de um Diretor, que
se incompatibilizou, com alguns de nós.
Tivemos de substituir o sistema de abastecimento de águas nos balneários
de madeira, uma vez que o depósito entupiu e a estrutura onde se encontra
não garante segurança. Foi no sentido de continuar a dar possibilidades de
funcionamento àquela estrutura que adquirimos 2 termoacumuladores de
200 litros cada, para alimentar cada uma das cabines.
Por de encontrar em adiantado estado de degradação e de dificuldade
extrema de limpeza, tivemos de substituir o chão do balneário 1, por um
pavimento anti deslizante e de fácil manutenção.

Propuseram-nos a realização de uma prova de ciclismo para escalões jovens
como memorial aos 91 anos da 1ª Volta a Portugal em Bicicleta que esteve
marcada para o passado dia 4, véspera do nosso Aniversário, mas que as
condições climatéricas não permitiram. Para esta prova estavam previstas
as participações de Equipas vindas do Algarve a Coimbra.
No cumprimento das nossas obrigações estivemos presentes nas reuniões
promovidas nas associações onde estamos filiados, como a Associação de
Futebol de Lisboa ou a Associação de Ginástica de Lisboa e a Associação de
Clubes de Futebol do Concelho de Cascais.
Queremos deixar aqui um Agradecimento à Junta de Freguesia de
Carcavelos Parede e à Câmara Municipal de Cascais pelos apoios que nos
foram concedidos.
Para ficarem para memória futura deixamos aqui os resultados mais
significativos de cada uma das atividades.
FUTEBOL
Deixa-nos um amargo de boca por não atingirmos os objetivos que
desejávamos. A manutenção de todas as Equipas nos Escalões onde
estavam e tentar a subida nos Juvenis. Não é que esperássemos facilidades,
pois sabíamos que a Equipa de Juniores iria ter grandes dificuldades e a de
Iniciados também não iria ter vida fácil. Quanto aos Seniores, apesar de
acalentarmos esperanças de ter um Campeonato tranquilo, tal não tem
acontecido.
Diga-se também, que nem tudo está acabado e ainda pode acontecer que
os Juniores se mantenham na divisão de Honra, estamos no 1º lugar de
descida, o que com um mau resultado da Equipa acima e um bom resultado
nosso pode haver uma inversão.
Os Iniciados que poderão descer de divisão, não por estarem na zona de
despromoção, mas por estarem no lote de mais três Equipas que vão descer
devido às posições que ocupam na tabela classificativa os Clubes que
disputam o Campeonato Nacional e que pertencem à Associação de Futebol
de Lisboa. Apesar do mérito que esta Equipa teve de subir de Divisão em
duas épocas consecutivas, graças à qualidade dos seus jogadores, os seus
sucessores não têm desonrado o seu legado, pelo que é possível, ainda, a
manutenção.

Apesar de estarem, talvez na posição mais difícil, não quer dizer que até
final do Campeonato não consiga haver uma alteração. Há resultados que
pela margem mínima nos deixam frustrados. Mas o que conta são as bolas
dentro da baliza.
O Grupo de trabalho teve muitas alterações, devido à falta de compromisso
de muito dos jogadores inscritos.
Há quem diga que a culpa é da Equipa Técnica, mas atendendo à nossa
postura nas situações normais e perante as adversidades, é sempre contra
as chicotadas, vamos esperar até final e logo se verá. Estamos tranquilos
por termos feito todos os possíveis para responder aos pedidos da Equipa
Técnica.
Resultados finais da época passada:
Escalão Prova
Div
Cl Jogos
V
E D
Seniores CD
1ª
7
26
8
8 10
Juniores CD
Honra 11
30
11
8 11
Juvenis 2ª F
2ª
7
9
3
3
3
Juvenis T Ex
2ª
7
9
3
2
4
Iniciado
CD
1ª*
3
30
23
1
6
Iniciado T Ex
2ª
4
8
5
1
2
Ini C1
T Ex
1ª
2
6
4
0
2
Inf D1 10º A
5
12
4
3
5
Inf D2 2º Ap
5
14
7
1
6
Esc E2 12º A
3
12
7
1
4
*Esta Classificação permitiu a subida à Divisão de Honra

GM
34
58
13
23
90
28
11
31
48
56

GS
40
52
13
24
24
16
11
49
37
28

Pt
32
41
12
11
70
16
12
15
22
22

No ano de 2017 Equipas do Clube participaram no Estoril Foot e no IberCup
Estoril e Cascais e ainda IberCup Barcelona, para além dos Torneios José
António e Vitor Damas com Organização do Nosso Clube.
Resultados na presente época: (a 4 de março 2018)
Escalão Prova
Div
Seniores CD
1ª
Juniores CD
Honra
Juvenis
CD
2ª
Juv B1
CD
1ª
Iniciado
CD
Honra
Iniciado
CD
2ª

Cl
14
14
1
10
12
14

Jogos
17
19
19
17
19
19

V
2
4
16
4
4
1

E
2
4
1
1
2
2

D
13
11
2
12
13
16

GM
24
18
97
22
17
9

GS
54
38
10
13
33
70

Pt
8
16
49
13
14
5

Ini C1
Inf D2
Inf D1 7
Inf D1 8
Benj E2

CD
CD
CD
CD
CD

1ª

8
4
10
8
13

17
17
15
14
17

8
13
3
4
2

1
0
1
2
0

8
4
11
8
15

27
89
23
27
39

41
49
93
53
126

25
39
10
14
6

GINÁSTICA
Esta atividade aumentou significativamente os seus ginastas, estando todas
as Classes lotadas. (Competição, Formação e Representativa)
Os resultados melhoram na Classe Acrobática com mais ginastas a
participarem em competição, a Classe de Trampolins continua a marcar boa
presença nos seus Campeonatos.
Para além da participação em Vários Torneios Internacionais como o Loulé
Cup ou a Scalabis Cup, o GSCarcavelos organizou pela VI edição o Cascais
Beach Cup em Trampolins, que nesta edição, a maior de sempre, contou
com cerca de 160 ginastas representantes de 28 Clubes, sendo 5 Ingleses,
4 Espanhois, 1 Holandês e 1 Polaco. Realizou no passado mês de Julho o
segundo Campo de Treino para Juniores promovido pela União Europeia de
Ginástica e que tem merecido os melhores elogios.
Super Finais - 11 Jun 2017 – Guimarães
Trampolim Ind.

INI Masc
3º
JUV Masc 5º
JUN Elite 1º
JUN Elite 2ª
SEN. Elite 3ª
SEN. Elite 4º
Trampolim Sinc. INI Masc
1º
JUV Fem
2º
JUV Masd 4º
JUN Elite 1º
JUN Elite 2º
SEN. Elite 1º
SEM Elite 2º
*Com ginastas de outros Clubes
DMTrampolim
JUN Elite 2º

José Florêncio
Guilherme Oliveira
Ana Oliveira
Sofia Meneses
Mariana Carvalho
Beatriz Peng
José Florêncio*
Beatriz Noras / Carolina Pinto
Guilherme Oliveira / Miguel Neves
Ana Oliveira*
Sofia Meneses*
Mariana Carvalho*
Beatriz Peng*
Ana Oliveira

JUN Elite
SEN. Elite

6º
2º

Vasco Grincho
Beatriz Peng

Campeonato Mundo – Nov 2017 – Sofia Bulgária
Trampolim Ind.
DMTrampolim

37º Mariana Carvalho (entre 66 ginastas)
Equipa – 7º (entre 14)
16º Beatriz Peng (entre 29 ginastas)
Equipa – 5º (entre 7) Apurada para a Final
Equipa Final – 3º (Medalha de Bronze)

3º Momento de Apuramento Campeonato Europa – 25 Fev 2018
Trampolim Ind.

DMTrampolim

JUN Elite
Jun Fem
SEN. Elite
JUN Elite

1º
8º
1º
1º

Ana Oliveira
Marta Sarmento
Mariana Carvalho
Ana Oliveira

Nota: A nossa Ginasta Beatriz Peng, não pode participar nestes
apuramentos e nem no Campeonato da Europa por ter sido operada a uma
lesão num pé.
HALTEROFILISMO
Esta secção tem andado aos altos e baixos. Há dois anos estava numa crista,
agora parece estar num vau. É verdade que ainda não ter sido a Federação
reconhecida de Utilidade Pública Desportiva, depois de ter perdido este
estatuto há quase uma década, prejudica o seu desenvolvimento. Existem,
hoje, uma quantidade de Clubes de Cross Fit em que uma das práticas é o
Halterofilismo e que estando inscritos na Federação, como estão, podem
dar um impulso importante à modalidade. Esperemos que o
reconhecimento público chegue a tempo de não se perder esta sinergia.
Taça Aniversário – setembro 2017 – Barreiro
Daniel Oliveira – 2º

Cat 77Kg

Arranco = 63Kg e Arremesso = 75Kg

KARATE
Iniciou-se oficialmente em janeiro passado depois de um mês de dezembro
de adaptação. O mestre João Ferreira que já tinha praticado em tempos
Karate no nosso Clube, abordou-nos no sentido de continuar o seu trabalho
que vinha a ser desenvolvido na Rebelva de onde teve de sair, ficando sem
espaço.
Aproveitamos nós esta oferta, numa altura em que a nossa Sede estava
desocupada.
O Karate vai ser modalidade Olímpica em 2020 no Japão, tendo o
Carcavelos um seu atleta nesse percurso.
Esperamos que esta modalidade se desenvolva com bons resultados.
TAEKWONDO
Pela segunda época consecutiva está na Escola Secundária, com horários
partilhados com a Ginástica e com melhores condições do que aquelas que
existiam aqui na Sede.
No entanto a Federação Portuguesa de Taekwondo, perdeu o Estatuto de
Utilidade Pública Desportiva, o que terá repercussões futuras, sendo uma
delas a não homologação dos Resultados dos diversos Campeonatos.
No entanto enquanto tal não acontece os nossos atletas têm participado
em diversos estágios e torneios, para além dos abaixo indicados:
O GSCarcavelos organizou em 3 de junho de 2017 o IIºTorneio Infantil de
Carcavelos que contou com 94 jovens praticantes de variadas escolas.
Open Luxemburgo – junho 2017
Mariana Dias
Gonçalo Faustino

3º
5º

Cadete Fem 47Kg
Senior Masc 54Kg

Austrian Open Poomsae – 17 Junho 2017
Cláudio Sanches

9º

Sub 30

10th Internacional Taekwondo Summercamp – Peniche – 12 julho 2017

Mais um ano em que o GSCarcavelos esteve presente neste encontro que
já tem tradição no nosso País. Mais uma óptima experiência para os
participantes.
Campeonato Nacional de Cadetes e Juniores – 15 julho 2017 – Fânzeres /
Gondomar
2º Lugar por Equipas
Pedro Ferreira
Pedro Duarte
Beatriz Rodrigues
Mariana Santos
Beatriz Costa
Afonso Vieira
Rui Melo

1º
1º
1º
1º
3º
3º
3º

Cadete Masc 37Kg
Cadete Masc 65Kg
Cadete Fem 41Kg
Cadete Fem 59Kg
Cadete Fem 44Kg
Junior 68Kg
Junior 73Kg

Campeonato Europeu Universatário – Coimbra
Gonçalo Faustino
Pedro Alves
Cláudia Sanches

1º
3º
9º

Senior 54Kg
Senior 80Kg
Poomsae Dan

Campeonato Europeu Cadetes – 4 a 8 outubro 2017 – Budapeste / Hungria
Participaram neste Campeonato os nossos atletas Pedro Ferreira e Beatriz
Rodrigues, tendo adquirido mais uma experiência Internacional
XX Campeonato Internacional Cidade Pontevedra – outubro 2017
Cláudia Sanches
Beatriz Rodrigues
João Van Zeller
Carlos Castaneda
Rui Pedro Melo
Mariana Santos
Pedro Ferreira

1º
2º
2º
3º
3º
3º
3º

Sub 30
Cadete Fem 41Kg
Cadete Masc 37Kg
Senior Masc 58Kg
Junior Masc 78Kg
Cadete Fem 59Kg
Cadete Masc 37Kg

XIII Open Paris – novembro 2017

Poomsae Dan
Combate

Patrícia Santos ganhou o 1º combate e perdeu o seguinte, não tendo obtido
uma grande classificação, mas conseguiu mais uns pontos para a sua
Classificação Internacional.

A Direção do Grupo Sportivo deve um Agradecimento a todos os seus
Atletas pelo empenho com que treinam para atingir os melhores
resultados, aos seus Treinadores, pela disponibilidade e transmissão de
regras de superação, aos Encarregados de Educação que durante os
Treinos, faça chuva ou sol acompanham o trabalho dos seus filhos e aos
Fins-de-semana quando há atividades os acompanham e ajudam o Clube
em muitos transportes.

CONTAS

O facto de a apresentação de contas ser referente ao Ano Civil e as
Atividades Desportivas terem datas divergentes no seu início, não dão no
final de cada ano económico o verdadeiro valor do resultado alcançado.
No entanto pode-se ter uma noção da previsibilidade desse resultado tendo
em conta o valor das contas a pagar ou a receber e o valor em Caixa e
Bancos.
Assim e começando pelo Balancete, podemos garantir que em 31 de
dezembro de 2017 a Caixa tinha um valor de 432,50€ e o Banco na Conta à
Ordem o valor de 1217, 06€. Uma vez que a Conta que temos no Banco
Montepio é uma Conta Dupla, ela transfere para uma conta a Prazo todos
os valores que deixem a conta à Ordem acima dos 1500,00€ e no inverso
coloca na nossa conta à Ordem vindo da conta a Prazo os valores
necessários para que o montante não fuja muitos dos 1500,00€. Na conta
13.1 do Balancete demonstra que à mesma data de 31 de dezembro
existiam 49.000,00€ na conta a prazo.
O somatório destas contas é apresentado no Balanço em Caixa e Depósitos
a Prazo que totalizavam 50.649,56€.
A conta 14.3.1, Outros ativos Financeiros está neste momento a 0,00€ e
assim continuará. Em determinada altura o Banco Montepio, solicitou que

as entidades do 3º Sector comprassem 100,00€ em Ações, o que fizemos,
mas cedo se verificou que estas desvalorizaram significativamente, valendo
no final de 2016 cerca de 44,50€. Com o litígio que se abriu entre o Banco
e a Caixa Económica, no ano de 2017 o Banco Montepio recomprou todas
as Ações o que nos valeu reaver o valor inicialmente investido, e, por
conseguinte, a conta se encontrar a 0,00€, não tendo existido nem ganhos
nem perdas.
Na Conta 23.1.2referente a Pessoal representa o valor liquidado durante o
ano de 2017 à Funcionária da Secretaria e ao Funcionário do Campo. Mais
adiante poder-se-ão verificar com mais exatidão os verdadeiros Custos com
esta rúbrica.
Estado e Outros Entes Públicos regista os valores pagos mensalmente,
relativos a IRS e Segurança Social, estando por liquidar a 31 de dezembro
de 2017 o valor total de 522,64€ respeitantes a 65€ de IRS e 457,64€ de
Segurança Social retida dos Funcionários referente a dezembro e que serão
liquidados a té dia 20 do mês seguinte.
Na conta 27 observamos quem nos deve e quem o grupo deve dinheiro.
Neste exercício não tínhamos qualquer dívida nossa, mas éramos Credores
de 1.665,00€ da associação de Futebol de Lisboa e já nos havia sido
liquidado uma dívida que a Câmara Municipal de Cascais nos devia do ano
anterior no valor de 5.530,00€, valor esse que acrescido ao que está inscrito
na conta 75.1.1, reflete o valor recebido daquela entidade durante 2017.
A Conta 43 demonstra por áreas os valores que o Grupo Sportivo tem como
Património. Nesta conta foram feitos alguns reajustes devido a material que
já não existia em património, bem como a venda de duas carrinhas, assim
como entrou um Equipamento gímnico e as 4 carrinhas do orçamento
participativo.
A conta de Resultados transitados reflete o valor do final de 2016 ao qual
se adicionará o valor do exercício de 2017.
As contas atrás referidas estão refletidas no Balanço, podendo verificar-se
que aos valores anteriormente referidos acresce o Valor Positivo do
Exercício em 12.197,21€.
Os Saldos das contas atrás referidas representam o Património geral do
Grupo Sportivo de Carcavelos.

A Demonstração de resultados mostra as receitas e despesas realizadas
durante o período do exercício, verificando-se um valor muito significativo
nas receitas referentes a Vendas e serviços Prestados mais Subsídios à
Exploração que aumentaram cerca de 200.000,00€ relativamente a 2016,
isto por via do valor de cerca de 60.000,00€ das inscrições e mensalidades
e do subsídio extraordinário para aquisição das carrinhas no montante de
124.133,00€,
O aumento das despesas com Serviços Externos deriva fundamentalmente
do valor da eletricidade do Campo que era pago pela Junta de Freguesia de
Carcavelos enquanto a feira funcionou junto ao nosso Campo e de ter
passado todo esse custo para nós a partir de dezembro de 2016 e que
representa um aumento de cerca de 9.000,00€, ano.
Resolvemos fazer a amortização total das aquisições das 4 Carrinhas e
Equipamento gímnico, pois o valor desembolsado não derivou de excessos
de receita mas sim de subsídios camarários.
A não observância desta estratégia promoveria um significativo valor de
resultados positivos em cerca de 125.000,00€ o que poderia colocar em
risco os resultados dos próximos exercícios económicos.
O resultado deste exercício é consumado pela receita extraordinária das
Carrinhas em 4.550,00€ e em grande parte pelos adiantamentos dos
pagamentos referentes a maio, junho e julho.
Assim, propomos que o Resultado positivo no montante de 12.197,21€
passe para Resultados Transitados.

A DIRECÇÃO

Carcavelos, 07 de março de 2018

