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Grupo Sportivo de Carcavelos – Fundado a 5 de março de 1921
INTRODUÇÃO

O Grupo Sportivo de Carcavelos tem nos últimos anos sido vítima das
políticas económicas derivadas da crise que temos vivido no País, quer seja
através da perda de atletas quer seja pela quebra de protocolos da
Autarquia de Cascais com as Associações de Modalidade, no que se refere
a imposição de quotas ou limites de apoio.
Mais concretamente houveram 3 medidas da Câmara Municipal de Cascais
que desde a passada época vieram delapidar a nossa precária
independência.
1º - Devido a alterações verificadas na Federação de Ginástica de Portugal
tendo retirado às Associações a capacidade de aceitar as inscrições a partir
da época 2013/2014 e havendo com esta um protocolo de apoio ao
pagamento das filiações e seguros dos nossos ginastas que teve de terminar
devido às alterações referidas pela Federação não querer fazer o mesmo
protocolo com a Câmara Municipal, o que veio a acontecer igualmente
nesta época desportiva. Ainda houve a esperança de que se pudesse
arranjar alguma alternativa for forma a ajudar os Clubes do Concelho de
Cascais entre a Associação de Ginástica e a Câmara Municipal, mas tudo se
gorou numa reunião havida no final do ano passado, por não haver suporte
jurídico à solução que se antevia.
2º - Já em cima do início da época de 2014/2015 a Câmara Municipal emitiu
um documento onde limita a inscrição de atletas do Clube nas diferentes
modalidades, sendo que no Futebol, com quem existe protocolo com a
respetiva Associação Distrital, só podem ser subsidiadas as filiações de
atletas residentes no Concelho de Cascais, e em Equipas de futebol de 11 e
7, da formação (Benjamins a Juniores). Poderíamos contar: se o Clube tiver
uma Equipa em Futebol de 11, apoio com 22 atletas, se tiver 2 Equipas a 2ª
é apoiada em 11 atletas e se houver 3 ou mais Equipas não existirá mais
apoio. Nas Equipas de Futebol de 7 o critério foi o mesmo. Uma Equipa
apoiada com 14 inscrições, 2ª Equipa com 7 e as outras nada.
Sobre este assunto tivemos de escrever à Câmara Municipal evidenciando
a nossa localização, no extremo oriental do Concelho, pelo que poderiam
não ser completamente possível corresponder à totalidade de atletas,

dentro dos limites apoiados, residentes no Concelho de Cascais, pois
recebemos gente do Concelho de Oeiras. Embora não seja da nossa conta,
mas referenciamos as dificuldades ainda maiores do Talaíde que tem 3
Concelhos no seu território. (Cascais, Oeiras e Sintra).
3º - Que a partir do início deste ano civil, 2015 os Clubes teriam de
comparticipar as despesas relacionadas com a limpeza e utilização de
balneários, nos espaços das escolas utilizadas pelos Clubes Desportivos na
proporção das horas de utilização.
Estes custos acrescidos fora do tempo de preparação da época desportiva
que em Junho/Julho está definida para o seu início em Setembro, não é
compatível com os Orçamento Municipais preparados para anos Civis e que
trazem bastantes prejuízos, por não conseguirmos retificar a meio de uma
época seja o que for, como é natural.
De qualquer forma é imperioso que a partir da próxima época desportiva
se tomem medidas corretivas, nomeadamente no que diz respeito aos
valores a pagar às Federações bem como algum controlo sobre pagamentos
ou horários de treino.
Para além de alguns constrangimentos que já foram implementados neste
ano, ainda não temos, nesta altura, qualquer avaliação, que possa aferir
serem suficientes.
Um dos pontos de maior relevo para o futuro do Grupo Sportivo de
Carcavelos adveio da discussão pública sobre o Plano de Pormenor de
Urbanização de Carcavelos Sul onde estão previstas as construções das
nossas Instalações definitivas. Depois de grandes discussões e divergências
quanto ao plano, aquando da votação do mesmo em Assembleia Municipal,
foi o mesmo aprovado, pelo que aguardamos com grande ansiedade o dia
em que começam as obras para que o cronograma junto deste projeto seja
implementado e possamos então pensar que aquilo que tem sido uma
miragem se torne realidade. Continuamos céticos porque nada ainda
avançou e daqui a pouco temos um ano de aprovação.
Depois do aumento da renda que deu logo uma perda anual na ordem dos
5 000€, e que foi motivo de discussão em Assembleia Geral da continuidade
ou não neste espaço, mas que os associados pediram que se fizesse tudo
para continuar, e aqui continuamos, não deixamos de permanentemente

estar em conversações com a Senhoria para que os danos causados com
alguma regularidade sejam resolvidos.
O Resultado do exercício contabilístico conforme mais à frente irão verificar
teve valor negativo, o que não é de admirar, mas que teremos de evitar no
exercício de 2015, sob pena de perdermos a bolsa de conforto que
havíamos conseguido até ao início de 2012.
FUTEBOL
Depois de terminada a época de 2013/2014 com dez equipas, foi
aumentada em mais uma para esta época de 2014/2015.
Neste momento o Grupo Sportivo conta com 11 Equipas de Futebol em
competição sendo assim a sua distribuição: Futebol de 11: 1 de Seniores, 1
de Juniores, 2 de Juvenis e 2 de Iniciados e em Futebol de 7: 1 de Benjamins
e 4 de Infantis, sendo duas de sub 12 e duas de sub 13.
Classificações das diversas Equipas de Futebol na Época de 2013/2014
FUTEBOL 11
Séniores - 1ª Divisão de Honra AFL - 16º lugar (descida de Divisão)
Juniores – 1ª Divisão da AFL - 8º lugar (mantêm)
Juvenis - 1ª Divisão AFL - 4º lugar (mantêm)
Juvenis - 2ª Divisão AFL - 11º lugar (mantêm)
Iniciados - 2ª Divisão AFL - 5º lugar (mantêm)
Iniciados - 2ª Divisão AFL - 7º lugar (mantêm)
FUTEBOL 7
Infantis 12 anos - 3ª fase (apuramento 7º a 12º) - 10º lugar
Infantis 12 anos - 3ª fase B (apuramento 12º a 16º) - 16º lugar
Infantis 11 anos - 3ª fase C (apuramento 6º a 10º) - 8º lugar
Benjamins 10 anos - 3ª fase (apuramento 13º a 18º) - 15º lugar
Benjamins 10 anos - 3ª fase (apuramento 25º a 29º) - 28º lugar
Participamos no Estoril Foot e outros Torneios para que fomos convidados.
No final da Época foram realizados os habituais Torneios de Futebol de 7
para Benjamins e Infantis com os nomes de José António e Vitor Damas.
GINÁSTICA
Nesta modalidade temos em competição a Ginástica Acrobática e
Trampolins e foram desenvolvidas as Classes de representação a Just Gym
e a Gym 2.

O resultado de maior valia alcançado nesta época foi a conquista de uma
medalha de Ouro nos Campeonatos Mundiais por Grupos de Idade que
decorreram em Novembro nos Estados Unidos em Daytona, sendo a nossa
ginasta Mariana Carvalho em Trampolim Sincronizado a subir ao lugar mais
alto do pódio. Este resultado foi conseguido depois de em Abril ter
conseguido uma medalha de Prata e outra de Bronze por Equipas, nos
Campeonatos da Europa.
Obtivemos outros títulos a nível Nacional e que tem dado grande relevo ao
Grupo Sportivo de Carcavelos.
Na Ginástica Acrobática, não se tendo alcançado os mesmos êxitos da
Ginástica de Trampolins conseguiram-se marcar importantes quer nos
Distritais quer nos Nacionais, onde tivemos presenças.
É uma modalidade muito competitiva e onde qualquer circunstância poderá
fazer a diferença. De frisar que alguns ginastas nossos são normalmente
assediados no final da época por outros Clubes, com condições e tradição
diferente das nossas.
Não obstante não é isso que desmobiliza o trabalho que se vem a realizar
sempre na procura da excelência e dos melhores resultados.
A Classe de representação Just Gym, uma Classe de Ginástica de Grupo tem
sido convidada para vários eventos e participado nos principais de Portugal
e Estrangeiro, como são GYm for Life; Portugal Gym; Eurogym e
Gymnaestrada, onde irão estar presentes mais uma vez, desta feita na
Dinamarca.
Os Trampolins e Acrobática têm participado em Competições e Torneios
importantes no nosso País como são o Loulé Cup ou Scalabis Cup ou o Maia
Acro Cup
LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO DE PORTUGAL (HALTEROFILISMO)
Foi fundada a FLPOP – Federação Levantamento Peso Olímpico de Portugal,
para substituir e readquirir o Estatuto perdido pela Federação Portuguesa
de Halterofilismo extinta depois da retirada do estatuto de Utilidade Pública
Desportiva, na sequência da deteção de irregularidades.
Ultrapassada esta fase, os anos de 2013 e 2014 Têm sido anos de trabalho
no sentido de dar sentido a uma modalidade olímpica que nos trouxe alguns

bons resultados no passado e que parece querer voltar a honrar-nos com
alguns títulos.
Julgamos que o ano de 2015 será o do seu reconhecimento, contando com
a presença de atletas de uma nova modalidade o CrossFit que tem o
Levantamento de Pesos como uma das suas prestações.
TAEKWONDO
Esta modalidade continua a marcar presença em Competições Distritais e
Nacionais e a trazer resultados positivos para o nosso Clube.
Tem realizado alguns estágios fora do País em Espanha e França.
Terminou o ano com a conquista do Campeonato Distrital por Equipas.
CONTAS
Relativamente a esta matéria, terminámos o exercício de 2014 com um
resultado negativo em 15.182.91€ composto por 7.563.47€ do diferencial
das receitas e despesas e 7.677.94€ relativo a amortizações.
As receitas gerais somaram 222.834.97€ e as despesas 238.145.80€.
O valor em Caixa e Bancos ascende 45.992.20€.
Existe um valor de 522,10€ cativos para pagamento da Segurança Social e
IRS referentes aos pagamentos efetuados aos colaboradores no mês de
dezembro de 2014.
CONCLUSÃO
Porque a vida de voluntário é muito cara, queremos deixar aqui expresso
um voto de agradecimento especial a todos aqueles que despendem o seu
tempo para um melhor Grupo Sportivo e aos colaboradores que
remunerados à medida das possibilidades dão ainda mais do que lhes é
pedido.
Quanto aos órgãos sociais espero que tenham saúde e força para poder dar
sempre mais qualquer coisa para puxar esta grande carroça.

A Direção
Carcavelos, 27 março de 2015

