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RELATÓRIO 

 

Em sequência das determinações Estatutárias e Regulamentares vimos apresentar à sujeição dos 

associados este Relatório que embora fora de prazo revela com exatidão os lançamentos 

económicos, embora falhe no que às atividades realizadas diz respeito por incapacidade de 

recorrer aos resultados obtidos por falta de informação. 

Interessa no entanto ressalvar que as atividades de Futebol de 7 e 11 assim como de Ginástica e 

Taekwondo se desenrolaram normalmente com a participação em provas Distritais e Nacionais 

quando aplicável. 

Foi uma época que continuou com a afirmação das modalidades desenvolvidas, tendo-se 

verificado a descida de Divisão da Equipa de Futebol de 11 no Escalão Júnior. Todas as restantes 

mantiveram as suas posições. Foram conseguidos mais uns títulos Nacionais em Taekwondo e a 

nossa Ginasta de Trampolins, Mariana Carvalho, alcançado as notas para passar a Júnior Elite. 

No processo de Utilidade Pública Desportiva em que a Federação Portuguesa de Futebol esteve 

envolvida e devido à não conformidade da alteração Estatutária em conformidade com o nova Lei 

de Bases do Sistema Desportivo, foi suspensa a Utilidade Pública Desportiva e consequentemente 

ficaram os Clubes dos Campeonatos Amadores privados das contrapartidas governamentais que 

garantiam o pagamento de parte do policiamento dos jogos de Seniores que ficou a ser suportado 

na íntegra pelos Clubes causando, alguns constrangimentos de tesouraria, em simultâneo com a 

alteração imposta pelos Serviços da Associação de Futebol de Lisboa de proceder ao pagamento 

das verbas inerentes à realização dos jogos do mesmo escalão com obrigatoriedade do mesmo se 

realizar nos 15 dias subsequentes à sua realização. 

 

CONTAS 

 

No que às contas diz respeito, conforme se pode verificar nos Mapas em anexo a estes 

Relatório o Grupo Sportivo de Carcavelos registou um resultado negativo de 25.502,26€, 

que não compromete o regular funcionamento do Clube pelo que abaixo expomos: 

Este valor é negativo, porque reflete um valor contabilístico resultante das Amortizações 

no montante de 30.313,33€. Podemos dizer que efetivamente o valor resultante das 

receitas do exercício no montante total de 198.183,99€ retirado do valor das despesas que 

ascenderam a 193.778,83€ há um valor positivo de 4.405.16€ valor que efetivamente é o 

resultante da gestão económica do Grupo Sportivo. 
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Se ao valor das Amortizações, que é um custo negativo, sempre, retirarmos este resultado 

positivo, e juntarmos os benefícios dos Juros bancários no valor de 405,91€ obteremos 

aquilo que a Demonstração de Resultados e o Balanço acusam como sendo Resultado 

Negativo do exercício. 

A esta reflexão pode-se ainda acrescentar que detém o Grupo Sportivo em 

disponibilidades imediatas em Bancos 62.170,16€ e ainda 500,00€ em caixa o que perfaz o 

montante de 62.670,16€.  

 

Assim e em conformidade com os preceitos Estatutários e Regulamentares, vimos solicitar 

que esta Assembleia aprove o Relatório e Contas da Direção do Grupo Sportivo de 

Carcavelos e que o Resultado Negativo de 25.502,26€ seja transferido para Resultados 

Transitados. 

 

Carcavelos, 27 de julho de 2013 

 

A Direção 

 

 

 


