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RELATÓRIO 

O Grupo Sportivo de Carcavelos desenvolveu a sua estratégia desportiva no 

aprofundamento do trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. 

Os resultados mais significativos durante a época de 2012/2013 já foram referidos no 

Relatório de 2012 pelo que falaremos neste daqueles que respeitam aos campeonatos 

e provas que agora terminaram. 

No Futebol estivemos em competição 11 Equipas sendo que na Formação foram 5 de 

Futebol de 7 e 5 de Futebol de 11 mais Seniores, que por sinal foi a única Equipa que 

teve o desfecho menos feliz neste fim de temporada ao ser despromovidos para a 1ª 

divisão da AFL, mantendo todas as outras as suas divisões conforme relação abaixo. 

 

FUTEBOL 11 

Seniores - 1ª Divisão de Honra AFL - 16º lugar (descida de Divisão) 

Juniores – 1ª Divisão da AFL - 8º lugar  

Juvenis - 1ª Divisão AFL - 4º lugar  

Juvenis - 2ª Divisão AFL - 11º lugar  

Iniciados - 2ª Divisão AFL - 5º lugar  

Iniciados - 2ª Divisão AFL - 7º lugar 

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 

No final desta época além de participarmos em diferentes torneios para os escalões 

mais jovens destacamos o EstorilFoot, e a organização dos nossos tradicionais 

torneios, este ano na sua 9ª edição, Torneio José António, (Benjamins) realizado a 21 

de Junho e com a presença das Equipas convidadas do Beira Mar de Almada; Academia 

Sporting de Algés (3º); Tenente Valdez (2º) e Alcoitão que foi o vencedor da 

competição e que se juntaram às nossas duas Equipas. Um lamento ainda para a falta 

de comparência, depois de terem garantido a sua presença, o Central 32 e União 

Sintrense, o que vigorosamente lamentamos. 

No dia 22 de Junho realizou-se o Torneio Vitor Damas, (Infantis) com a presença de 3 

Equipas nossas e ainda as de Leicester-Caribe SSFC (Pais de Gales-Inglaterra) treinado 

por um nosso antigo jogador, que venceu o Torneio, e ainda Carcavelos A (2º); 

Sintrense (3º) e ainda Beira Mar de Almada; Damaiense e Central 32 
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GINÁSTICA 

A época começou praticamente com a realização do nosso 2º Beach Cup em 

Trampolins, que foi realizado no Pavilhão Municipal da Quinta dos Lombos e que teve 

um assinalável êxito. Tivemos a presença de um representante estrangeiro, 

contrariamente ao que havia ocorrido no ano anterior com a presença de um número 

significativo de Espanhóis. No entanto aumentaram as presenças de clubes nacionais 

de norte a sul do País e ainda da região autónoma da Madeira. Os elogios à 

organização foram uma constante de todos os participantes, havendo ainda algumas 

coisas a corrigir. 

Depois deste momento a participação em variadas provas de nível Distrital, Regional e 

Nacional deram-nos mais títulos que no ano anterior. 

Tivemos ainda a representação no final do ano de ginastas no Campeonato do Mundo 

por idades na Bulgária, com resultados louváveis e ainda no Campeonato da Europa 

realizado em Guimarães onde obtivemos uma medalha de Bronze e outra de Prata por 

parte da Mariana Carvalho. Alguns dos nossos ginastas estão a preparar-se para nos 

representar nos Campeonatos do Mundo que se realizam nos Estados Unidos. 

No que à Ginástica Acrobática diz respeito continuamos a ter alguns resultados 

relevantes nos Campeonatos Distritais, sendo no entanto muito forte a concorrência 

nesta modalidade e a procura de nossos ginastas por outros Clubes que julgam 

poderem ter melhores condições ou até mesmo a procura por parte de alguns Clubes. 

De salientar ainda as participações das Classes Gym2 e Just Gym que sendo classes de 

representação já começam a colocar o GSCarcavelos na lista dos Clubes que se 

preocupam com outras alternativas. Estas e estes nossos ginastas vão representar-nos 

muito em breve no Eurogym que se realiza na Suécia em Helsinborg. 

TAEKWONDO 

Gonçalo Faustino continua a ser o nosso atleta que continua a defender os seus títulos 

Nacional sendo Campeão Nacional em Seniores e Sub-21. 

HALTEROFILISMO 

Ao longo de muitos anos esta secção tem tido a sua actividade com o interesse dos 

nossos antigos atletas, agora veteranos, a quem temos dado apoio nos transportes 

para alguma prova onde querem participar. 

No entanto e talvez o mais importante para uma revitalização desta modalidade estão 

a ser dados os passos para a criação de uma nova Federação que limpe a imagem 

anterior e que levou à retirada da Utilidade Pública Desportiva por parte da tutela. 

Esperamos que os esforços agora encetados possam trazer alguns benefícios e que 
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ainda chegue a tempo de podermos augurar algo de positivo para esta modalidade no 

nosso Clube. 

Paralelamente às actividades desportivas iniciamos há dois anos uma actividade de 

ATL na Escola Secundária de Carcavelos, que vai no seu 2º ano e que foi 

significativamente melhor que o 1º, não tendo ainda conseguido para o Grupo 

Sportivo o benefício que era o nosso objectivo de angariar mais ginastas, mas que tem 

dado alguma mais-valia. 

PLANO de URBANIZAÇÃO DE CARCAVELOS SUL - PPRUCS 

Desde 1996 que os nossos sonhos de Instalações próprias estão colados com a 

aprovação desta Urbanização para Carcavelos. Depois de reprovado em 2001, 

contrariamente ao que nos havia sido afiançado e em cumprimento da assinatura do 

protocolo entre Câmara Municipal de Cascais, Alves Ribeiro e Grupo Sportivo. 

Depois destes 13 anos voltámos as discussões, só que de uma forma diferente, porque 

houve para além da auscultação pública, à qual naturalmente respondemos e 

estivemos presentes e participamos em defesa dos nossos interesses em duas sessões 

de esclarecimento sobre a Urbanização realizadas em Carcavelos e Cascais e ainda 

numa outra nos Bombeiros da Parede, toda ela contra a urbanização. 

Independentemente da opinião que cada um possa ter pela Urbanização em si, que 

como Instituição respeitamos, interessa aqui deixar bem registado que o Grupo 

Sportivo de Carcavelos nada mais quer do que ter as instalações próprias a que tem 

direito pelo seu trabalho ao longo de 93 anos de existência e de actividade 

ininterrupta. Entendemos também, que dizer que não devem existir estas instalações 

só porque não, não merecem o nosso respeito, pela forma obtusa da sua visão. 

Também entendemos, pelo menos os representantes políticos da nossa Freguesia, que 

aprovaram por unanimidade uma moção em que vinham de encontro às nossas 

pretensões, reclamando que o mesmo fosse destacado do projecto imobiliário e 

assumido pela câmara Municipal, como uma forma do reconhecimento que a nossa 

Instituição merece no seio da sua comunidade.  

Nas discussões efectuadas, e após a aprovação deste projecto em Assembleia 

Municipal, não conseguimos saber quando começarão os trabalhos que entroncam no 

cronograma apresentado, para que possamos perspectivar o que poderá ser o nosso 

futuro. 

Cremos também que aqueles que não ficaram satisfeitos com a determinação 

municipal tudo façam para atrasar o início das obras, prejudicando aquelas que são as 

nossas necessidades. 
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ESTATUTOS 

Em sequência das deliberações da Assembleia Geral de Julho de 2013 em que foram 

aprovadas as alterações Estatutárias propostas, no mês de Dezembro foram os 

mesmos registados em notário de Cascais e feito o Registo Comercial. 

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 7.716.20€, 
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 7.636.42€. Podemos dizer que efetivamente o valor 
resultante das receitas do exercício no montante total de 209.507,76€ (em 2012 
203.965,11€) retirado do valor das despesas que ascenderam a 209.587,54€ (em 2012 
197.683,87€) há um valor negativo de apenas 79,78€ valor que efetivamente é o 
resultante da gestão económica do Grupo Sportivo. 
 
Se ao valor das Amortizações, que é um custo negativo, retirarmos este pequeno 
resultado negativo, obteremos aquilo que a Demonstração de Resultados e o Balanço 
acusam como sendo Resultado Negativo do exercício e que acima se indicou. 
 
A esta reflexão pode-se ainda acrescentar que detém o Grupo Sportivo em 
disponibilidades imediatas em Bancos, em 31 de Dezembro de 2013, 42.180,72€ de 
500,00€ em caixa e 96,30€ em títulos da Caixa Económica Montepio Geral, o que 
perfaz o montante de 42.777,02€.  
 
Foi ainda o Grupo Sportivo beneficiado com dois donativos, um de 5.000,00€ da 
empresa ROFF para compra de Equipamentos e outro de 250,00€ do Banco Espírito 
Santo para a 2ª edição do Beach Cup. 
 
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 7.636,42€ seja transferido para 
Resultados Transitados. 
 
Carcavelos, 23 de Junho de 2013 
 
A Direção 
 

 

 


