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RELATÓRIO E CONTAS 

2016 

Caros Associados, 

Em cumprimento da lei e dos estatutos vimos apresentar o relatório e contas referentes ao 

exercício de 2016 do Clube de Golfe de Viseu (CGV). 

1. Atividade desportiva 

Em 2016 a atividade desportiva desenvolvida manteve-se a um bom nível, sendo de 

destacar a realização de mais de 50 torneios oficiais, a participação regular nos 

torneios do Circuito Norte da Associação Nacional de Seniores de Golfe e diversas 

participações de jogadores do Clube noutras competições nacionais e internacionais.  

Dos torneios organizados pelo nosso Clube, destaca-se a realização de 48 torneios no 

Golfe Montebelo, a que corresponderam cerca de 1 600 inscrições de jogadores. 

Mantiveram-se os emblemáticos torneios anuais de Mondariz em 25 de abril, em 

colaboração com o Clube de Golfe Braga, Salamanca em 21 de setembro, Taça Carlos 

Alberto, em parceria com o Club de Golf Miramar, bem como o torneio de Verão nos 

Salgados - Algarve. 

As condições adversas que tornaram inoperacionais os greens do percurso Estrela-

Buçaco, do Golfe Montebelo, não permitiram a realização durante 2016 dos habituais 

torneios de iniciados e de pitch & putt. No entanto, espera-se que em 2017 seja 

possível retomar aquelas atividades, tendo já sido redefinido o percurso de pitch & 

putt e instalados novos tapetes fixos que permitirão a prática regular desta 

modalidade, quer em treinos, quer em competições. 
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2. Situação económico-financeira 

A análise da demonstração das receitas e despesas abaixo apresentada permite 

concluir que, no exercício de 2016, as receitas totalizaram 20 943,14 euros, 

destacando-se as rubricas de “quotas de associados” e “donativos recebidos”, com um 

peso relativo no total das receitas de 81,9% e 13,6%, respetivamente. Em donativos, é 

de salientar o patrocínio da Baviera no montante de 2 700,00 euros, que teve como 

contrapartida a publicidade em torneios e sacos de golfe. 

 

Comparativamente com o exercício de 2015, no exercício em análise registou-se um 

acréscimo de 11,5% nas receitas, sendo de salientar o incremento de 7,2% verificado 

na rubrica “quotas de associados”. Refira-se que o CGV tinha, no final de 2016, um 

total de 138 associados ativos, dos quais 111 com a respetiva gestão de handicap no 

(valores em euros)

RECEITAS

Quotas de associados 16 000,00 17 150,00

Torneios 460,00 610,00

Venda de cartões Driving Range 320,00

Donativos recebidos 2 250,00 2 842,35

Juros obtidos 76,82 20,79

Total das receitas 18 786,82 20 943,14

DESPESAS

Quotas Federação Portuguesa Golfe  8 772,00 8 705,00

Troféus e prémios dos torneios 7 054,15 6 647,10

Outros gastos com torneios 1 037,85 663,98

Divulgação 95,00 1 476,00

Material de escritório 54,05 36,98

Dispositivo e fichas Driving Range 472,32

Outros gastos com o Driving Range 350,00

Comissões bancárias 27,06 115,89

Insuflável 2 392,35

Datagolfe 885,60 885,60

PC portátil 275,00

Total das despesas 20 318,06 19 627,87

Resultado do período -1 531,24 1 315,27

2015 2016
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nosso Clube. 

As despesas do exercício de 2016 totalizaram 19 627,87 euros, destacando-se as 

seguintes rubricas pelo peso relativo que têm quando comparadas com o total das 

receitas: “quotas da Federação Portuguesa de Golfe” (41,6%); gastos com aquisição de 

troféus e prémios para as tombolas dos torneios (31,7%); “gastos com a divulgação do 

Clube” – Sport Tv e revista – (7,0%), DataGolfe (4,2%); “outros gastos com torneios” – 

gastos relativos a inscrição e deslocação de associados para participação em provas 

desportivas, em representação do CGV – (3,2%). 

Das despesas efetuadas destaca-se, ainda, a aquisição de um PC portátil e do 

dispositivo e fichas para o Driving Range do Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito, 

que retomou o seu funcionamento a partir de junho de 2016. 

No exercício em análise, em face dos totais de receitas e despesas acima referidos, 

apurou-se um resultado do período positivo, no montante de 1 315,27 euros, valor 

que compara com o défice registado no ano anterior de -1 531,24 euros.  

 

A demonstração dos resultados transitados acima apresentada permite concluir que a 

situação financeira do CGV está equilibrada, apresentando no final do exercício findo 

em 31 de dezembro de 2016 um superavit acumulado superior a 10,4 milhares de 

euros. 

3. Perspetivas 

A Direção está convicta de que as medidas que vem tomando no sentido de criar 

condições sustentáveis de desenvolvimento do Clube, de que se destacam o reforço 

da parceria com o Golfe Montebelo que já permitiu a redefinição do novo circuito de 

Pitch & Putt, a reativação do Driving Range do Complexo Príncipe Perfeito e o 

desenvolvimento de ações de divulgação da modalidade junto das Escolas. Também a 

inclusão dos torneios do Circuito Norte da Associação Nacional de Seniores de Golfe 

2015 2016

Saldo inicial 10 681,27 9 150,03

Resultado do período -1 531,24 1 315,27

Saldo acumulado 9 150,03 10 465,30

Demonstração dos resultados transitados
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no calendário de competições dos seniores do CGV, bem como a angariação de novos 

patrocinadores, entre outras medidas, contribuirão para melhorar e facilitar a prática 

de golfe aos nossos associados e incrementar a prática da modalidade na Região. 

4. AGRADECIMENTOS 

Aos nossos associados, patrocinadores (Baviera, International House, Comissão 

Vitivinícola da Região Dão e Maçã BemBoa), à Direção e colaboradores do Golfe 

Montebelo, à Administração do Grupo VISABEIRA e aos membros da Mesa da 

Assembleia Geral e do Conselho Fiscal do CGV manifestamos o maior apreço pela 

colaboração prestada ao longo do exercício. 

 

Viseu, 30 de janeiro de 2016 

 

A Direção 

Carlos Tinoco (Presidente) 

António Pedro Almeida 

Carlos Duarte 

Carlos Graça 

Maria Idalina Cardoso 

Samuel Barros 


