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RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO 

2017 

Caros Associados, 

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

exercício de 2017 do Clube de Golfe de Viseu (CGV). 

1. ATIVIDADE DESPOrtiva 

Em 2017 a atividade desportiva desenvolvida manteve-se, em termos gerais, ao nível 

dos últimos anos, conforme pode ser observado no Gráfico 1. Realizámos 68 torneios 

oficiais, atividade apenas superada no ano de 2015, em toda história do CGV (nesse ano 

foram organizados 72 torneios). Refira-se que a execução do calendário desportivo 

depende sempre de fatores não controláveis, como sejam os que resultam de sermos 

um clube sem campo e, também, das condições meteorológicas adversas à prática do 

golfe. 

Gráfico 1 – Evolução dos torneios realizados nos últimos 5 anos 

 

Para além da realização dos referidos torneios, registou-se a participação de diversos 

sócios noutras competições, em representação do Clube, de que se destacam a prova 
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Interclubes sem campo, o Troféu Ibérico (Açores), a final da competição Benfica 

Corporategolf Cup 2017 e o Campeonato Nacional de Clubes P&P. 

Dos torneios realizados em 2017, salienta-se o peso relativo das competições em 

Montebelo, com 19 torneios gerais e 38 torneios dos seniores (quartas-feiras), sendo 

que o total de participantes em torneios organizados pelo CGV neste campo rondou os 

1 700, número que excedeu as inscrições no ano anterior. 

Gráfico 2 – Peso relativo dos torneios realizados em 2017 

 

Em 2017 mantivemos os tradicionais e já emblemáticos torneios anuais: em Espanha, 

no feriado municipal de 21 de setembro (este ano realizado em Montealegre – Orense), 

a Taça Carlos Alberto, em parceria com o Club de Golf Miramar e disputada em duas 

mãos, em Miramar e em Montebelo, a Taça Hermínio Pereira, em parceria com os 

Clubes de Golfe do Centro e da Quinta das Lágrimas, bem como o torneio de Verão nos 

Salgados (Algarve) que vem registando uma crescente participação de jogadores de 

outros clubes e é já uma referência no golfe nacional. 

As condições adversas dos greens do percurso Estrela/Buçaco, do Golfe Montebelo, 

incontroláveis pelo CGV, continuaram a impedir a realização das nossas provas de pitch 

& putt. Espera-se, no entanto, que as obras de recuperação entretanto realizadas no 

referido percurso permitam que, a partir de maio de 2018, seja retomada a 

regularidade dos torneios de Iniciados e as provas de pitch & putt. 

Em 2017 continuámos a apoiar o desenvolvimento da divulgação e fomento da 

modalidade. Mantivemos uma presença ativa em diversas atividades, sendo de 

destacar as realizadas em conjunto, quer com Câmara Municipal de Tondela, quer com 
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a Câmara Municipal de Viseu, de que se destaca o evento “Manhãs desportivas”, no 

Parque de Santiago. 

Ao nível das escolas, estivemos presentes em vários projetos com a participação muito 

meritória dos nossos associados e formadores: Rui Basílio, Paulo Loureiro e Jacinto 

Pinto. Destaque-se o trabalho meritório das aulas de iniciação ao golfe a cargo do Rui 

Basílio na Escola de Jugueiros (40 alunos) e na Escola Básica Aquilino Ribeiro (30 alunos) 

e do Paulo Loureiro, na Escola Secundária de Tondela, no âmbito do Desporto Escolar 

(30 alunos) e no Centro Escolar de Campo de Besteiros (28 alunos). 

O Jacinto Pinto assumiu a direção do projeto Drive School, no âmbito da parceria 

estabelecida entre o Clube de Golfe de Viseu, a Federação Portuguesa de Golfe, a 

Câmara Municipal de Viseu, o Campo de Golfe Montebelo e o Agrupamento das Escolas 

de Viseu. Trata-se de um projeto dirigido aos alunos do 3º e do 4º ano de escolaridade, 

que culmina numa competição regional organizada pelo CGV, onde serão apurados os 

campeões distritais que irão disputar o Campeonato Nacional. O Agrupamento de 

Escolas de S. Pedro do sul está já envolvido a título experimental e espera-se que nos 

próximos anos o projeto possa ser alargado a mais agrupamentos de escolas dos 

diferentes municípios da Região. Em 2017 foi também estabelecida uma parceria entre 

o CGV e os grupos/equipas do Desporto Escolar dos Agrupamentos de Escolas de Viseu 

Norte e S. Pedro do Sul e apoiámos a modalidade no âmbito do Centro de Formação 

Desportiva/Desporto Escolar, em conjunto com o Campo de Golfe Montebelo.  

Estamos convictos de que estas iniciativas e outras que possamos desenvolver no futuro 

possam trazer mais jovens para a prática do golfe e, paralelamente, cativar também os 

seus pais para esta modalidade desportiva. 

Não obstante as diligências que desenvolvemos no âmbito do Driving Range, do 

Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito, reconhecemos que durante o ano de 2017 a 

atividade deste centro de formação e prática do golfe não produziu os resultados já 

alcançados no passado. Teremos de continuar a desenvolver esforços junto da 

VISABEIRA no sentido de otimizar estas importantes instalações que muito 

contribuíram no passado para o aumento do número de praticantes de golfe. 
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No final de 2017 o CGV tinha 182 sócios dos quais 169 com a respetiva gestão de 

handicap no nosso Clube. A evolução registada nos últimos 5 anos dos sócios com 

gestão de handicap no nosso Clube é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Evolução do número de sócios com gestão de handicap no CGV 

 

 

2. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A demonstração das receitas e despesas abaixo apresentada, permite concluir que, no 

exercício de 2017, as receitas totalizaram 19 412,58 euros, destacando-se as rubricas 

de “quotas de associados”, “donativos recebidos” e “receitas de torneios”, com um 

peso relativo no total das receitas de, respetivamente, 78,1%, 12,6% e 8,3%.  

Em donativos recebidos, destaca-se comparticipação atribuída pela Câmara Municipal 

de Viseu no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, no 

montante de 2 416,50 euros. 

Comparativamente com as receitas do ano anterior, verifica-se um decréscimo de 

7,3%, maioritariamente explicado pela redução de 1 983,50 euros em quotas de 

associados (-11,6%). 

As despesas do exercício de 2017 totalizaram 20 674,24 euros, destacando-se as 

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

receitas: “Quotas da Federação Portuguesa de Golfe” (42,9%); “Troféus e outros gastos 

com torneios” (43,6%); “Gastos com a divulgação do Clube” (8,8%), DataGolfe (4,6%). 

Comparativamente com as despesas do ano anterior, em 2017 registou-se um 

acréscimo global de 5,3%, sendo de destacar o acréscimo de 1 156,08 euros (15,8%) na 

rubrica “Troféus e outros gastos com torneios”. Nesta rubrica estão incluídos os gastos 

com troféus e prémios atribuídos nas tombolas dos torneios, com um peso relativo de 

(Número de sócios)

2013 2014 2015 2016 2017

Sócios c/ gestão HCP no início do ano 185 200 181 185 179

Admissões 15 13 20 8 24

Saídas 32 16 14 34

Sócios c/ gestão HCP no fim do ano 200 181 185 179 169
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64,4% no total da rubrica, os gastos com as inscrições de representantes do CGV em 

diversas competições (ver ponto 1 do presente relatório), com o peso de 17,6% do total 

da rubrica. Saliente-se que, em 2017, por motivo dos aumentos de preço dos almoços 

e bares de campo praticados pelo Golfe Montebelo, a Direção do CGV decidiu subsidiar 

em 3,00 euros o preço de cada inscrição dos seus sócios nos torneios da Ordem de 

Mérito, a fim de assegurar que o preço suportado por estes não tivesse qualquer 

acréscimo. 

Tabela 2 - Demonstração das receitas e despesas 

 

No exercício em análise, em face das receitas e despesas acima referidas, apurou-se um 

resultado negativo no montante de -1 261,66 euros, valor que compara com o superavit 

registado no ano anterior de 1 315,27 euros. 

Deve referir-se que as demonstrações financeiras que têm sido elaboradas ao longo da 

vida do Clube refletem a diferença entre recebimentos e pagamentos, portanto, numa 

ótica de caixa, não refletindo os efeitos de especialização de despesas antecipadas. 

(valores em euros)

RECEITAS

Quotas de associados 17 150,00 15 166,50

Torneios 610,00 1 605,55

Venda de cartões Driving Range 320,00 190,00

Donativos recebidos 2 842,35 2 442,76

Juros obtidos (valor líquido) 20,79 7,77

Total das receitas 20 943,14 19 412,58

DESPESAS

Quotas Federação Portuguesa Golfe  8 705,00 8 326,50

Troféus e outros gastos com torneios 7 311,08 8 467,16

Divulgação 1 476,00 1 706,00

Material de escritório 36,98

Gastos com o Driving Range 822,32 350,00

Datagolfe 885,60 885,60

Pollovers 822,50

PC portátil 275,00

Comissões bancárias 115,89 116,48

Total das despesas 19 627,87 20 674,24

Resultado do período 1 315,27 -1 261,66

2016 2017
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Nessa medida, embora a prática seguida seja conservadora, os resultados acima 

apresentados incluem já despesas pagas em 2017 mas referentes a troféus que o Clube 

tem para atribuir a torneios em 2018 dos seniores, pitch & put e iniciados, no valor de 

cerca de 1 000,00 euros. 

Na Tabela 3 é apresentada a evolução dos resultados do CGV ao longo dos últimos 5 

anos, cuja análise permite concluir que a situação financeira do Clube está equilibrada, 

apresentando no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 um resultado 

(superavit) acumulado de cerca de 9,2 milhares de euros. 

Tabela 3 – Evolução dos resultados transitados 

 

 

3. PERSPETIVAS FUTURAS 

Não obstante as condicionantes decorrentes de se tratar de um clube de golfe sem 

campo, a Direção está convicta de que estão criadas boas condições para a 

sustentabilidade e desenvolvimento do Clube, tendo em conta as medidas que têm sido 

tomadas e o reforço de parcerias com diversas entidades, de que se destacam a Câmara 

Municipal de Viseu, o Grupo VISABEIRA, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão e 

diversas empresas e outras entidades da Região. 

Assim, poderemos concluir que, ao longo dos 10 anos de vida do Clube, este cumpriu e 

está em boas condições de continuar a cumprir as expectativas dos seus sócios 

fundadores e de todos os que, ao longo do tempo, se têm associado a este projeto. 

Podemos, pois, afirmar que o CGV dispõe de boas condições para prosseguir o 

cumprimento da sua missão, continuando a criar melhores condições de acesso e prática 

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

(valores em euros)

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo inicial 7 196,38 10 275,50 10 681,27 9 150,03 10 465,30

Resultado do período 3 079,12 405,77 -1 531,24 1 315,27 -1 261,66

Saldo acumulado 10 275,50 10 681,27 9 150,03 10 465,30 9 203,64
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4. AGRADECIMENTOS 

Ao apresentarmos este relatório de gestão em final de mandato, fazemo-lo com a 

consciência do dever cumprido e a convicção de termos interpretado as expectativas dos 

associados e defendido os reais interesses do Clube, assumindo naturalmente a 

responsabilidade de todas as decisões que tomámos ao longo do mandato e as 

consequências delas decorrentes. 

Queremos deixar registado o nosso apreço e agradecimento pela prestimosa colaboração 

que recebemos de diversas entidades parceiras, patrocinadores, fornecedores e outras 

entidades, com destaque para a Câmara Municipal de Viseu, Comissão Vitivinícola Regional 

do Dão, Caves Campelo, Júlia Kemper Wines, Magnum Vinhos, Pedra Cancela, Ponto Final, 

Quinta de Lemos, SOGRAP, Italbox, International House, Kankura e Studiobox.  

Manifestamos publicamente o nosso reconhecido agradecimento à Administração do 

Grupo VISABEIRA e, muito particularmente, à Direção e equipa de colaboradores do Golfe 

Montebelo por todo o apoio que nos deram. 

A todos os nossos associados e, em especial, aos membros da Mesa da Assembleia Geral e 

do Conselho Fiscal expressamos o nosso profundo reconhecimento pela confiança que em 

nós depositaram e pelo apoio que nos dispensaram. 

 
Viseu, 28 de fevereiro de 2017 
 

A Direção 

Carlos Tinoco (Presidente) 

António Pedro Almeida 

Carlos Duarte 

Carlos Graça 

Maria Idalina Cardoso 

Samuel Barros 


