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RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO 

2018 

Caros Associados, 

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

exercício de 2018, do Clube de Golfe de Viseu (CGV). 

1. ATIVIDADE DESPORTIVA 

Embora tenha sido mantido o nível médio da atividade desportiva dos últimos 10 anos, 

em 2018 realizámos menos 10 torneios comparativamente com o ano anterior. Este 

decréscimo da atividade desportiva é essencialmente explicado por fatores não 

controláveis, como o estado do tempo adverso à prática de golfe e a indisponibilidade 

do campo do Golfe Montebelo, quer por compromissos da direção do compo 

supervenientes à fixação do nosso calendário desportivo, quer por motivos técnicos 

(aerificação dos greens). 

Gráfico 1 – Evolução dos torneios realizados nos últimos 5 anos 

 
 

O GRÁFICO 1 permite comparar a o número de torneios realizados nos últimos 5 anos e 

mostra que a atividade dos seniores (quartas-feiras) foi a mais afetada pelos fatores referidos.  

Para além dos torneios realizados pelo CGV, em 2018 mantivemos um bom nível de 

participação de diversos associados noutras competições, em representação do nosso 
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Clube. Destaque-se a equipa que participou no Campeonato Nacional de Clubes sem 

Campo, que se classificou em 1º lugar, a participação de equipa no Campeonato 

Nacional de Clubes MidAmateur e no Campeonato Nacional de Clubes. Em termos 

individuais, merecem especial destaque as brilhantes participações de vários 

associados, como a Isabel Guedes que se sagrou “Campeã net senhoras”, na Ordem de 

Mérito Nacional da Associação Nacional de Seniores de Golfe Portugal (ANSG), o José 

Marques Oliveira com o 6º lugar net na Ordem de Mérito Nacional da ANSG, a Teresa 

Melo Cabral, a Isabel Guedes e a Idalina Cardoso, que se classificaram, respetivamente, 

em 1º, 2º e 3º net senhoras, no Ranking do Circuito Norte, da ANSG, o Carlos Tinoco e 

o António José Araújo que se classificaram, respetivamente, em 1º e 2º gross geral, no 

Circuito Norte da ANSG.  

Em termos internacionais, o Carlos Tinoco integrou a equipa Nacional Sénior que se 

classificou em 3º lugar no Campeonato Europeu de Seniores ESGA, na Finlândia. 

O CGV venceu os Matchs com o Club de Golf de Miramar (Taça Carlos Alberto Ferreira) 

e com o Clube de Golfe dos Arquitetos. 

Dos torneios organizados ou coorganizados em 2018 pelo CGV, salienta-se o peso 

relativo das competições em Montebelo, conforme mostra o gráfico seguinte. 

Gráfico 2 – Peso relativo dos torneios realizados em 2018 

 

Em 2018 cumprimos a tradição de organizar um torneio em Espanha, no feriado de 25 de 

abril, tendo este torneio sido realizado em Montealegre – Orense. Já o tradicional torneio do 

feriado municipal de Viseu foi em 2018 realizado no Guardian Bom Sucesso Golf, em Óbidos. 
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Destaque-se também a realização da Taça Carlos Alberto, em parceria com o Club de 

Golf Miramar e disputada em duas mãos, em Miramar e em Montebelo, bem como o 

torneio de Verão nos Salgados (Algarve) que continuou a registar uma forte 

participação de jogadores de outros clubes, reforçando o prestígio que esta prova já 

tem a nível do golfe nacional. 

Em 2018 continuou indisponível o percurso Estrela/Buçaco, do Golfe Montebelo, facto 

que limitou a duas a realização de provas de pitch & putt. Temos fundadas expectativas 

de que os trabalhos de recuperação que estão a ser realizados permitirão que na 

primavera de 2019 possamos retomar a regularidade dos torneios de Iniciados e as 

provas de pitch & putt. 

Também por motivos que são alheios ao Clube de Golfe de Viseu, em 2018 continuaram 

a sentir-se grandes dificuldades em manter em pleno funcionamento o Driving Range, 

do Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito. Os contactos que temos mantido com a 

Administração da VISABEIRA e a dinâmica que esta empresa está atualmente a imprimir 

no âmbito do golfe, levam-nos a ter esperança de que, em breve, sejam efetuadas as 

necessárias obras de requalificação que permitam a sua recuperação, retomando-se 

plena utilização, ainda em 2019, daquela importante infraestrutura de apoio ao 

desenvolvimento do Golfe na Região. 

2. SÓCIOS 

No final de 2018 o CGV tinha 199 sócios ativos, dos quais 170 com a respetiva gestão 

de handicap no nosso Clube. A evolução registada nos últimos 5 anos do número de 

sócios no nosso Clube é apresentada na Tabela 1, podendo concluir-se que o número de 

sócios ativos se tem mantido estável, em torno das duas centenas. 

Tabela 1 - Evolução do número de sócios ativos 

 

(Número)
2014 2015 2016 2017 2018

Homens 181 185 179 169 170
Senhoras 21 22 22 22 22
Juniores (sub-21) 10 13 8 6 7

Total de sócios ativos 212 220 209 197 199
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A Tabela 1 mostra também que é, ainda, muito reduzido o número de senhoras que 

praticam golfe na nossa Região, sendo que representam apenas 13% do total de sócios 

do nosso Clube. 

O gráfico abaixo mostra a composição da estrutura de sócios do CGV, por escalões 

etários, podendo concluir-se que os seniores correspondem a mais de metade (56%). 

Também o número de master seniores (senhoras com 65 ou mais anos e homens com 

70 ou mais anos) tem já um peso significativo (9%) na estrutura societária do nosso 

Clube. Por outro lado, o número de sócios (praticantes) de escalões etários juniores 

(sub 21), é ainda muito reduzido (apenas 2% do total). 

Gráfico 3 - Sócios do CGV por escalões etários 

 

Este aspeto tem merecido especial atenção da Direção do CGV, pelo facto de sentimos 

que é fundamental dinamizar a participação das camadas jovens na prática de golfe.  

3. FORMAÇÃO DE GOLFE E DESPORTO ESCOLAR 

Em 2018 contámos com a habitual boa colaboração da estrutura do campo de Golfe 

Montebelo e de alguns associados, com particular destaque para os nossos sócios, 

professor Jacinto Pinto e professor António Ramos, que assumiram o desenvolvimento 

do Desporto Escolar (DE) na área do golfe, respetivamente no Agrupamento das Escolas 

Viseu Norte e no Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro. Também o 

Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul está já envolvido e espera-se que, nos 



      

CLUBE DE GOLFE DE VISEU RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 

 

 
5 

próximos anos, este projeto possa ser incrementado e alargado a outros agrupamentos 

de escolas dos diferentes municípios da Região. 

Em Tondela foi dada continuidade às atividades de golfe iniciadas em 2016 pelo 

professor António Ramos, no âmbito do Desporto Escolar, na Escola Secundária de 

Tondela (Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro). Com a intervenção deste 

nosso sócio, foi possível, no ano letivo 2017/2018, proporcionar a cerca de 600 alunos 

deste agrupamento um primeiro contacto com o golfe. Foi também registada a prática 

semanal de golfe por cerca de 45 alunos da Escola Secundária de Tondela, quer no 

relvado artificial dessa escola, quer no Campo de Golfe Montebelo, tendo participado 

no Circuito Regional de Golfe do DE. 

No âmbito do Agrupamento das Escolas Viseu Norte, em 2018 continuaram a ser 

desenvolvidas as atividades relativas ao projeto Drive School, com base na parceria 

estabelecida entre o Clube de Golfe de Viseu, a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), o 

Golfe Montebelo (GM) e este Agrupamento de Escolas. Trata-se de um projeto dirigido 

aos alunos do 3º e do 4º ano de escolaridade, que inclui uma competição regional 

organizada pelo CGV, onde são apurados os campeões distritais que irão disputar o 

Campeonato Nacional. Em 2018 foi, pois, renovada  a parceria entre o CGV e o Centro 

de Formação Desportiva de Golfe - Desporto Escolar (DE-CFG), do Agrupamento de 

Escolas de Viseu Norte. Este Centro de Formação é um polo de desenvolvimento do 

golfe que tem como objetivo a promoção e a divulgação desta modalidade 

desportiva junto dos alunos. Desenvolve atividades para os vários escalões etários e 

níveis de formação (ensino básico, secundário e alunos com necessidades educativas 

especiais). No seu plano de atividades, para além da iniciação, aperfeiçoamento e 

especialização para alunos, promove ainda a formação certificada de professores. 

Em 2018, destacamos as seguintes atividades desenvolvidas no âmbito do Desporto 

Escolar, do Agrupamento de Escolas de Viseu Norte: 

 Cerca de 150 alunos da Escola Básica D. Duarte (Viseu) vivenciaram a prática do 

golfe, durante as aulas de Educação Física; 

 Na Escola Básica D. Duarte (Viseu) 25 alunos praticaram golfe semanalmente no 



      

CLUBE DE GOLFE DE VISEU RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 

 

 
6 

âmbito do Desporto Escolar, tendo participado no circuito local (GM) e no 

Circuito Regional; 

 Nas escolas do 1º ciclo de Farminhão, Torredeita, Tondelinha, Portela e Couto 

de Cima, entre janeiro a junho e uma vez por semana, 99 alunos participaram 

no projeto Drive School, ou tiveram a iniciação ao Golfe na escola, durante as 

aulas de Educação Física e ou AEC’s; 

 No Campo de Férias do Colégio da Via Sacra, duas tardes foram dedicadas ao 

golfe, tendo participado mais de 150 alunos do 1º e 2º ciclo; 

 Nas “Manhãs Desportivas” que decorrem no Parque de Santiago, em Viseu, 

cerca de 15 a 20 crianças experimentam o golfe em cada manhã de domingo 

(parceria que inclui a CMV); 

 No Circuito Drive Challenge, da FPG, participaram 4 alunos de Viseu; 

 Foram realizados diversos torneiros de golfe no Campo de Golfe Montebelo que 

envolveram alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário. 

 Foram realizadas diversas ações de formação de curta duração para professores 

de EF e AEC’s. 

Reconhecendo, embora, que o objetivo de lançar mais jovens no golfe da Região exige 

grande esforço e dedicação e, por outro lado, que os jovens continuam, na 

generalidade, a dar preferência a outras modalidades desportivas, designadamente o 

futebol, a Direção do CGV tem fundadas expectativas de que estas iniciativas e outras 

que possam via a ser desencadeadas no futuro, continuem a dar bons resultados e 

permitam aumentar significativamente o número de jovens praticantes nesta 

modalidade desportiva. 

4. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A demonstração das receitas e despesas referente ao exercício de 2018, abaixo 

apresentada, permite concluir que as receitas totalizaram €25 502,00, correspondendo 

a um acréscimo da ordem dos 31%, relativamente ao ano anterior. Para este aumento 



      

CLUBE DE GOLFE DE VISEU RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 

 

 
7 

de receitas muito contribuiu o acréscimo do valor das quotas da FPG, mas também dos 

donativos atribuídos pela Câmara Municipal de Viseu, no âmbito do Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo (€3 375,00), e pela International House (€1 000,00). 

O crescimento da ordem dos 116% na rubrica “Reembolsos – torneios, merchandising 

e outros” é explicado em boa parte pelo acréscimo das receitas provenientes da venda 

de polos e pulôveres e, ainda, pelas receitas provenientes do pagamento dos seniores 

do custo das deslocações em autocarro para as competições fora de Montebelo. 

Tabela 2 - Demonstração das receitas e despesas 

 

As despesas de 2018 totalizaram €24 284,64, correspondendo a um acréscimo de 17,5% 

relativamente ao exercício do ano anterior. Destaca-se o aumento de 17,5% na rubrica 

“Quotas FPG - Sócios”, comparativamente com o ano de 2017. 

(valores em euros)

RECEITAS
Quotas de associados 15 166,50 17 660,00
Reembolsos (torneios, merchandising e outros) 1 605,55 3 467,00
Venda de cartões Driving Range 190,00
Donativos recebidos 2 442,76 4 375,00

Câmara Municipal de Viseu 2 416,50 3 375,00
Alves Bandeira 26,26
International House 1 000,00

Juros obtidos (valor líquido) 7,77

Total das receitas 19 412,58 25 502,00
DESPESAS

Quotas Federação Portuguesa Golfe - Sócios 8 326,50 9 783,00
Quota Federação Portuguesa de Golfe - Clube 1 300,00
Deslocações, troféus e outros gastos c/ torneios 8 467,16 9 549,88
Divulgação e publicidade 1 706,00 302,95
Material de escritório 33,99
Gastos com o Driving Range 350,00
Datagolfe 885,60
Polos e Pulôveres 822,50 3 196,78
Comissões bancárias 116,48 118,04

Total das despesas 20 674,24 24 284,64

Resultado do período -1 261,66 1 217,36

2017 2018
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Em 2018 foi lançada pela FPG a quotização dos clubes de golfe que, no nosso caso 

correspondeu a uma quota de €1 300,00. Saliente-se, contudo, que esse valor inclui a taxa de 

utilização do DataGolf que, até 2017, correspondia a um gasto anual de cerca de €900,00.  

Em 2018 promovemos a compra de polos e pulôveres identificados com o emblema do CGV, 

destinados a venda e oferta aos sócios em torneios e tombolas. Esta despesa registou, assim, 

um acréscimo da ordem dos €2 400,00, comparativamente com o ano anterior. 

No exercício em análise, em face das receitas e despesas acima apresentadas na TABELA 2, 

Demonstração das Receitas e Despesas, apurou-se um resultado positivo no montante de € 

1 217,36, valor que compara com o prejuízo registado no ano anterior de € -1 261,66. 

A evolução dos resultados do CGV ao longo dos últimos 5 anos é apresentada na Tabela 

3, abaixo. A sua análise permite concluir que a situação financeira do Clube continua 

equilibrada, apresentando no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 um 

resultado (superavit) acumulado de 10,4 milhares de euros. 

Tabela 3 – Evolução dos resultados transitados 

 

5. PERSPETIVAS FUTURAS 

Embora com as limitações decorrentes do facto de sermos um clube sem campo, a 

Direção está convicta de que se encontram asseguradas as condições de sustentabilidade 

e desenvolvimento do nosso Clube.  

As ações que têm sido desenvolvidas, bem como as medidas que têm sido tomadas, com 

destaque para o estabelecimento e reforço de parcerias com diversas entidades, 

especialmente a Câmara Municipal de Viseu, o Grupo VISABEIRA, a Comissão Vitivinícola 

Regional do Dão, mas também o desenvolvimento de relações com diversas empresas e 

outras entidades, permitem continuar a acreditar que é possível dinamizar ainda mais o 

(valores em euros)

2014 2015 2016 2017 2018

Saldo inicial 10 275,50 10 681,27 9 150,03 10 465,30 9 203,64

Resultado do período 405,77 -1 531,24 1 315,27 -1 261,66 1 217,36

Saldo acumulado 10 681,27 9 150,03 10 465,30 9 203,64 10 421,00
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golfe na nossa Região, alargando o número de praticantes, sobretudo nas camadas 

jovens, mas mantendo o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do CGV. 

6. AGRADECIMENTOS 

A atividade desenvolvida em 2018 e a estabilidade financeira do Clube não seriam possíveis 

sem o importante contributo de um vasto conjunto de pessoas e entidades diversas, 

patrocinadores, fornecedores e outras que nos têm honrado com a sua prestimosa 

colaboração ao longo dos 11 anos de vida do nosso Clube. Queremos, por isso, deixar 

registada a nossa profunda gratidão a todos, embora não possamos deixar de destacar a 

Administração do Grupo VISABEIRA e a direção do Golfe Montebelo e todos nos seus 

colaboradores, a Câmara Municipal de Viseu, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, as 

empresas International House, Santogal, Júlia Kemper Wines, Magnum Vinhos, Pedra 

Cancela, Quinta de Lemos, SOGRAPE, Quinta da Fata, Quinta dos Monteirenhos, Chão da 

Quinta, Rota dos Vinhos do Dão, Italbox, Kankura e Studiobox.  

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

do Conselho Fiscal manifestamos publicamente o nosso profundo reconhecimento pela 

confiança que em nós depositaram e pelo apoio que nos dispensaram. 

 
Viseu, 21 de janeiro de 2019 
 

A Direção 

Carlos Tinoco (Presidente) 

António Pedro Almeida 

Bruno Esteves 

Carlos Graça 

Gay Adamson 

Maria Idalina Cardoso 

Samuel Barros 


