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RELATÓRIO E CONTAS 

2020 

Caros Associados, 

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

exercício de 2020, do Clube de Golfe de Viseu (CGV). 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 ficará negativamente assinalado na história da Humanidade pelo início 

da propagação mundial da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, causador da 

doença COVID-19. Embora não seja ainda possível estimar com segurança o 

desenvolvimento futuro desta pandemia, podemos desde já concluir que é geradora de 

uma das mais profundas e graves crises mundiais que afetou severamente todas as 

atividades económicas e sociais, nas quais se inclui o desporto em geral e, 

consequentemente, o golfe. 

As medidas para controlar a doença, impostas pelas autoridades competentes a partir 

de março de 2020, aliadas aos naturais retraimentos de muitos dos praticantes de golfe, 

mesmo após o desconfinamento, produziram (e continuarão a produzir) significativos 

impactos negativos no nível de atividade e no normal funcionamento desta modalidade 

desportiva. É, pois, bem evidente a redução do número de competições de golfe e, 

sobretudo, a diminuição de participantes nas provas realizadas, bem como nas 

atividades sociais relacionadas com este desporto. 

O nosso Clube não foi exceção, pelo que, em 2020, não obstante o empenhamento e 

os esforços que desenvolvemos, não foi possível alcançar os objetivos que tínhamos 

estabelecido.  

Esperamos que, tão brevemente quanto possível, possa ser alcançado um nível de 

controlo da pandemia que nos permita regressar a um estádio generalizado de 

confiança e, assim, podermos proporcionar aos nossos associados uma melhor reposta 

aos seus desejos e expectativas, relativamente à prática do golfe e atividades 

correlacionadas. 
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1. ATIVIDADE DESPORTIVA EM 2020 

As restrições decorrentes da pandemia, aliadas ao facto de em 2020 terem sido cancelados 

3 torneios das quartas-feiras (dos seniores), devido ao mau tempo, provocaram uma 

redução da ordem dos 32% da nossa atividade desportiva, face ao número de torneios 

realizados no ano anterior.  

O Gráfico 1, que mostra a evolução dos torneios realizados ao longo dos 13 anos de vida do 

nosso Clube, permite concluir que foram realizados 41 torneios em 2020, sendo que os 27 

torneios dos seniores (quartas-feiras) continuam a corresponder a cerca de 2/3 do total de 

competições realizadas ao longo do último ano.  

Gráfico 1 – Evolução dos torneios organizados pelo CGV 

 

Em 2020 continuou a crescer o número de associados seniores que participam, 

regularmente, nos torneios da ANSG (Associação Nacional de Seniores de Golfe de 

Portugal), quer nas competições do circuito da Delegação Norte, quer a nível nacional, 

nos torneios da Ordem de Mérito EUROBIC. Com efeito, continuamos a registar um 

crescente número de associados do CGV que se associam à ANSG, sendo o nosso Clube 

o terceiro, a nível nacional, com maior número de sócios nesta associação. 

Por motivos que são alheios ao nosso Clube, em 2020 continuámos privados de poder 

utilizar o Driving Range, do Complexo Desportivo do Príncipe Perfeito, bem como o 

percurso de pitch & putt do Montebelo Golfe. A falta destas duas infraestruturas tem 

dificultado, quer o crescimento do número de praticantes, quer o desenvolvimento do 

nível de jogo dos nossos associados. 
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2. SÓCIOS 

No final de 2020 o CGV tinha 174 sócios ativos, dos quais 88,5% têm a respetiva gestão 

de handicap no nosso Clube.  

Continuamos a registar um reduzido número de senhoras na prática desta modalidade 

na nossa região, correspondendo apenas a 11,5% do total dos nossos associados.  

Também o número de jovens praticantes não tem aumentado. Apesar dos esforços que 

têm sido desenvolvidos através da parceria estabelecida com a colaboração da 

estrutura do campo de Golfe Montebelo e o Desporto Escolar na área do golfe, apenas 

4,6% dos nossos associados são jovens de idade até 18 anos. 

3. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A demonstração dos resultados por natureza abaixo apresentada, correspondente ao 

exercício económico findo em 31 de dezembro de 2020, evidencia um total de rendimentos 

de €21 506,64, correspondendo a um acréscimo de 11,3% relativamente ao ano anterior.  

Tabela 1 - Demonstração dos resultados por natureza 

 

Para o crescimento dos rendimentos contribuiu o apoio recebido do Município de 

Viseu, no âmbito da candidatura que apresentámos ao Programa de Desenvolvimento 

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS 2020 2019

RENDIMENTOS

Quotas de associados 16 096,00 17 683,00

Reembolsos (torneios, merchandising e outros) 2 463,00 1 638,50

Subsídios e apoios à atividade desportiva 2 947,64

Total dos rendimentos 21 506,64 19 321,50

GASTOS

Quotas Federação Portuguesa Golfe - Associados 9 150,00 10 041,00

Quotas Federação Portuguesa Golfe - Clube 1 300,00 1 300,00

Troféus, prémios e outros gastos com torneios 2 508,72 7 665,12

Inscrições em competições 592,00 160,00

Animção em eventos 250,00 250,00

Material de merchandising 4 301,38 531,36

Material e equipamento de escritório 47,98 338,89

Conservação e reparação 54,90

Publicidade e comunicação 100,00 402,95

Deslocações, estadas e transportes 1 317,00 1575,00
Comissões e outras despesas bancárias 54,60 58,24

Total dos gastos 19 676,58 22 322,56

Resultado do período 1 830,06 -3 001,06
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Desportivo, bem como o aumento da rubrica de reembolsos dos torneios das quartas-

feiras e da venda de material de merchandising.  

As quotizações dos associados corresponderam a cerca de 75% do total dos 

rendimentos do exercício. 

Os gastos de 2020 totalizaram €19 676,58, o que corresponde a um decréscimo de 

11,9% relativamente ao exercício anterior. Destaca-se a redução de 67,3% na rubrica 

“troféus, prémios e outros gastos com torneios”, pelo facto de ter havido uma menor 

atividade desportiva e de uma parte dos gastos desta rubrica ter sido registada como 

despesa em 2019, conforme foi evidenciado no relatório e contas desse exercício. Por 

outro lado, a rubrica correspondente ao “material de merchandising” registou um 

crescimento da ordem dos 3,8 milhares de euros, o que corresponde, essencialmente, 

à aquisição de polos em 2020. 

As rubricas que maior peso relativo apresentam são as quotizações pagas à Federação 

Portuguesa de Golfe, com cerca de 49% do total dos gastos, seguindo-se o material de 

merchandising, com 20%, e os troféus, prémios e outros gastos com torneios, com 11,7%. 

Em face dos rendimentos e gastos acima referidos, o resultado do período corresponde 

a um lucro de €1 830,06, valor que compara com o prejuízo de €-3 001,06 registado no 

ano anterior. 

Tabela 2 - Evolução dos resultados transitados de 2011 a 2020 

 

Na Tabela 2 é apresentada a evolução dos resultados transitados nos últimos 10 anos. A 

sua análise permite concluir que, no final do ano de 2020, o CGV apresentava um 

resultado acumulado positivo (superavit) de € 9 250,00, facto que traduz um 

confortável equilíbrio financeiro. 

(valores em euros)

Ano Rendimentos Gastos
Resultado do 

período

Resultados 

transitados

2011 23 193,56 18 874,07 4 319,49 4 666,61

2012 21 957,70 19 427,93 2 529,77 7 196,38

2013 17 723,56 14 644,44 3 079,12 10 275,50

2014 16 251,81 15 846,04 405,77 10 681,27

2015 18 786,82 20 318,06 -1 531,24 9 150,03

2016 20 943,14 19 627,87 1 315,27 10 465,30

2017 19 412,58 20 674,24 -1 261,66 9 203,64

2018 25 502,00 24 284,64 1 217,36 10 421,00

2019 19 321,50 22 322,56 -3 001,06 7 419,94

2020 21 506,64 19 676,58 1 830,06 9 250,00
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4. PERSPETIVAS FUTURAS 

A atual Direção concluiu o seu mandato no final do exercício a que se reporta o presente 

relatório e contas, facto que levará a um novo ato eleitoral que permitirá aos associados 

escolher livremente os novos membros dos órgãos sociais que hão de conduzir os 

destinos do nosso Clube, ao longo dos próximos três anos. 

Consideramos, por isso, que o exercício de 2020 corresponde ao fim de mais um ciclo 

na vida do Clube de Golfe de Viseu, durante o qual muitas coisas aconteceram, e nem 

sempre como seria o nosso desejo. Com efeito, o último ano do nosso mandato fica 

marcado pelo eclodir da grave pandemia que afeta todo o mundo e que, para além das 

gravosas consequências no âmbito da saúde pública, bem como ao nível económico e 

social, muito limitou as expectativas que tínhamos, ao impedir a realização de algumas 

das atividades planeadas e ao obrigar a uma forçada redução da participação de muitos 

dos nossos associados nos eventos desportivos que, ainda assim, foi possível realizar. 

O desenvolvimento de parcerias e as relações estabelecidas ao longo dos últimos anos com 

diversas entidades, de que destacamos a Câmara Municipal de Viseu, o Grupo VISABEIRA e 

a Direção do Golfe Montebelo, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e um vasto 

conjunto de empresas e outras entidades, permitirão, seguramente, à futura Direção 

encarar o futuro com otimismo, naturalmente sempre contido pelas muitas limitações que 

resultam do facto de sermos um clube sem campo e estarmos afastados fisicamente das 

regiões onde existem mais e melhores condições para a prática do golfe. 

Formulamos, por isso, aos futuros membros dos órgãos sociais os melhores votos de 

que possam prosseguir com a condução do nosso Clube, no sentido do seu crescimento 

e do desenvolvimento e melhoria das condições proporcionadas aos associados para a 

prática desportiva do golfe e outras atividades culturais, recreativas e turísticas. Que 

possam continuar a dinamizar o golfe na nossa Região, alargando o mais possível o 

número de praticantes, sobretudo senhoras e jovens, e mantenham o equilíbrio 

financeiro e a sustentabilidade do nosso Clube. 

5. AGRADECIMENTOS 

O desenvolvimento da atividade do Clube de Golfe de Viseu, bem como a manutenção 

das condições económicas e a estabilidade financeira do Clube no decurso do exercício 
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findo não seriam possíveis sem o contributo de um conjunto de pessoas e entidades 

como patrocinadores, fornecedores e outras que nos dispensaram a sua prestimosa 

colaboração. Por isso, aqui expressamos a nossa profunda gratidão a todos, embora 

não possamos deixar de destacar a Administração do Grupo VISABEIRA e a Direção do 

Golfe Montebelo e toda a sua equipa de colaboradores, a Câmara Municipal de Viseu e 

a Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Também a um conjunto de empresas, de que 

destacamos a Dom Vicente (Vinhos) e a Studiobox, agradecemos a colaboração e os 

patrocínios atribuídos para a realização de alguns eventos desportivos. 

Aos nossos associados e, muito particularmente, 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 sempre nos concederam. 

 

 
Viseu, 31 de maio de 2021 
 

A Direção 

Carlos Tinoco (Presidente) 

António Pedro Almeida 

Bruno Esteves 

Carlos Graça 

Gay Adamson 

Maria Idalina Cardoso 

Samuel Barros 


