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RELATÓRIO E CONTAS 

2021 

Caros Associados, 

Em cumprimento da lei e dos estatutos vimos apresentar o relatório e contas do Clube de 

Golfe de Viseu (CGV), referentes ao exercício de 2021. 

INTRODUÇÃO 

A atividade do Clube, em 2021, continuou a ser fortemente condicionada pela situação 

de pandemia da COVID-19 e pelos seus efeitos negativos que se têm feito sentir desde 

o início de 2020. As medidas lançadas pelas autoridades de saúde tendentes ao controlo 

da doença continuaram a impor fortes restrições às atividades desportivas em geral e, 

consequentemente, ao golfe. Este facto em muito condicionou o nível da nossa 

atividade desportiva, quer quanto à redução do número de torneios realizados, quer 

quanto à quebra no número de participantes nas competições que realizámos.  

Por motivos igualmente imputáveis à pandemia, também a assembleia geral para 

eleição dos órgãos sociais para o mandato 2021-2023 sofreu um significativo atraso, 

tendo-se realizado somente em 26 de junho. Por isso, só nessa data foi possível dar 

posse à atual direção que, assim, apenas teve um semestre no exercício de funções no 

ano em análise. 

1. ATIVIDADE DESPORTIVA 

À semelhança do que já se tinha registado no ano anterior, também em 2021 as 

restrições legalmente impostas para fazer face ao agravamento da pandemia ocorrido 

no início do ano levou, entre outras medidas, ao encerramento dos campos de golfe. 

Este facto forçou o cancelamento das nossas atividades desportivas entre 14 de janeiro 

e 13 de abril.  

Assim, conforme o Gráfico 1 evidencia, em 2021 realizámos apenas 42 torneios, sendo 30 

torneios dos seniores (quartas-feiras) e 12 torneios gerais (fim de semana). Este nível de 
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atividade desportiva foi semelhante ao do ano anterior que, igualmente e pelas mesmas 

razões, foi afetado por idêntico período de encerramento dos campos de golfe. Em 

consequência, em 2021, e tal como em 2020, registámos uma redução do número de 

torneios realizados da ordem dos 34%, face à média anual de torneios efetuados nos cinco 

anos anteriores (2015 a 2019).  

Gráfico 1 – Análise comparativa dos torneios organizados pelo CGV 

 

Em 2021, manteve-se a tendência de crescimento que se vem registando nos últimos 

anos, relativamente ao número dos nossos associados seniores que regularmente 

participam nos torneios da ANSGP (Associação Nacional de Seniores de Golfe de 

Portugal), a maior organização de golfe a nível nacional. Também em 2021, 

continuámos a registar importantes vitórias de vários dos nossos associados nas 

competições da ANSGP, quer no Circuito da Delegação Norte, quer noutras provas a 

nível nacional. Saliente-se o facto de, em 2021, terem sido apurados para o torneio de 

apuramento ESGA (European Senior Golf Association) a realizar em 2022, cinco dos 

nossos associados filiados (Carlos Miranda, Carlos Tinoco, Fernando Simões, Leonel 

Seixas e Samuel Barros) e um dos nossos associados não filiado (António Moita). 

Dentre outras honrosas participações e vitórias de jogadores do nosso Clube em 

diversas competições nacionais e internacionais, merece especial destaque a vitória da 

equipa constituída pelos nossos associados Carlos Tinoco (Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral) e Luís Albuquerque Rodrigues (Capitão do Clube), na Final Mundial 

da World Corporate Golf Challenge, sagrando-se, assim, campeões mundiais. 

Tendo em vista a reativação da especialidade de Pitch & Putt no nosso Clube e a 

preparação para a época de 2022, organizámos em 24 de novembro, em colaboração 
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com a ANSGP, um torneio-convívio em Cantanhede, para treino e atribuição do 

handicap inicial a vários dos nossos associados seniores. Em 2022 participaremos 

ativamente no Circuito lançado pela Delegação Norte da ANSGP e registamos com 

apreço o esforço que tem sido desenvolvido pela direção e equipa técnica do 

Montebelo Golfe na reativação do magnífico percurso de Pitch & Putt desse campo. 

2. ASSOCIADOS 

No final de 2021 o CGV tinha 206 associados ativos, dos quais 74% filiados (com a 

respetiva gestão de handicap no nosso Clube). O gráfico abaixo mostra a evolução do 

número de associados nos últimos 5 anos. Verifica-se que, após a quebra de não 

renovação das licenças de golfe em 2020, provavelmente por efeitos da pandemia, em 

2021 terá havido um regresso da confiança, pelo que o número de associados ativos 

voltou ao nível dos melhores anos históricos, excedendo já as duas centenas. 

Gráfico 2 – Evolução do número de associados nos últimos 5 anos 

 

Embora o número de senhoras a praticar golfe na nossa região tenha registado um 

ligeiro acréscimo em 2021, a participação feminina continua a ter uma relativamente 

baixa expressão, correspondendo apenas a 12,1% do total dos nossos associados.  

Também o número de jovens golfistas tem uma baixa representação no nosso Clube, 

conforme é evidenciado no gráfico abaixo que mostra o peso relativo dos nossos 

associados, segundo o escalão etário. Não obstante os esforços que nos últimos anos 

têm sido desenvolvidos pelo Clube, através da parceria estabelecida com a colaboração 

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

verifica-se que os escalões abaixo dos 25 anos representam, apenas, 5% do total. Refira-

se, até, que nos escalões etários dos 18 aos 24 anos nem há, atualmente, qualquer 
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praticante no nosso Clube.  

Gráfico 3 – Peso relativo dos associados, por escalões etários 

 

Em termos de peso relativo, o escalão mid-amateur (25 a 49 anos) representa 24% do 

total dos nossos associados, sendo o escalão sénior (50 a 69 anos) o que tem o maior 

peso relativo, correspondendo a mais de metade (52%) do total. 

De salientar que os escalões acima dos 70 anos têm uma representação de cerca de 1/5 

do total dos praticantes de golfe nossos associados, sendo que 6% do total têm idades 

acima dos 75 anos. Este facto reforça a ideia de que o golfe é um dos poucos desportos 

que pode ser praticado durante, praticamente, toda a vida. 

3. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Mantendo-se a coerência face à prática que vem sendo utilizada ao longo dos anos 

quanto à adoção do regime de caixa na elaboração das contas do Clube, nas 

demonstrações financeiras abaixo apresentadas os rendimentos correspondem a 

receitas recebidas e os gastos correspondem a despesas pagas. Refira-se, todavia, que 

em 31 de dezembro de 2021 não existia qualquer despesa por pagar e, por outro lado, 

o valor do inventário de artigos de merchandising, troféus e outros, existentes e já 

pagos, ascendia, nessa mesma data, a mais de 4 milhares de euros. Assim, o resultado 

abaixo apresentado está apurado numa perspetiva muito conservadora. 

Nestes termos, a análise da demonstração dos resultados por natureza referente ao 

exercício económico findo em 31 de dezembro de 2020, permite concluir que o total 

dos rendimentos ascendeu a €25 062,15, correspondendo a um acréscimo de 16,5% 

relativamente ao ano anterior.  
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As quotizações dos associados representam 70,9% do total dos rendimentos do 

exercício e todas as rubricas dos rendimentos apresentam variação positiva, 

relativamente ao ano anterior. Salienta-se o acréscimo de 65,9% verificado na rubrica 

“Reembolsos (torneios, merchandising e outros)” que é explicado, essencialmente, pelo 

aumento dos reembolsos nas despesas de deslocação e vendas de material de 

merchandising. Refira-se, também, o acréscimo de 9% verificado na rubrica “Subsídios 

e apoios à atividade desportiva”, que corresponde ao apoio de €2 618,00 recebido, 

relativo ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, do Município de Viseu 

e ao apoio de €595,00 recebido no âmbito do Programa Reativar Desporto, promovido 

pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. 

Os gastos do exercício ascenderam a €23 972,78, o que corresponde a um acréscimo de 

21,8%, face ao exercício anterior. Para este aumento dos gastos contribuíram, mais 

significativamente, os acréscimos registados nas rubricas de “Quotas FPG – Associados” 

(+10,8%), “Material de merchandising” (+78,5%) e “Deslocações estadas e transportes” 

(+103,1%). 

Tabela 1 - Demonstração dos resultados por natureza 

 

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

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS 2021 2020

RENDIMENTOS

Quotas de associados 17 762,01 16 096,00

Reembolsos (torneios, merchandising e outros) 4 087,00 2 463,00

Subsídios e apoios à atividade desportiva 3 213,14 2 947,64

Total dos rendimentos 25 062,15 21 506,64

GASTOS

Quotas Federação Portuguesa Golfe - Associados 10 140,00 9 150,00

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

Quotas Federação Portuguesa FootGolf - Clube 50,00

Troféus, prémios e outros gastos com torneios 1 756,71 2 508,72

Inscrições em competições 160,00 592,00

Animção em eventos 0,00 250,00

Material de merchandising 7 676,80 4 301,38

Material e equipamento de escritório 41,99 47,98

Conservação e reparação 0,00 54,90

Publicidade e comunicação 100,00 100,00

Deslocações, estadas e transportes 2 675,00 1317,00
Comissões e outras despesas bancárias 72,28 54,60

Total dos gastos 23 972,78 19 676,58

Resultado do período 1 089,37 1 830,06
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a um lucro de €1 089,37, valor que compara com o lucro de €1 830,06 apurado no ano 

anterior. 

Na Tabela 2 é apresentada a evolução dos resultados transitados nos últimos 5 anos. 

Tabela 2 - Evolução dos resultados transitados desde 2017 

 

A análise da tabela acima permite concluir que, no final do ano de 2021, o Clube 

apresentava um resultado acumulado positivo (superavit) de €10 339,37, facto que 

traduz um confortável equilíbrio financeiro que se vem mantendo ao longo dos anos. 

4. PERSPETIVAS FUTURAS 

A atual direção iniciou as suas funções a meio do ano a que se refere o presente 

relatório e num período particularmente difícil, face aos constrangimentos, incertezas 

e receios decorrentes da pandemia que o mundo enfrenta desde o início de 2020. 

A este problema, que ainda estará longe de ser resolvido, junta-se agora uma nova crise 

mundial, em resultado do eclodir da invasão militar na Ucrânia, que veio despoletar 

novos e graves constrangimentos, de consequências imprevisíveis, quer do ponto de 

vista humano, quer a nível económico e social. 

Assim, é com redobrada preocupação que perspetivamos o futuro, pese embora o facto 

de estarmos determinados a enfrentar as adversidades com que nos viermos a deparar 

e a procurar as melhores soluções que, no âmbito das atividades do nosso Clube, 

melhor possam contribuir para ir ao encontro das aspirações e interesses dos nossos 

associados. Procuraremos reforçar as parcerias e as relações estabelecidas ao longo dos 

últimos anos com diversas entidades e é com muita convicção que afirmamos o nosso 

empenhamento na procura de novas relações de parceria com entidades que, 

conjuntamente connosco, possam encontrar no golfe novas vias de desenvolvimento das 

suas missões e dos seus objetivos.  

Acima de tudo, move-nos a firme determinação de procurar novas formas de 

Ano Rendimentos Gastos
Resultado do 

período

Resultados 

transitados

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

2021 25 062,15 23 972,78 1 089,37 10 339,37
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proporcionar aos nossos associados as melhores condições para a prática desportiva do 

golfe e outras atividades culturais, recreativas e turísticas que se enquadrem nos 

objetivos consagrados nos estatutos do nosso Clube. 

5. AGRADECIMENTOS 

Há um conjunto de entidades e pessoas que constituem a base em que se firmam as 

condições que nos permitiram ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

prosseguir a missão do nosso Clube, em condições de sustentabilidade económica e 

equilíbrio financeiro. A todas expressamos a nossa enorme gratidão. Mas não podemos 

deixar de destacar no nosso agradecimento a administração do Grupo VISABEIRA e a 

direção do Golfe Montebelo e toda a sua equipa de colaboradores, a vereação e a 

equipa técnica da Área do Desporto do Município de Viseu e a direção da Comissão 

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

a ARTEMIS - Projetos e Desenvolvimentos Agrário, Lda. (Vinhos Dom Vicente) e a 

Studiobox, agradecemos os patrocínios e a colaboração indispensáveis à realização de 

alguns dos nossos eventos desportivos e ao bom funcionamento da nossa atividade. 

Aos nossos associados e, muito particularmente, aos membros da Mesa da Assembleia 

Geral e do Conselho Fiscal, manifestamos o nosso marcado reconhecimento pela 

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

 
Viseu, 18 de março de 2021 
 

A Direção 

Miguel Augusto Costa (Presidente) 

Samuel Barros (Vice-presidente) 

Carlos Duarte (Tesoureiro) 

Carlos Alexandre Graça (Secretário) 

Bruno esteves (Vogal) 

Jorge Sousa (Vogal) 

Sandra Batista (Vogal) 


