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RELATÓRIO E CONTAS 

2022 

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 2022. 

1. ATIVIDADE DESPORTIVA 

A prática de golfe no início de 2022 foi ainda condicionada pelos efeitos da pandemia 

da COVID 19, facto que se fez sentir no número de participantes das nossas atividades 

desportivas. No entanto, ao longo do ano foram realizados 46 torneios, o que 

corresponde a um crescimento de 10% face ao número de provas realizadas em 2021.  

Aos efeitos negativos resultantes da pandemia, em 2022 a nossa atividade foi também 

afetada pelo maior aumento generalizado de preços no consumidor dos últimos 30 

anos. Não obstante estes importantes condicionalismos, em 2022 os nossos torneios 

mantiveram um significativo nível de participação, com uma média de 52 jogadores nos 

torneios de fim de semana e 28 jogadores nos torneios das quartas-feiras. 

O Montebelo Golfe continuou a ser o nosso principal campo, tendo ali sido realizados 

93,5% dos nossos torneios. Mantivemos o tradicional torneio de verão (Rabo de Boi), 

no campo dos Salgados, em Albufeira, patrocinado pelos Vinhos Dom Vicente, tendo 

ainda sido realizados dois torneios em Salamanca, Espanha, nos campos de Golf 

Villamayor e La Valmuza Golf, eventos sempre muito participados pelos nossos 

associados e convidados. 

Nos torneios organizados em 2022 pelo nosso Clube participaram mais de 1.750 

jogadores, sendo que os torneios em Montebelo corresponderam a 1.680 (95,8%). 

Os 26 torneios das quartas-feiras realizados em 2022, em Montebelo, especialmente 

destinados aos jogadores seniores, corresponderam a 57% do total de torneios 

realizados este ano pelo nosso Clube e envolveram mais de 720 jogadores. 

Os seniores do nosso Clube continuaram a manter uma forte participação nos 8 
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torneios de golfe do Circuito Norte, da Associação Nacional de Seniores de Golfe de 

Portugal (ANSGP), realizados em 7 campos diferentes (Estela, Miramar, Montebelo, 

Oporto, Ponde de Lima, Vale Pisão e Vidago), bem como nos torneios da especialidade 

de Pitch & Putt, realizados em 3 campos (Cantanhede, Montebelo e Quinta das 

Lágrimas). 

Em 2022 mantivemos a parceria com a CVR Dão, que continua a patrocinar os torneios 

da Ordem de Mérito, e foram iniciadas importantes parcerias de que resultou a 

realização de vários torneios de golfe. Destacamos os seguintes: 

 AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, a que se associaram a Camara 

Municipal de Viseu, a ALS Life Sciences Portugal, SA, a Viseu Marca, a Litocar, o 

Jornal do Centro, os Vinhos Dom Vicente, a Camara Municipal de Tondela, o 

Grupo Visabeira e o Museu do Caramulo, na realização do torneio (dois dias) 

“Business & Art Golf Cup - Viseu 2022”; 

 Hospital Veterinário maisVida, de que resultou o “Torneio +Vida - Centros 

Veterinários - 2022”; 

 19|90 Premium Wines, (Global Wines), com a realização do torneio “Casa de 

Santar – 19|90 Premium Wines 2022”. 

2. ASSOCIADOS 

Em 2022 o CGV tinha registados 474 jogadores, embora apenas 181 no estado de 

“Ativos”, o que corresponde a uma ligeira redução de 3,7% face ao ano anterior. 

Continua a ser preocupante o facto de termos um reduzido número de senhoras, que 

corresponde, apenas, a 12% do total dos nossos associados ativos.  

Registe-se que mais de 2/3 (67,96%) dos nossos associados pertencem aos escalões 

etários mais elevados, com 35,4% de seniores (50 a 64 anos de idade) e 32,6% de super-

seniores (65 ou mais anos de idade).  

Mas verdadeiramente preocupante é o facto de os nossos associados com idades 

abaixo de 21 anos corresponderam, apenas, a 8% do total. Este facto resulta, 

fundamentalmente, de não haver condições de acessibilidade à formação e 

desenvolvimento desportivo de golfe para os jovens em idade escolar em Viseu. Com 
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efeito, é muito difícil conseguir que os jovens se desloquem ao campo mais próximo 

(Montebelo) que está a mais de 15 quilómetros do centro da cidade de Viseu e numa 

zona não servida por transportes públicos. 

Não obstante os esforços que nos últimos anos têm sido desenvolvidos pelo nosso 

Clube, através da parceria estabelecida com o Desporto Escolar na área do golfe e em 

colaboração com a estrutura do campo de Golfe Montebelo, os resultados não têm sido 

significativos.  

3. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Nota prévia: 

Tendo em consideração a dificuldade e, até, impossibilidade de fazer coincidir no 

respetivo ano económico alguns recebimentos e pagamento que lhe competem, de 

valor significativo, a Direção entende que a forma mais adequada para elaborar as 

demonstrações financeiras é seguindo o regime do acréscimo, ou da periodização 

económica. Isto significa que na elaboração das demonstrações financeiras são 

considerados os efeitos das operações quando estas ocorrem e não apenas quando 

se dá o correspondente pagamento ou recebimento. 

Assim, para além da habitual apresentação da demonstração que refletia os 

recebimentos e pagamentos ocorridos no respetivo ano económico, passaremos a 

apresentar a demonstração dos resultados e o balanço elaborados segundo o 

referido regime do acréscimo. Estas demonstrações financeiras refletem de forma 

verdadeira e mais apropriada a situação económica, financeira e patrimonial do 

nosso Clube.  

 

Como acima foi referido, no ano de 2022 registaram-se condições económicas e sociais 

muito adversas, quer pelos efeitos ainda resultantes da pandemia da COVID 19, 

particularmente nos primeiros meses do ano, quer sobretudo pelas consequências 

resultantes do eclodir da guerra no leste europeu. Para além de outros efeitos sociais e 

humanos de uma guerra, esta provocou um generalizado aumentos dos preços no 

consumidor e consequente aumento das taxas de juros. Estes factos não deixaram de 

produzir efeitos negativos nas atividades relacionadas com o golfe, ao obrigar muitos 
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dos praticantes a estabelecer outras prioridades na gestão dos seus orçamentos 

familiares. 

Ainda assim, e não obstante a redução do número de associados ativos, foi possível 

manter um crescimento na nossa atividade desportiva, em termos de número de provas 

realizadas e, ainda, um bom nível de participação de jogadores nessas provas.  

 

Assim, apesar da redução de 5,5% no valor das quotas recebidas dos nossos associados, 

foi possível registar um acréscimo de 21,1% no total dos rendimentos, quer por 

aumento dos reembolsos de despesas com torneios e vendas de material de 

merchandising, quer sobretudo pelo aumento dos apoios obtidos para a atividade 

desportiva. 

Relativamente aos gastos correntes, registou-se um crescimento de 18,4%, com 

especial destaque para o aumento dos gastos com a realização de torneios que 

passaram de 1,7 milhares de euros, em 2021, para 8,7 milhares de euros, em 2022. Este 

aumento resultou da realização de importantes provas de golfe que constituíram um 

importante marco no nível da atividade do nosso Clube, tendo estes gastos sido, em 

boa parte, suportados pelos apoios obtidos de parceiros, promotores e patrocinadores. 

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS 2022 2021

RENDIMENTOS

Quotas de associados 16 784,60 17 762,01

Reembolsos (torneios, merchandising e outros) 6 656,00 4 087,00

Subsídios e apoios à atividade desportiva 6 908,06 3 213,14

Total dos rendimentos 30 348,66 25 062,15

GASTOS

Quotas Federação Portuguesa Golfe - Associados 10 038,60 10 140,00

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 8 702,61 1 756,71

Inscrições em competições 280,00 160,00

Animação em eventos 500,00 0,00

Material de merchandising 3 569,73 7 676,80

Material de escritório 29,99 41,99

Publicidade e comunicação 100,00 100,00

Deslocações, estadas e transportes 3 815,00 2 675,00

Comissões e outras despesas bancárias 56,08 72,28

Total dos gastos 28 392,01 23 972,78

Resultado líquido do período 1 956,65 1 089,37

Demonstração dos resultados por naturezas em 2022 e 2021
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Do aumento do número de provas realizadas fora do Montebelo, especialmente pelo 

incremento das atividades dos seniores e dos torneios realizados em Espanha, a rubrica 

de deslocações, estadas e transportes apresenta um aumento de 42,6%, face ao 

exercício de 2021. De referir que estes gastos são praticamente suportados pelos 

respetivos jogadores participantes. 

A análise da demonstração dos resultados acima apresentada permite concluir que o 

resultado líquido do período é positivo, no montante de 1.956,65 euros. 

A análise do balanço permite concluir que a situação financeira do Clube está 

equilibrada, com uma autonomia financeira da ordem dos 98%. 

No ativo corrente, em contas a receber, estão refletidos os débitos da Câmara 

Municipal de Viseu e ALS, cujos recebimentos ocorreram já em 2023. O passivo corrente 

diz respeito a pequenas contas referentes a despesas com torneios, cujo pagamento 

também já foi efetuado em 2023. 

Em conclusão, no final de 2022 a situação patrimonial do Clube estava equilibrada, 

tendo os fundos patrimoniais registado um crescimento de 19,4% no ano em análise.  

 

(valores em euros)

RUBRICAS 2022-12-31 2021-12-31

ATIVO

Ativo corrente

Outras contas a receber 4 010,00

Caixa e depósitos bancários 8 311,66 10 095,62

Total do ativo 12 321,66 10 095,62

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados 10 095,62 9 006,25

Resultado líquido do período 1 956,65 1 089,37

Total dos fundos patrimoniais 12 052,27 10 095,62

Passivo

Passivo corrente

Outras contas a pagar 269,39

Total do passivo 269,39

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 12 321,66 10 095,62

Balanços em 2022-12-31 e em 2021-12-31
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4. PERSPETIVAS FUTURAS 

A crise mundial resultante da guerra na Ucrânia constituiu um cenário de incerteza, com 

consequências gravosas e imprevisíveis, quer do ponto de vista humano, quer a nível 

económico e social. 

É pois com grande preocupação que perspetivamos o futuro, embora estejamos 

determinados em prosseguir com as melhores soluções para os desafios que se colocam 

ao nosso Clube, na defesa e no interesse dos nossos associados. 

Estamos a desenvolver novas relações de parceria e a procurar com as entidades 

competentes as melhores soluções para o desenvolvimento do golfe na nossa região, 

particularmente com a eventual criação de condições para a formação e desenvolvimento 

do golfe nas classes jovens. 

Continuaremos determinados na procura de novas formas de 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 estatutários do nosso 

Clube. 

5. AGRADECIMENTOS 

Há um vasto conjunto de entidades e pessoas que constituem a base em que assentam 

as condições que nos permitiram ao longo do exercício de 2022 prosseguir a missão do 

nosso Clube, nas melhores condições de sustentabilidade económica e equilíbrio 

financeiro. A todas expressamos a nossa enorme gratidão.  

Mas não podemos deixar de destacar no nosso agradecimento à administração do 

Grupo VISABEIRA e a direção do Golfe Montebelo e toda a sua equipa de colaboradores. 

Também a Direção e da AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu, a Direção da 

Viseu Marca, o Jornal do Centro, a vereação e a equipa técnica da Área do Desporto do 

Município de Viseu, a direção e equipa da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a 

19|90 Premium Wines, a Câmara Municipal de Tondela, a Litocar, a ALS, o Hospital 

Veterinário maisVida e os Vinhos Dom Vicente merecem um destaque muito particular.  

À Studiobox que é o nosso parceiro na divulgação dos eventos e manutenção do sistema 

de informação do nosso Clube, um especial agradecimento, com especial destaque para 

a sempre pronta colaboração da Susana Andrade. 
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Aos nossos associados e, muito particularmente, aos membros da Mesa da Assembleia 

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

confiança que em nós depositaram e pelo apoio que sempre nos dispensaram, 

sobretudo pelas críticas construtivas que nos têm feito chegar. 

 
 
Viseu, 6 de fevereiro de 2023 
 

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) 


