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OS FUNDADORES 

 
 
(Da esquerda para a direita de pé: Hugo Ladeira, Luís Rodrigues, Joaquim Franco, Pedro Oliveira, José Correia 
Lagoas, José Manuel Lagoas, Jorge Pereira, Rogério Meireles, João Casais, Pedro Borges. Da esquerda para a direita 
Sentadas: Sílvia Torrão, Alexandra Simões, Patrícia Cardoso). 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome: AGC – AMADORA GIMNO CLUBE, Fundado em 07/07/2008. 
Morada: AV. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, n.º 8 B, VENTEIRA 
2700-256 AMADORA 
 
Pessoa colectiva nº 508 648 181 
Correio electrónico: amadoragimnoclube@gmail.com 
Site: www.amadoragimnoclube.pt 
Os Estatutos estão publicados na Página da Internet do Registo Nacional de Pessoas Colectivas conforme novas 
normas ao abrigo do programa: “ASSOCIAÇÃO NA HORA”. 

 
PREÂMBULO 

 
O Amadora Gimno Clube tem por fins: 

 
I. Desenvolver a prática da Educação Física. 

II. Desenvolver todos os tipos de ginástica, incluindo as práticas de “Fitness” e 
Condição Física, enquanto actividades físicas e práticas desportivas 
pedagogicamente enquadradas. 

III. Proporcionar aos seus associados meios de convívio social, cultural e desportivo, 
contribuindo assim para o desenvolvimento desportivo e para o engrandecimento 
do Concelho e do País. 

 
Pretendemos continuar a melhorar as condições para a prática do Fitness e da Ginástica 

nas instalações do Pavilhão do CEMA em Alfragide, que claramente se vai afirmando como a 
NOSSA freguesia. Foi aqui que encontrámos as condições necessárias para implementar a 
nossa actividade e é aqui, estamos seguros, que iremos desenvolver uma parceria com a 
autarquia no sentido de podermos vir a ser um GRANDE Clube de Ginástica e Fitness 
referência na qualidade de serviço à comunidade. 

 
Este é o relatório do 2º ano completo (dos 18 aos 30 meses de idade) do Amadora Gimno 

Clube e demonstra por um lado uma forte vitalidade e por outro uma desaceleração motivada 
pela preocupação em consolidar os nossos projectos já lançados e em estabelecer um 



3 
 

protocolo com a autarquia que nos permita encarar o futuro com mais segurança e 
estabilidade. 

 
O relatório que aqui apresentamos é sem dúvida uma prova da capacidade de crescimento 

do AGC, um êxito associativo da cidade da Amadora e de Alfragide, que tem ainda muitas 
páginas bonitas para escrever. 

Acreditamos que sim porque… 
O Sonho Comanda a Vida. 
A União e a Amizade fazem o resto. 

 
1 - ÓRGÃOS DIRIGENTES 

 
Mesa da Assembleia Geral: 
Presidente: Alexandra Sofia Oliveira Simões, sócio nº 8 
Vice Presidente: Joaquim Jorge Pimpão Franco, sócio nº 12 
Secretário: Pedro Miguel Ximenes Batista Borges, sócio nº 10 
Suplente: Ana Paula Monteiro Gonçalves de Meireles, sócio nº 51 
 

 
 

(Da esquerda para a direita: Joaquim Franco; Alexandra Simões; Pedro Borges; Ana Meireles). 
 
Direcção: 
Presidente: Pedro Alexandre Mendonça de Oliveira, sócio nº 3 
Vice Presidente: Patrícia Filipe Correia Cardoso, sócio nº 6 
Secretário: João Nuno Lourenço Casais, sócio nº 13 
Suplente: Luís Filipe Ferreira Lopes Correia Cardoso, sócio nº 23 
 

 
 

(Da esquerda para a direita: Luís Cardoso; Patrícia Cardoso; Pedro Oliveira; João Casais). 
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Conselho Fiscal: 
Presidente: Sílvia Loren dos Reis Torrão, sócio nº 9 
Vice Presidente: Hugo Miguel Barata Ladeira, sócio nº 7 
Secretário: Luís Miguel Alves Rodrigues, sócio nº 11 
Suplente: Pedro Manuel Martins Ribeiro, sócio nº 49 
 

 
 

(Da esquerda para a direita: Hugo Ladeira; Sílvia Torrão; Luís Rodrigues; Pedro Ribeiro). 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2010 
 

2 - INSTALAÇÕES 
 

 
 

Pavilhão do CEMA, Avenida da Quinta Grande 64 - Alfragide 2610-162 Amadora 
 
No capítulo das instalações, e depois da actividade intensíssima desde a fundação/instalação 
do Clube, já relatada anteriormente, neste ano abrandamos as actividades nesta área, 
limitando-nos a fazer a manutenção das mesmas. 
 
Não fizemos intervenções de fundo como por exemplo, a colocação de um novo piso no 
Estúdio de Fitness, devido por um lado à falta do apoio autárquico que era esperado e ainda é, 
e por outro lado devido à indefinição que durante todo ano sofremos em relação ao 
estabelecimento de um protocolo com a Junta de Freguesia de Alfragide. 
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3 - EQUIPAMENTOS 
 

Depois do esforço gigantesco já reportado nos 2 relatórios anteriores este ano limitámo-
nos a utilizar da melhor forma todos os materiais adquiridos, alguns deles chegados apenas em 
Dezembro de 2009. 

 
Não conseguimos ainda adquirir e instalar um novo termoacumulador nem as torneiras 

temporizadoras nem o ar condicionado do Estúdio de Fitness pela mesma razão que 
invocámos no capítulo anterior em relação ao piso. Todos estes projectos constam da 
solicitação à Câmara Municipal da Amadora. 

 
A aquisição do praticável bem como da pista de Tumbling do tipo “Fast Track”também não 
está esquecida mas, tendo em conta a subida dos custos gerais, antecipada alguns meses, e a 
subida, maior do que a prevista, dos custos com o enquadramento técnico, obrigou-nos a adiar 
este Projecto. 

 
4 - ACTIVIDADES 

 
Actividades Administrativas e Associativas. 
 
Na Área Administrativa destacamos as seguintes acções: 
 

1. Continuação da afinação dos procedimentos administrativos de controlo das 
actividades e de procedimento das filiações e seguros. 

2. Contratação de uma colaboradora para prestar serviço nesta área libertando assim os 3 
membros da Direcção que graciosamente a asseguravam desde a fundação do Clube. 

3. Preparação processual das participações em Saraus e na Gymnaestrada Mundial. 
4. Aquisição de vestuário para os Atletas. 
4 Renovação completa, no dia 1 de Fevereiro, do site na Internet e sua actualização 

periódica 
5 Criação de uma página no Facebook. 
6 Mais e melhor comunicação através de e-mail. 
7 Mais publicidade do Clube. 

 
Na Área Associativa destacamos as seguintes acções: 
 

1. Angariação de Sócios. 
2. Angariação de Praticantes. 
3. O continuado estabelecimento de um espírito de Clube partilhado por TODOS os 

sócios. 
4. Preparação e realização no dia 28 de Abril, no Centro de Dia Rainha Santa Isabel da 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora, da 2ª Assembleia Geral Ordinária para a 
apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2009; Plano de Actividades e 
Orçamento Rectificativo de 2010 e Plano de Actividades e Orçamento de 2011. 

5. Realização, no dia 10 de Julho, pelas 20 horas no PAVILHÃO do CEMA, do Jantar de 
Gala comemorativo do 2º Aniversário do Amadora Gimno Clube que se festejou no 
dia 7 de Julho, no qual com muito “glamour” e na presença de cerca de sessenta 
sócios, simpatizantes e convidados, o AGC teve mais uma noite memorável. 
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Dados Estatísticos: 
 
Sócios (a 31 de Dezembro de 2010): Fundadores:    13 

 Pioneiros:  127 
 2008:     17 
 2009:     98 
 2010:     58 
 

Total:  313 
 

Valor da Quota: € 2,00 para os Efectivos e € 1,00 para os Auxiliares. O valor da Jóia é de 
€ 15,00. Queríamos atingir o número de 280 Sócios, atingimos os 313! 

 
Actividades Desportivas 
 
Época 2009/2010 (de 1 de Janeiro a 31 de Julho) 
 
Destacamos o seguinte: 
 

1. Queríamos manter as 5 Classes de Ginástica e assim o fizemos! Não desdobrámos a 
classe Flicks graças ao trabalho gracioso e dedicado da nossa Vice Presidente Patrícia 
Cardoso que aqui se regista e agradece. 

2. Queríamos atingir o número de 140 Atletas na Ginástica, atingimos 133 o que não nos 
desaponta em nada. 

3. Queríamos atingir o número de 90 Praticantes de Fitness, atingimos os 121! 
Aumentámos a taxa efectiva de frequência mensal para perto de 65 praticantes. 
Mantivemos os horários e preparámos o lançamento da modalidade de Pilates no início 
da época 2010/2011. Realçamos a importância de se manter o aumento progressivo do 
número de praticantes de Fitness que a pouco e pouco se vão aproximando dos 
números necessários para que os nossos objectivos sejam totalmente alcançados. 

 
De realçar que o AGC tem a missão do serviço à população e mantém algumas ofertas mesmo 
sem que estas produzam mais-valias financeiras. 
 
Eventos 
 

1. No dia 17 de Abril pelas 14h30, no Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de 
Almada”, participámos na 16ª edição da Festa Jovem com as Classes de Ginástica: 
Flicks, Flacks e Full Gym. Mais uma vez os nossos jovens atletas, presentearam o 
numeroso público presente, com a alegria e dinâmica que lhes é habitual, promovendo 
uma das grandes ovações da tarde. 

2. No dia 25 de Abril de 2010, no Pavilhão Desportivo Municipal do Bombarral, 
participámos nas provas de Apuramento para a Gymnaestrada Mundial que se realizará 
de 10 e 16 de Julho de 2011. O AGC - Amadora Gimno Clube conseguiu um 
Apuramento Histórico com a classificação entre os 15 melhores grupos Nacionais que 
irão representar Portugal nos blocos de interior nos palcos principais da Gymnaestrada. 

3. No dia 9 de Maio no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Seomara da 
Costa Primo na Amadora realizou-se o Campeonato Nacional de Hip-Hop 2010 com o 
apoio do Amadora Gimno Clube. Participámos com o bloco Gymnaestrada (classes 
Especial Mista e Gym G). 

4. No dia 29 de Maio pelas 21 horas no pavilhão da Escola Secundária Seomara da Costa 
Primo realizámos o “2º GimnoFit” Sarau Anual das Actividades Desportivas do Clube 
com a participação de todas as classes de Ginástica e dos grupos de Fitness. 
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5. No dia 5 de Junho, pelas 15:30 horas no Pavilhão de Monte Abraão participámos no 
IV Sarau da Primavera, do Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga, com 
o bloco Gymnaestrada (classes Especial Mista e Gym G). 

6. No dia 15 de Junho, pelas 19:30 horas no Pavilhão do CEMA - Quinta Grande / 
Alfragide organizámos mais um Lançamento de Novas Coreografias referentes à 
prática de Body Pump e Body Combat. 

7. No dia 19 de Junho pelas 15h30 participámos no Sarau / Festa da Associação 
Solidariedade Social Vencer Casal Popular Damaia com as Classes de Ginástica: 
Especial Mista e Full Gym. 

8. No mesmo dia 19 de Junho pelas 21h30, no Complexo Municipal dos Desportos 
“Cidade de Almada”, também participámos na VIII Gala Gímnica de Almada 2010 
com o bloco Gymnaestrada (classes Especial Mista e Gym G).  

9. No dia 21 de Junho, pelas 19:30 horas no Pavilhão do CEMA - Quinta Grande / 
Alfragide, organizámos mais um Lançamento de Novas Coreografias referentes à 
prática de Body Vive. 

10. No dia 26 de Junho pelas 20h30 no “Arena de Portimão", participámos no XX Festival 
de Verão com o bloco Gymnaestrada (classes Especial Mista e Gym G).  

11. No dia 4 de Julho pelas 15h00, no "Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de São Pedro 
do Sul", participámos no 14.º Festival Nacional de Ginástica de São Pedro do Sul com 
o bloco Gymnaestrada (classes Especial Mista e Gym G).  

12. Nos dias 11, 12 e 13 de Julho promovemos um intercâmbio com um grupo de 43 
ginastas dinamarqueses, com treinos workshops e convívio de que se destaca; na 2ª 
feira, dia 12 de Julho, às 18h00 um treino com todos os nossos ginastas e às 20h00 um 
espectáculo de Ginástica apresentado pelos ginastas dinamarqueses. Este grupo ficou 
alojado entre nós 3 dias. 

 
Classes/Grupos 
 

Horário Ginástica Para Todos: 
 

Ginásio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
18h30 
19h30 “Os Flacks” “Os 

Flicks” “Os Flacks” “Os 
Flicks” “Os Flacks” 

19h30 
21h00 

“Gym G”  
"Full 
Gym" 

“Gym G”  
"Full 
Gym" 

“Gym G”  

“Especial 
Mista” 

“Especial 
Mista” 

“Especial 
Mista” 

 
"Os Flicks" Classe de Formação, dos 6 aos 12 anos, Prof. Jorge Pereira e Prof.ª Patrícia Cardoso. 
“Os Flacks” Classe de Formação, (+ 12), Prof. Jorge Pereira e Prof. Rogério Meireles. 
“Full Gym” Classe de Pré-Representação masculina, com pré-selecção, Prof. Jorge Pereira. 
“Gym G” Classe de Representação feminina, (+ 13) com pré-selecção, Prof. Rogério Meireles. 
“Esp. Mista” Classe de Representação, (+ 13) com pré-selecção, Prof. José Lagoas. 
 
Atletas (a 31 de Julho de 2010): 133 inscritos 
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Horário Fitness: 
 

Estúdio Segunda Terça Quarta Quinta Estúdio Sábado 

18h45 
19h30 GAP   GAP   10h15 

11h00 

Ginástica 
de 

Manutenção 

19h30 
20h30 

Ginástica 
de 

Manutenção 
 

Ginástica 
de 

Manutenção 
 

11h00 
11h45 

 

20h30 
21h30   

 

  

 

11h45 
12h30 

 

 
Praticantes de Fitness (a 31 de Julho de 2010): 121 inscritos 
 
Praticantes da Creche (a 31 de Julho de 2010): 107 inscritos 
 
 
Época 2010/2011 (de 1 de Setembro a 31 de Dezembro) 
 

1. Queríamos desdobrar a classe dos Flicks mas em vez disso, e contando sempre com o 
trabalho gracioso e dedicado da nossa vice-presidente Patrícia Cardoso que aqui se 
continua a registar e agradecer, optámos por abrir uma nova classe, “Pré Gym”, para 
crianças dos 3 aos 6 anos. 

2. No Fitness, em Outubro, abrimos a nova modalidade de Pilates 
3. Queríamos atingir o número de 140 Atletas na Ginástica, atingimos 135! Este número 

refere-se aos inscritos a 31 de Dezembro e tem tendência ainda a subir. 
4. Queríamos atingir o número de 90 Praticantes de Fitness, atingimos os 88! Este 

número também se refere aos inscritos a 31 de Dezembro e tem tendência, ainda mais 
significativa que na área da Ginástica, a subir. De referir que a taxa efectiva média de 
praticantes subiu significativamente. 

 
Eventos 
 

1. No dia 5 de Outubro (terça-feira), às 18h45 fizemos o lançamento das Novas 
Coreografias das aulas de Fitness: Body Vive, Body Pump e Body Combat no Pavilhão 
do CEMA. 

2. No dia 10 de Outubro (Domingo), às 16h00 organizámos a “Festa Gímnica” no âmbito 
das comemorações do 31º aniversário do Concelho da Amadora no Pavilhão do 
CEMA – Quinta Grande, um espectáculo gímnico com a presença de todas as classes 
de Ginástica e com o apoio da Junta de Freguesia de Alfragide e da Câmara Municipal 
da Amadora. 

3. No dia 12 de Dezembro, Domingo, pelas 16h00, no Pavilhão do CEMA, realizámos o 
terceiro Sarau/Festa de Natal seguido de um lanche convívio e troca de lembranças 
com a participação de cerca de 100 atletas da Ginástica e 350 pessoas na assistência. 

4. No dia 27 de Dezembro, às 14h30 colaborámos com a Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora e recebemos um grupo de jovens inserido num projecto CLDS - Contrato 
Local de Desenvolvimento Social do Bairro de Santa Filomena. Com eles partilhámos 
uma tarde de Ginástica muito bem passada. 
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Classes/Grupos 
 

Horário Ginástica Para Todos: 
 

Ginásio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
17h45 
18h30 “Pré-Gym”   “Pré-Gym”     

18h30 
19h30 “Os Flacks” “Os 

Flicks” “Os Flacks” “Os 
Flicks” “Os Flacks” 

19h30 
21h00 

“Gym G”  "Full 
Gym" 

“Gym G”  "Full 
Gym" 

“Gym G”  
“Especial 

Mista” 
“Especial 

Mista” 
“Especial 

Mista” 
 
"Pré Gym" Classe de Formação, dos 3 aos 6 anos, Prof. Jorge Pereira. 
"Os Flicks" Classe de Formação, dos 6 aos 12 anos, Prof. Jorge Pereira e Prof.ª Patrícia Cardoso. 
“Os Flacks” Classe de Formação, (+ 12), Prof. Jorge Pereira e Prof. Rogério Meireles. 
“Full Gym” Classe de Pré-Representação masculina, com pré-selecção, Prof. Jorge Pereira. 
“Gym G” Classe de Representação feminina, (+ 13) com pré-selecção, Prof. Rogério Meireles. 
“Esp. Mista” Classe de Representação, (+ 13) com pré-selecção, Prof. José Lagoas. 
 
Atletas (a 31 de Dezembro de 2010): 135 inscritos 

 
Horário Fitness: 

 
Estúdio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Estúdio Sábado 

18h45 
19h30 Pilates   GAP   GAP 10h15 

11h00 

Ginástica 
de 

Manutenção 

19h30 
20h30 

Ginástica 
de 

Manutenção  

Ginástica 
de 

Manutenção  

Pilates 11h00 
11h45 

 

20h30 
21h30   

 

  

 

  11h45 
12h30 

 
 
Praticantes de Fitness (a 31 de Dezembro de 2010): 88 inscritos 
 
Praticantes da Creche (a 31 de Dezembro de 2010): 111 alunos 

 
5 -RECURSOS HUMANOS 

 
Técnicos 
 
Época 2009/2010 
 
Mariana Cerdeira; instrutora de Body Vive e GAP. 
Vanda Ferreira; instrutora de Body Vive e GAP. 
Paulo Silva; instrutor de Body Combat e Body Pump. 
Rogério Meireles; responsável técnico do Clube, técnico da classe “Os Flacks”, da classe 
“Gym G”, instrutor de Body Combat e de Body Pump. 
Jorge Pereira; técnico das classes da Creche, da classe “Os Flicks”, da classe “Os Flacks” e 
da classe “Full Gym”. 
Patrícia Cardoso; técnica da classe “Os Flicks”. 
José Lagoas; coordenador geral do Clube e técnico da classe “Especial Mista”. 
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Época 2010/2011 
 
Mariana Cerdeira; instrutora de Body Vive e GAP. 
Vanda Ferreira; instrutora de Body Vive, GAP e Pilates. 
Paulo Silva; instrutor de Body Combat e Body Pump. 
Rogério Meireles; responsável técnico do Clube, técnico da classe “Os Flacks”, da classe 
“Gym G”, instrutor de Body Combat e de Body Pump. 
Jorge Pereira; técnico das classes da Creche, da classe Pré Gym, da classe “Os Flicks”, da 
classe “Os Flacks” e da classe “Full Gym”. 
Patrícia Cardoso; técnica da classe “Os Flicks”. 
José Lagoas; coordenador geral do Clube e técnico da classe “Especial Mista”. 

 
6 - NOTAS FINAIS E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 

 
É com grande satisfação e orgulho que escrevemos estas notas finais. 
Durante este ano consolidámos a nossa actividade e preparámos o caminho para 

ultrapassarmos os constrangimentos que nos poderiam no futuro criar problemas. 
Fizemo-lo sem nunca pôr em causa o equilíbrio das contas como é notório na apresentação 

de resultados. 
Orgulhamo-nos também do realismo com que elaborámos o orçamento agora plenamente 

validado nas contas que aqui, conjuntamente com o relatório, apresentamos aos sócios. 
É com reafirmada esperança no futuro, que terminamos este relatório do ano 2010 do 

Amadora Gimno Clube. 
Agora já com 2 anos e nove meses de vida o AGC demonstra cada vez mais, tal como fica 

aqui expresso neste relatório, uma vitalidade e potencialidades de crescimento que continuam 
a superar e surpreender até mesmo os mais optimistas dos seus fundadores. 

A Direcção do AGC agradece a todos aqueles que continuam a partilhar este “sonho” e 
espera sinceramente que tenham cada vez mais motivos para sorrir e também para juntamente 
connosco trabalhar em projectos e actividades com o propósito do engrandecimento do nosso 
Clube. 

Não menos importante do que o expresso anteriormente, este relatório é sinónimo de 
transparência, sinceridade e honestidade aliadas ao rigor assegurado pela Cálculo Natural e o 
Sr. Filipe Simão, nosso sempre disponível e extremamente competente TOC a quem 
expressamos o nosso sincero agradecimento pelo seu trabalho. 

 
Por fim propomos aos associados do Amadora Gimno Clube: 
 
- A aprovação do relatório de actividades e das contas de 2010. 
 
- A aplicação dos seus resultados líquidos no ano de 2011 
 
MUITO OBRIGADO 
 
VIVA O AGC 
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AMADORA GIMNO CLUBE
 
Balanço individual  em 31 de Dezembro de 2010

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVO

Activo não corrente
Activos  fixos  tangíveis 1 5.631,34 6.781,76
Propriedades  de investimento
Goodwi l l  
Activos  intangíveis
Activos  biológicos  
Participações  financeiras  - método da equiva lência  patrimonia l  
Participações  financeiras  - outros  métodos  
Accionis tas/sócios  
Outros  activos  financeiros
Activos  por impostos  di feridos
Activos  não correntes  detidos  para  venda

5.631,34 6.781,76
Activo corrente
Inventários
Activos  biológicos  
Cl ientes  
Adiantamentos  a  fornecedores
Estado e outros  entes  públ icos
Accionis tas/sócios  
Outras  contas  a  receber
Di ferimentos  
Activos  financeiros  detidos  para  negociação
Outros  activos  financeiros  
Activos  não correntes  detidos  para  venda 
Caixa  e depós i tos  bancários  2 27.947,37 19.645,95

27.947,37 19.645,95
Total do activo 3 33.578,71 26.427,71

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Capita l  rea l i zado 4 3.710,00 3.710,00
Acções  (quotas) próprias  
Outros  instrumentos  de capita l  próprio
Prémios  de emissão 
Reservas  lega is  
Outras  reservas  
Resultados  trans i tados 5 9.472,99 7.376,04
Ajustamentos  em activos  financeiros  
Excedentes  de revalorização
Outras  variações  no capita l  próprio 6 596,00 471,00

13.778,99 11.557,04
Resultado l íquido do período 14.709,06 2.096,95
Interesses  minori tários  

Total do capital próprio 28.488,05 13.653,99

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos  obtidos  7 4.333,29 8.333,25
Responsabi l idades  por benefícios  pós-emprego 
Pass ivos  por impostos  di feridos  
Outras  contas  a  pagar 

4.333,29 8.333,25
Passivo corrente
Fornecedores  8 4.386,20
Adiantamentos  de cl ientes
Estado e outros  entes  públ icos  9 249,22 54,27
Accionis tas/sócios  
Financiamentos  obtidos  
Outras  contas  a  pagar 10 508,15
Diferimentos  
Pass ivos  financeiros  detidos  para  negociação 
Outros  pass ivos  financeiros  

757,37 4.440,47
Total do passivo 5.090,66 12.773,72

Total do capital próprio e do passivo 11 33.578,71 26.427,71

ELABORADO POR FSS: CALCULO NATURAL, LDA. EM 14/03/2011.

PERIODOS
RUBRICAS NOTAS

Valores  em Euros
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AMADORA GIMNO CLUBE

Demonstração individual  dos  resultados  por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2010

31-12-2010 31-12-2009
 

Vendas  e serviços  prestados 1 80.534,48 65.623,91
Subs ídios  à  exploração 2 5.776,78
Ganhos/perdas  imputados  de subs idiárias , associadas  e empreendimentos  conjuntos  0
Variação nos  inventários  da  produção 
Trabalhos  para  a  própria  entidade 
Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas  
Fornecimentos  e serviços  externos  3 -69.356,78 -58.389,05
Gastos  com o pessoal  
Ajustamentos  de inventários  (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas  a  receber (perdas/reversões)
Provisões  (aumentos/reduções) 
Imparidade de investimentos  não depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 
Aumentos/reduções  de justo va lor 
Outros  rendimentos  e ganhos  4 5,20
Outros  gastos  e perdas  5 -34,09 -109,50

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 16.920,39 7.130,56

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização 6 -1.487,92 -3.825,87
Imparidade de investimentos  depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 15.432,47 3.304,69

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos  7 1,25
Juros  e gastos  s imi lares  suportados  8 -724,66 -1.207,74

Resultado antes de impostos 14.709,06 2.096,95

Imposto sobre o rendimento do período 

Resultado líquido do período 9 14.709,06 2.096,95

ELABORADO POR FSS: CALCULO NATURAL, LDA. EM 14/03/2011.

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

Valores  em Euros
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7 - RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
Nos termos das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal apresentar o seu 
Relatório e Parecer sobre o Relatório de Actividades, Balanço e Demonstração de Resultados 
referentes a 2010, apresentados pela Direcção do Amadora Gimno Clube. 
 
Relativamente ao documento de prestação de contas - Relatório de Actividades, Balanço e 
Demonstração de Resultados, verificou o Conselho Fiscal que satisfazem os preceitos legais 
aplicáveis. 
 
O Relatório de Actividades é esclarecedor da acção desenvolvida e dos resultados alcançados, 
e, está em conformidade com as contas apresentadas. Da sua análise, comparativamente com o 
orçamentado, o Conselho Fiscal deseja salientar os seguintes aspectos: 
 
Instalações: 
Foram e estão a ser concretizados todos os trabalhos de manutenção necessários para o bom 
funcionamento das actividades. 
Não foi executado o objectivo da colocação de um novo piso para a prática das actividades do 
Fitness. 
 
Equipamentos: 
Os objectivos planeados anteriormente não foram alcançados, nomeadamente, no que se refere 
ao termoacumulador e às torneiras temporizadoras.  
Quanto aos equipamentos desportivos não foi exequível a aquisição da pista de Tumbling do 
tipo “Fast Track”. 
Contudo, continua a existir uma valorização contínua das instalações, que permite o bem-estar 
dos sócios, não sócios, atletas e praticantes.  
 
Actividades Administrativas e Associativas: 
Em termos gerais, as actividades administrativas e associativas atingiram os seus pressupostos 
quer ao nível organizacional quer ao nível do crescimento “humano” do clube. 
 Apesar de não constar no Plano de Actividades de 2010, a contratação de uma 
colaboradora veio trazer valor acrescentado no desenvolvimento e organização das acções 
administrativas. 
 
Actividades desportivas: 
Em termos globais, o número de atletas/praticantes ficou próximo do planeado, não tendo 
atingido a fasquia anteriormente proposta.  
No que respeita à prática do Fitness, o AGC cumpriu e superou a meta a que se propôs. 
Os eventos gímnicos previstos foram conseguidos com sucesso. 
 
O Balanço e Demonstração de Resultados de 2010: 

1. As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados foram adequados; 
2. O Resultado Líquido apresenta um aumento substancial em relação ao ano anterior, 

valor que se deve ao facto da não realização do investimento orçamentado em 2009; 
3. Em termos do Passivo registou-se uma diminuição acentuada por via das amortizações 

mensais do empréstimo bancário, e da liquidação total da dívida a fornecedores;  
4. Salientamos a necessidade de aplicar o capital nos objectivos traçados pela Direcção. 
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Face ao exposto no relatório, propõe-se que, em relação ao exercício de 2010: 
 
1º. Seja aprovado o Relatório de Actividades apresentado pela Direcção referente ao exercício 
de 2010; 
2º. Sejam aprovados o Balanço e a Demonstração de Resultados de 2010; 
3º. Seja aprovado um voto de louvor aos membros da Direcção, Entidades, Associados e 
Colaboradores pela dedicação e competências reveladas. 
 
 
 
Amadora, 5 de Abril de 2011 
 
 
O CONSELHO FISCAL 
 
 
Sílvia Loren dos Reis Torrão, sócio nº9  
Presidente  

 
 
Hugo Miguel Barata Ladeira, sócio nº7  
Vice – Presidente 
 

 
 
Luís Miguel Alves Rodrigues, sócio nº11  
Secretário 

 
 
Pedro Manuel Martins Ribeiro, sócio nº49  
Suplente 

 
 


