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1 – Introdução 
 
A Direção do CGA – Clube de Ginástica de Almada, no cumprimento do estatutariamente 
regulamentado, apresenta para apreciação, discussão e votação o Relatório de Atividades 
e Contas referentes a 2013. 
 
Este pretende ser um documento que apresente as atividades desenvolvidas pelo nosso 
clube e expõe as contas de 2013. 
 
 
2 – Principais Atividades 
 
O Clube de Ginástica de Almada nasceu da paixão pela ginástica de pais, ginastas e 
treinadores, mas a concretização deste projeto não teria sido possível sem o apoio 
incondicional de três entidades: a Marinha, através do Centro de Educação Física da 
Armada, da Escola Naval e da Base Naval de Lisboa, a Federação de Ginástica de 
Portugal (FGP) e a Câmara Municipal de Almada (CMA). 
 
A vontade de desenvolver um clube de ginástica de aparelhos no concelho defrontou-se 
desde cedo com duas condições fundamentais: a localização de um espaço que pudesse 
ser específica e exclusivamente utilizado para o desenvolvimento desta modalidade 
desportiva; e o equipamento desse espaço com os aparelhos. 
 
Fruto da conjugação feliz entre a vontade de querer fazer mais e melhor e o apoio 
insubstituível destas três entidades, conseguimos: a Marinha - por intermédio do Centro de 
Educação Física da Armada (CEFA), da Escola Naval e da Base Naval de Lisboa – que 
abriu as suas portas e acolheu os nossos ginastas em condições de excepcional 
qualidade; a Federação de Ginástica de Portugal e a Câmara Municipal de Almada que 
apetrecharam o clube com os equipamentos necessários à prática desta modalidade. No 
início da época 2013/14 estabeleceu-se ainda uma parceria com a AlmaDança para a 
cedência de um espaço de treino para a Rítmica de formação. 
 
Somos no final de 2013 cerca de 120 associados e ginastas (no Pavilhão da Escola Naval 
e Estúdio AlmaDança - 42 ginastas; no Pavilhão do CEFA Cordoaria – 77 ginastas), dos 
bebés aos veteranos, cumprindo o princípio que norteia a nossa ação "ginástica de 
aparelhos com alma para todos" e é com muito orgulho que contrariamos os tempos 
conturbados que vivemos fazendo, com muito trabalho e empenho de todos - treinadores, 
ginastas e pais - que o sonho se torne realidade. 
 
Neste ano de 2013... 
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O CGA participou, com distinção, em eventos da ginástica nacional. 
 
Em Fevereiro, começámos com a Rítmica: as nossas ginastas e treinadoras rumaram a 
Coimbra, no dia 9 de Fevereiro, para participar na 5ª edição do FESTIVAL GYM FOR 
LIFE, e a sua excelente participação teve como resultado a menção OURO. 

 
Seguiram-se os/as ginastas e treinadores da Artística que participaram em Torres Novas, 
no dia 23 de Fevereiro, na edição de 2013 da TAÇA DE PORTUGAL (jovem e absoluta) 
de Ginástica Artística Feminina (GAF) e Masculina (GAM) onde Nuno Gonçalves obteve a 
primeira medalha em representação do clube - Bronze nas Argolas. 
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O CGA obteve ainda o 4º lugar da Taça de Portugal nas duas disciplinas (Masculina - Taça 
Jovem, com a equipa constituída por Nuno Gonçalves, João Policarpo, Filipe Almeida e 
Tiago Lopes; e Feminina - Taça Absoluta, com a equipa constituída por Adriana Menezes, 
Beatriz Almeida, Margarida Fonseca, Catarina Félix e Miriam Colaço). João Policarpo 
obteve o 4º lugar na classificação geral Individual, nos Saltos de Cavalo e na Barra Fixa. 
Participaram ainda na Taça Jovem: Inês Rocha e Sara Santos. 

No TROFÉU JOSÉ ANTÓNIO 
MARQUES de Ginástica Artística, decorrido a 9 e 10 de Março, na Maia, os/as ginastas do 
CGA obtiveram igualmente excelentes resultados conquistando um total de 18 medalhas. 

Classificações nesta competição: 
Divisão Base, GAF 
INICIADAS - Vera Carvalho, 1º lugar em Solo, 3º lugar na Classificação geral, em Saltos 
de cavalo e em Paralelas Assimétricas 
JUNIORES - Marta Carvalho, 1º lugar em Trave e 2º lugar Saltos Cavalo 
SENIORES - Sofia Colaço, 2º lugar em Solo e 3º lugar em Saltos de Cavalo 
Divisão Base, GAM 
JUVENIS - Gustavo Pinto, 1º lugar em Argolas e Barra fixa, 2º lugar na Classificação geral 
e 3º lugar em Saltos de Cavalo 
JUNIORES - Hugo Pinto, 3º lugar em Argolas e Saltos de Cavalo 
JUNIORES – João Figueiredo, 3º lugar em Argolas 
 
I Divisão, GAM 
JUVENIS - Nuno Gonçalves, 2º lugar em Argolas e 3º lugar em Barra Fixa 
INICIADOS - Filipe Almeida, 2º lugar em Solo 
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As ginastas da Rítmica participaram a 15 de Março num brilhante espetáculo, a V EDIÇÃO 
DO FESTIVAL DOS TRÊS ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO, organizado 
pelo Instituto de Odivelas. 

 
 
 
Em Março, o CGA foi notícia de destaque no Boletim Municipal da CMA,"Almada Boletim", 
nº 191 Março 2013. 

 
Nas férias escolares da Páscoa organizamos a 27 Março o I PEDDY PAPER da PÁSCOA. 
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No mês de Abril as nossas ginastas da Rítmica fizeram a estreia do seu novo exercício "La 
Bohème" num fim-de-semana muito preenchido no Complexo Municipal "Cidade de 
Almada": 

• FESTA JOVEM 2013, 20 de Abril, pelas 14h30 
• XIX GIMNACADEMIA 2013, 21 de Abril, pelas 17h30 

 
 
No 25 de Abril, dia da Liberdade, participamos no OPENDAY SCHOOL TENNIS da 
Herdade da Aroeira. 

 
No dia 27 de Abril, organizamos uma AULA ABERTA PILATES para todos os nossos 
associados, ginastas e familiares, proporcionando a experiência deste método 
desenvolvido por Joseph Pilates, ao qual chamou “Contrologia”. “A Contrologia é a 
completa coordenação entre o corpo, a mente e o espírito”, escreveu Pilates no seu livro 
Return to Life Through Contrology (1945). 
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No mês de Maio teve lugar o 1º MEMORIAL GUILHERME GONÇALVES, DE GINÁSTICA 
ARTÍSTICA MASCULINA E FEMININA, para Benjamins e Infantis, no Centro de Alto 
Rendimento de Anadia, onde os nossos pequenos ginastas marcaram presença. 

 
 
 
Neste mês as ginastas da Rítmica, não descansaram: 

• VII SARAU GÍMNICO ESJOSÉ GOMES FERREIRA, Benfica, 10 Maio, 21h00; 
• III GALA DA ESMIGUEL TORGA, Casal Cambra, 18 Maio, 21h30; 
• 5º GIMNOFIT do Amadora Gimno Clube, 25 Maio, 21h00; 
• EXIBIÇÃO NO 1º TROFÉU DE CONJUNTOS DE GINÁSTICA RÍTMICA DA 

AGDS, 26 Maio; 
• CERIMÓNIA DE ABERTURA DOS JOGOS DO FUTURO 2013, 31 Maio, 20h30. 

 
 
 
Em Maio teve ainda lugar a PROVA QUALIFICATIVA PARA O CAMPEONATO 
NACIONAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA E FEMININA, tendo o CGA 
conseguido qualificar 18 ginastas para esta competição. 
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Entre 8 a 10 de junho, todos os caminhos foram dar a Guimarães! A FESTA NACIONAL 
DA GINÁSTICA juntou na Cidade Europeia do Desporto uma forte delegação do CGA.  
 
A Rítmica representativa teve a honra de ser convidada, e brilhou, com a sua atuação na 
Gala Prof. Reis Pinto. 

	  
No CAMPEONATO NACIONAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA E FEMININA:  
* 11 Ginastas da artística subiram ao pódio nacional, com um total de 30 medalhas 
conquistadas; 
* Na 1ª Divisão, Nuno Gonçalves, Vice-campeão Nacional em Argolas (juvenis), a equipa 
constituída por Catarina Félix, Beatriz Almeida, Adriana Menezes, Vice-campeãs nacionais 
(juniores); Catarina Félix, 3º em Trave (juniores) e João Policarpo, 3º em Barra Fixa 
(juvenis); 
* Na Divisão Base, Vera Carvalho, Bárbara Cabral, Marta Carvalho, Sofia Colaço, Gustavo 
Pinto e João Faustino conquistaram títulos nacionais.  
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A 13 de Julho a ginástica ganhou alma em Almada. Decorreu o SARAU CGA 2013 no 
Complexo Municipal dos Desportos "Cidade de Almada" com a participação de todos os 
ginastas do CGA, dos mais pequeninos aos seniores, e de seis convidados: Parkour PT, 
Amadora Gimno Clube, AEFD S. Pedro do Sul, Clube Atlético de Alvalade, Ginásio Clube 
Português e Sporting Clube de Portugal.	  

 
  



Relatório de Atividades e Contas	   2013	  
	  

	  
10	  

	  
 
Entre 17 a 20 de Julho a classe de Rítmica voltou a afirmar o seu valor com uma fantástica 
participação na 20ª edição do FESTIVAL GYMNASTICA BURSTADT, realizado na 
Alemanha, onde obteve com enorme mérito o prémio de 3º lugar entre 52 classes de 37 
clubes, provenientes de 3 continentes, num total de 1140 ginastas.	  

 
 

Esta participação foi notícia de destaque no jornal alemão BURSTADT/BIBLIS de 18 de 
Julho de 2013, com o título “Ginástica: Desportistas de todo o mundo chegam a Bürstadt”, 
aparecendo a classe de Rítmica na imagem, com a legenda:-Os portugueses constituem o 
maior grupo de participantes de Ginástica. Aqui o “Clube de Ginástica de Almada. 
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Em Julho o CGA foi uma vez mais notícia de destaque no Boletim Municipal da 
CMA,"Almada Boletim", nº 195 Julho 2013. 

 
No final de Julho procedeu-se à preparação da próxima época desportiva, com a novidade 
de um novo espaço de treino para a Rítmica de formação, numa parceria com a 
AlmaDança, lançando-se o PROGRAMA DE ATIVIDADES 2013/2014 e abertura de 
inscrições na segunda quinzena de Agosto. 
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Em Setembro juntamo-nos à celebração anual da Santa Padroeira da Cova da Piedade, 
estando presente com uma banquinha de divulgação do clube, nas Festas de Nossa 
Senhora da Piedade. 
 
Neste mês recebemos um equipamento muito ansiado pelas nossas ginastas e treinadoras 
da Rítmica – o PRATICÁVEL DE RÍTMICA - que o CGA conseguiu com o apoio da 
Federação de Ginástica de Portugal. 

 
Em Outubro a AGDS – Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal institui os prémios 
de Treinador e de GINASTA DO ANO 2013, sendo o nosso ginasta NUNO GONÇALVES 
nomeado. 
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A 26 de Outubro pelas 21h00, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, a Artística 
Feminina foi convidada e esteve presente com uma exibição na GALA GÍMNICA DA 30ª 
SEIXALÍADA 2013. 

 
Neste mês recebemos um equipamento fundamental para a Artística masculina – as 
ARGOLAS e que permitiu que o CGA completasse o conjunto de aparelhos necessários à 
prática de Ginástica Artística, equipamento conseguido com o apoio da Câmara Municipal 
de Almada. 
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A 2 de Novembro a Artística (Masculina e Feminina) esteve presente na GALA DOS 25 
ANOS DA AGDS, realizada no Complexo Municipal dos Desportos "Cidade de Almada". 

 

 
 
 
Em Novembro as classes de Rítmica representativa e formação juntaram-se à celebração 
do 4º Aniversário da escola de dança AlmaDança, com a participação no evento 
“ALMADANÇA CONVIDA”, realizado nos estúdios da Almadança. 

 
Ainda em Novembro, a convite da Federação de Ginástica de Portugal, a presidente da 
direção participou com uma comunicação num painel intitulado Ginástica / Casos de 
Sucesso, no 5º CONGRESSO NACIONAL DA GINÁSTICA, realizado na Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior e foi nomeada na categoria de DIRIGENTE DO ANO 2013, pela 
Federação de Ginástica de Portugal. 
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Em Dezembro, a classe de Rítmica representativa juntou-se ao 3º SARAU SOLIDÁRIO 
SARAU DE NATAL, realizado no Pavilhão do CIRL, organizado pelo grupo da Ginástica 
Rítmica (ginastas, treinadora e pais) do Centro Cultural e Desportivo de Pinhal Vidal e do 
CIRL, e que tem como objetivo apoiar o “Gang dos Bichos”, um Grupo de Ajuda Animal de 
Almada, que dá assistência a associações ou particulares que têm a seu cargo inúmeros 
cães e gatos de rua. 
 
Para terminar o ano organizamos o TREINO NATAL 2013 (ginastas e pais) a 21 
Dezembro, no Pavilhão da Cordoaria, aula aberta a todos os nossos associados, ginastas 
e familiares, onde os pais tiveram a possibilidade de experimentar a ginástica dos seus 
filhotes. 
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3 - Contas 
 
Este relatório, neste capítulo, tem como objetivos:  
1. Explicitar os aspetos mais relevantes da atividade financeira do clube, no que concerne 
ao desempenho económico e financeiro, nos domínios das receitas e das despesas. 
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando o previsto e o 
executado. 
 
É neste momento em que se avalia a capacidade de execução que foi proposta em Plano 
de Atividades e Orçamento e se confronta o que se propôs para o exercício de 2013 com o 
que foi efetivamente realizado pela Direção em funções. 
 
TABELA 1 - ORÇAMENTADO VS EXECUTADO 
 

 
 
  

Previsto Executado Desvio
Proveitos)Associativos
Quotizações4sócio 14830,004€ 14375,504€44444444444 >454,504€
Jóia4sócio 700,004€ 14380,004€44444444444 680,004€
Inscrições4em4Actividades 24875,004€ 34610,004€44444444444 735,004€
Quotizações4Actividades 264470,004€ 244508,504€444444444 >14961,504€

Sub0total 31)875,00)€ 30)874,00)€))))))))) 01)001,00)€

Outros)Proveitos
Donativos 14392,004€ 54300,004€44444444444 34908,004€
Outros4Rendimentos 723,004€44444444444444 723,004€

Sub0total 1)392,00)€ 6)023,00)€))))))))))) 4)631,00)€

Total)dos)Proveitos 33)267,00)€ 36)897,00)€))))))))) 3)630,00)€

Custos)Desportivos
Honorários 204967,004€ 164596,904€444444444 >44370,104€
Despesas4de4Inscrição 24100,004€ 54010,784€44444444444 24910,784€
Equipamento4Desportivo 24591,944€44444444444 24591,944€

Sub0total 23)067,00)€ 24)199,62)€ 1)132,62)€

Custos)de)Funcionamento
Rendas 64600,004€ 64300,004€44444444444 >300,004€
Encargos4com4Instalações 550,004€ 14599,004€44444444444 14049,004€
Publicidade 915,694€44444444444444 915,694€
Outros4Custos 34050,004€ 34022,094€44444444444 >27,914€

Sub0total 10)200,00)€ 11)836,78)€ 1)636,78)€

Total)dos)Custos 33)267,00)€ 36)036,40)€ 2)769,40)€

860,60)€

Execução42013

Desvio
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TABELA 2 - BALANÇO DE 2013 
 

 
 
 
 
 
 
  

 Ano N-1 

 Activo Bruto 
 Provisões e 

Amortizações 
 Activo Liquido  31 DEZ N-1 

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangiveis !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Propriedades de investimento !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Activos intangiveis !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Activos biologicos !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Investimentos financeiros !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Accionistas/socios !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Outros activos financeiros !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!

Total Activo não Corrente !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!

Activo corrente
Inventarios !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Activos biologicos !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Clientes !!!!!!!!!!!988,24!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!988,24!€! !!!!!!!350,50!€!
Adiantamentos a fornecedores !!!!!!!!2!040,66!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!2!040,66!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Estado e outros entes publicos !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Accionistas/socios !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Outras contas a receber !!!!!!!!!!!390,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!390,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Diferimentos !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Outros activos financeiros !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!€!
Caixa e depositos bancarios !!!!!!!!6!711,17!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!!!!6!711,17!€! !!!!6!755,31!€!

Total Activo Corrente !!!!!!10!130,07!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!10!130,07!€! !!!!7!105,81!€!

Total do activo !!!!!!10!130,07!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!€! !!!10!130,07!€! !!!!7!105,81!€!

RUBRICAS 
NOTAS  Ano N 
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CAPITAL PROPRIO E PASSIVO  Ano N-1 

Capital proprio  31 DEZ N-1 

Capital realizado

Accoes (quotas) proprias

Prestacoes suplementares e outros instrumentos de capital proprio

Prernios de emissao

Reservas legais

Outras reservas

Excedentes de revalorizacao

Outras variacoes no capital proprio

Resultados transitados !!!!!!!!3!720,14!€!
Resultado liquido do periodo *!!!!!!!3!122,06!€! !!!!!!!!3!720,14!€!
Total do capital proprio !!!!!!!!!!!598,08!€! !!!!!!!!3!720,14!€!

Passivo
Passivo não corrente
Provisoes

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Fornecedores !!!!!!!!5!837,05!€! !!!!!!!!3!023,34!€!
Adiantamentos de clientes !!!!!!!!!!!270,52!€!
Estado e outros entes publicos !!!!!!!!!!!302,36!€! !!!!!!!!!!!!!91,81!€!
Accionistas/socios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar !!!!!!!!1!053,47!€!
Outros passivos financeiros

Diferimentos !!!!!!!!6!059,25!€!
Total do passivo !!!!!!13!252,13!€! !!!!!!!!3!385,67!€!

Total do capital proprio e do passivo !!!!!!13!850,21!€! !!!!!!!!7!105,81!€!

Passivo corrente
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TABELA 3 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

!N! N#1
Vendas'e'servicos'prestados ''''''''''''28'118,50'€' '''''''''12'996,28'€'
Subsidios a exploracao
Variacao'nos'inventarios'da'producao
Trabalhos para a propria entidade
Custo'das'mercadorias'vendidas'e'das'materias'consumidas
Fornecimentos e servicos externos ;'''''''''''36'084,26'€' ;'''''''''9'049,39'€'
Gastos com o pessoal
Ajustamentos'de'inventarios'(perdas/reversoes)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversoes)
Provisoes (aumentos/reducoes)
Outras'imparidades'(perdas/reversoes)
Aumentos/reducoes de justo valor
Outros rendimentos e ganhos ''''''''''''''6'023,00'€' '''''''''''''''50,00'€'
Outros Gastos e Perdas ;'''''''''''''1'175,53'€'

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -        3 118,29 €       3 996,89 € 

Gastos/reversoes de depreciacao e de amortizacao '''''''''''''276,75'€'
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -        3 118,29 €       3 720,14 € 

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados -             3,77 € 

Resultados antes de impostos -        3 122,06 €       3 720,14 € 
Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado liquido do periodo -        3 122,06 €       3 720,14 € 

RENDIMENTOS'E'GASTOS NOTAS PERÍODOS
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PARECER	  DO	  CONSELHO	  FISCAL	  
	  
	  
Estimados	  Associados,	  	  
	  
Nos	   termos	   do	   nº	   2	   do	   artigo	   7º	   dos	   Estatutos	   do	   Clube	   de	   Ginástica	   de	   Almada	   (CGA),	   o	  
Conselho	  Fiscal	  vem	  apresentar	  o	  seu	  Parecer	  sobre	  o	  Relatório	  e	  Contas	  de	  2013,	  elaborado	  
pela	  Direção.	  
	  
Assim:	  
	  
1.	  O	  Conselho	  Fiscal	  acompanhou,	  de	  forma	  regular,	  a	  gestão	  do	  CGA;	  
	  
2.	  No	  desenvolvimento	  dos	  seus	  trabalhos,	  o	  Conselho	  Fiscal	  contou	  sempre,	  em	  termos	  que	  
importa	  registar,	  com	  a	  colaboração	  da	  Direção;	  
	  
3.	  No	  exercício	  de	  2013,	   as	  Demonstrações	   Financeiras	  do	  CGA	   foram	  elaboradas	  de	  acordo	  
com	  as	  normas	  contabilísticas	  em	  vigor;	  	  
	  
4.	   Na	   sequência	   do	   trabalho	   desenvolvido,	   o	   Conselho	   Fiscal	   considera	   que	   o	   Relatório	   de	  
Atividades	  e	  as	  Demonstrações	  Financeiras	  evidenciam	  uma	  ordenada	  e	  correta	  escrituração	  
dos	   vários	   elementos	   contabilísticos,	   não	   apresentando	   quaisquer	   distorções	  materialmente	  
relevantes,	  permitindo	  conhecer,	  em	  pormenor,	  a	  situação	  patrimonial	  e	  financeira	  do	  Clube	  	  
	  
Face	   ao	   exposto,	   o	   Conselho	   fiscal	   dá	  PARECER	   favorável	   ao	   Relatório	   e	   Contas	   de	   2013	  do	  
CGA,	  propondo	  a	  sua	  aprovação.	  
	  
	  
Almada,	  11	  de	  Março	  de	  2014	  
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