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III NNN TTT RRR OOO DDD UUU ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    

 O Relatório de Atividades do ano de 2019 é uma oportunidade de a Direção do 

Sport Clube Vianense dar a conhecer a atividade desenvolvida durante todo o ano, 

pois estamos conscientes que não obstante a divulgação regular pelos nossos canais 

informativos das várias iniciativas, é da maior importância que todas sejam registadas 

num documento acessível para consulta de todos, e muito em particular dos sócios, 

adeptos e simpatizantes. 

A análise detalhada e rigorosa da situação do Clube nas áreas administrativa, 

desportiva e financeira permitiu-nos elaborar um Plano de Atividades para o triénio 

2018/2021 com critérios e prazos rigorosos, de acordo com as necessidades mais 

prementes, e enformado pelas linhas de ação que integraram o Programa de Ação com 

que os atuais Órgãos Sociais se apresentaram aos atos eleitorais. 

Como todos se recordarão definimos como referência, da gestão a efetuar, o 

cumprimento integral de Estatutos e Regulamento Interno, e como eixos centrais da 

nossa ação, na área administrativa, a reorganização administrativa e informatização de 

toda a atividade; na área financeira, a transparência na gestão, a orçamentação 

rigorosa, o cumprimento com fornecedores e colaboradores; na área de marketing, 

comunicação e imagem, a criação de novos canais de comunicação, a angariação de 

sócios, a implementação de um plano de organização de eventos, a realização de 

ações de promoção e divulgação das atividades do Clube e de recrutamento de 

praticantes; e na área desportiva, a aposta nos atletas formados no Clube e no distrito 

na constituição do plantel do Futebol Sénior, e a definição de um modelo próprio para 

a Academia. 

Da avaliação de toda a atividade desenvolvida, desde que iniciámos funções em 

outubro de 2015, destacamos a participação e colaboração dos sócios, adeptos e 

simpatizantes, e dos parceiros institucionais e particulares, públicos e privados com a 

convicção profunda de que TODOS estamos a contribuir para a concretização do 

NOSSO lema: “Renascer de um Clube para uma Região”. 
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111...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   eee   FFFIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRROOO   

Foi dado seguimento ao plano inicial, consolidando as relações com parceiros 

institucionais e particulares, públicos e privados, para operacionalização do Programa 

de Ação, para recolha de informação sobre a relação institucional e / ou comercial com 

o Clube, para discussão de acordo para estabelecimento / restabelecimento da 

relação, (institucional e/ou comercial), e / ou plano de pagamento e para 

estabelecimento de protocolos de colaboração. Entre os muitos parceiros da nossa 

atividade, relevamos os seguintes: Município de Viana do Castelo; União de Freguesias 

de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, Associação de 

Futebol de Viana do Castelo; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Escola Superior 

de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Autoridade Tributária 

– Serviço de Finanças de Viana do Castelo; Instituto da Segurança Social - Centro 

Distrital de Viana do Castelo; Instituto de Emprego e Formação Profissional:  Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste; Gabinete Social de Atendimento à Família; Blisq 

Creative; Gráfica Casa dos Rapazes, Manuel Carvalhosa & Co, Lda.; Restaurante O 

Manel; Casa Peixoto; Lopes & Caldas Lda.; Tasquinha da Linda; Opticália; Solinca; 

Quinta da Presa; Pêra Doce Produções; Toq´Na Bola, entre outros. 

Celebrámos protocolos de colaboração com a ETAP – Escola Profissional, com a 

Methamorphys, associação pró-ativa sem fins lucrativos que se dedica a apoiar famílias 

em condições desfavoráveis e com o SIPE – Sindicato Independente de Professores e 

Educadores. 

Recorremos às medidas “Contrato Emprego – Inserção” do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional para a contratação de funcionários para a área 

administrativa/secretaria e para manutenção /limpeza, e “Estágio Profissional” para a 

contratação de um psicólogo; e recebemos um estágio académico na área da Gestão 

Desportiva, e ainda vários indivíduos para prestação de trabalho comunitário. Durante 

o mês de setembro, os nossos funcionários efetuaram uma formação em Suporte 

Básico de Vida. 

 No final do ano de 2019, o Clube tinha 1 886 associados, 153 dos quais inscritos 

entre 15 de janeiro e 2 de dezembro. 
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222...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEESSSPPPOOORRRTTTIIIVVVOOO   

aa))  DDAANNÇÇAASS  ((DDEESSPPOORRTTIIVVAA  ee  ddee  SSAALLÃÃOO))  

Na época desportiva 2019, a secção de Danças teve, em atividade, setenta e 

três (73) atletas, distribuídos pelos escalões de Benjamins (3), Infantis (6), Iniciados (4), 

Juvenis (8), Cadetes (2), Juniores (12, Seniores (22) e Veteranos (16), sob a orientação 

dos técnicos Vanda Pego, José Oliveira e Carla Carvalho. 

Participou em Campeonatos, (Taça de Portugal e Taça da Europa), Formações, 

Demonstrações, Convívios, Reuniões e Assembleias. 

NOTA Para uma análise mais detalhada consultar relatório da Secção.  

bb))  FFUUTTEEBBOOLL  

Na época desportiva 2018/2019, a secção de Futebol teve em atividade regular 

16 equipas, a saber: Veteranos, Seniores, Juniores/U19, Juvenis/U17 e U16, 

Iniciados/U15 e 14, Infantis/U13 e U12, Benjamins/U11 e U10, Traquinas/U9 e U8, 

Petizes masculinos/U7 e U6, e Juvenis femininos, num total de 297 atletas, distribuídos 

pelos escalões de Petizes (15), Traquinas (20), Benjamins (37), Infantis (34), Iniciados 

(47), Juvenis (54), Juniores (29), Seniores (24), Veteranos (23) e Juvenis femininos (14), 

sob a orientação de 30 técnicos com formação técnica e pedagógica, e com o 

acompanhamento de 32 team managers, 2 médicos e 4 fisioterapeutas. 

As classificações obtidas foram as seguintes, 

Veteranos masculinos Campeonato do Alto Minho 1.º lugar 

Seniores masculinos Campeonato Distrital da 1.ª Divisão 3.º lugar 

Juniores masculinos/U19 Campeonato Distrital 2.º lugar 

Juvenis masculinos/U17 Campeonato Nacional (2.ª fase) 8.º lugar 

Juvenis masculinos/U16 Campeonato Distrital da 1.ª Divisão (fase final) 4.º lugar 

Iniciados masculinos/U15 Campeonato Distrital da 1.ª Divisão (fase final) 1.º lugar 
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Iniciados masculinos/U14 Campeonato Distrital da 2.ª Divisão (1.ª fase) 4.º lugar 

Iniciados misto/U-WU14 Taça Nacional (1.ª fase) 4.º lugar 

Infantis masculinos/U13 Campeonato Distrital (Futebol de 9) (2.ª fase)  5.º lugar 

Infantis masculinos/U12 Campeonato Distrital (Futebol de 7) 9.º lugar 

Benjamins masculinos/U11 Campeonato Distrital 4.º lugar 

Benjamins masculinos/U10 Campeonato Distrital 5.º lugar 

Juvenis femininos/WU17 Divisão Honra AF Porto 3.º lugar 

 As equipas de Traquinas e Petizes participaram nos Convívios promovidos pela 

Associação de Futebol de Viana do Castelo e por clubes nela filiados. Várias equipas da 

nossa Academia realizaram jogos de preparação e convívios com clubes de outras 

regiões, e participaram em Torneios no nosso país, nomeadamente Dão Lafões Cup, 

Sesimbra Summer Cup, Torneio de Verão da UD Tocha e Viana Cup. 

Participámos em todas as reuniões de trabalho e Assembleias Gerais da 

Associação de Futebol de Viana do Castelo. 

Em 3 de julho, a Academia de Futebol do Sport Clube Vianense foi certificada, 

pela Comissão Nacional de Certificação da Federação Portuguesa de Futebol, como 

Escola de Futebol com 2 estrelas, como corolário de um processo evolutivo 

desenvolvido ao longo de toda a época desportiva e que tem como principal foco a 

qualidade da formação dos jogadores. 

cc))  JJUUDDOO  

Na época desportiva 2019, a secção de Judo teve, em atividade, 58 atletas, 

distribuídos pelos escalões de Benjamins (30), Infantis (2), Iniciados (12), Juvenis (6), 

Cadetes (5), Juniores (1), Seniores (2), e Veteranos (12), sob a orientação dos técnicos 

José Oliveira e David Costa. 

Participou em Campeonatos Zonais, Nacionais e Internacionais, Torneios e 

Opens, Demonstrações, Formações, Estágios e Assembleias da Associação Nacional de 
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Treinadores de Judo e da Federação Portuguesa de Judo. Organizou vários Torneios e 

outros eventos, entre os quais destacamos a V Gala de Artes Marciais. 

O atleta António Costa foi, mais uma vez, condecorado na Gala do Desporto de 

Viana do Castelo. 

NOTA Para uma análise mais detalhada consultar relatório da Secção.  

d) OUTRAS MODALIDADES 

Desde a primeira hora, que a Direção do Sport Clube Vianense tem como um 

dos seus objetivos prioritários aumentar as modalidades/secções no Clube, desde que 

alicerçadas na formação e autossustentáveis, - financeiramente e em recursos 

humanos, diretores, treinadores e atletas -, de forma a tentar devolver parte do 

ecletismo que sempre caraterizou os 121 anos de história do nosso Clube. 

No âmbito de um protocolo de desenvolvimento celebrado com a Federação de 

Andebol de Portugal e a Câmara Municipal funcionou, no pavilhão desportivo da 

Escola Secundária de Santa Maria Maior, um polo de divulgação da modalidade de 

Andebol, que para além das 2 sessões de treino semanais, participou em vários 

convívios promovidos por clubes da modalidade. 

 Foram estabelecidos contactos com a Direção da Associação de Paralisia 

Cerebral de Viana do Castelo e a Câmara Municipal, mais concretamente com os 

vereadores com os pelouros da Coesão Social e do Desporto, para o lançamento da 

modalidade de Boccia para indivíduos portadores de deficiência e para seniores. 

 

333...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG,,,    CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   eee   IIIMMMAAAGGGEEEMMM   

Em 2019, continuamos a realizar ações de divulgação e promoção da atividade 

do Clube em Jardins de Infância e Escolas Básicas do Concelho, com a participação de 

atletas e treinadores. No dia 18 de dezembro, promovemos o tradicional Jantar de 

Natal da Família Vianense. 
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Aumentámos exponencialmente o número de seguidores na página oficial do 

Clube no Facebook, no Instagram e no Twitter, e reforçamos o Departamento com 

estagiários da área da Comunicação Social, Multimédia e Marketing Digital. Estes 

recursos contribuíram sobremaneira para o aumento e aperfeiçoamento dos 

conteúdos daquelas plataformas, chegando a informação do Clube a muitos mais 

sócios e adeptos. 

Os jogos realizados pela nossa equipa principal de Futebol foram transmitidos 

pela Viana TV/Rádio Geice, e no mês de outubro, o Presidente e o Vice-Presidente 

estiveram no programa “Amor à camisola” do Canal 11.  

 

444...    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   PPPAAATTTRRRIIIMMMÓÓÓNNNIIIOOO   

O Sport Clube Vianense cedeu, ao longo do ano, o Salão Nobre para a realização de 

várias tertúlias promovidas pela União de Freguesias de Viana do Castelo, (Santa Maria 

Maior) e Meadela. Nos relvados, natural e sintético, do nosso Estádio decorreu entre 

20 e 22 de março o Torneio Nacional de Institutos Superiores de Contabilidade e 

Administração; e entre 18 e 20 de abril o torneio Viana Cup – International U17 

Football Tournament, organizado pela CA Events com o apoio da Câmara Municipal. 

A candidatura que apresentámos ao Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas – PRID, para a realização de obras de recuperação e beneficiação dos 

balneários do Estádio Dr. José de Matos, foi considerada, sendo a verba atribuída 

adicionada a um apoio de igual montante da Câmara Municipal. 

Emprestamos as nossas viaturas a instituições da cidade para o transporte de 

utentes/clientes e realização de atividades, nomeadamente Agrupamento de Escolas 

de Monte da Ola e Methamorphys.  

Com a colaboração das empresas Abel da Costa e Silva, António Matos, 

Cardoso&Sampaio, Casa Peixoto, Costa Martins, Espaçus, Manuel Carvalhosa, 

Misturacor e Móveis Jogapau requalificámos a casa do Estádio para melhorarmos as 

condições do alojamento dos nossos atletas seniores. 
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555...    EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   

Entre 4 de janeiro, na Câmara Municipal, e 13 de fevereiro, na Associação 

Empresarial, o grupo de Janeiras constituído por catorze elementos, e coordenado 

pelos diretores Miguel Brito e Miguel Viana, efetuou 27 atuações em instituições, 

estabelecimentos comerciais e casas particulares. 

No fim de semana de 16 e 17 de março, celebrámos o 121.º aniversário do 

nosso Clube. A sessão solene contou com a presença do Ministro da Educação, Dr. 

Tiago Brandão Rodrigues. O programa terminou no dia 24 de maio com um simpósio, 

subordinado ao tema “O Treino e o Jogo”, organizado em conjunto com a Escola 

Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

Durante três fins de semana do mês de junho, (dias 15, 21, 22, 23, 28, 29 e 30), 

organizamos a 27.ª edição da Vianense Cup / Torneio Rodrigo Badana, que teve a 

participação de 49 equipas e cerca de 1 000 atletas, dos escalões de Petizes/U7, 

Traquinas/U9, Benjamins masculinos/U10 e U11, Infantis masculinos/U12 e U13 e 

Juniores femininos/WU17, e teve como novidade a introdução da variante de Futebol 

de 9. Sagraram-se vencedores as equipas de: U7/Os Afonsinhos do Vitória SC, U9/SC 

Braga, U10/FC Porto, U11/Vitória SC, U12/CD Nacional, U13/RCD La Coruña e 

WU17/SC Braga. 

No dia 3 de agosto, a comissão, constituída pelos associados Amândio Passos 

Silva, Bernardo Barbosa, Carlos Alberto Gonçalves, Fernando Parente e Rui Viana, 

promoveu o 10.ª encontro de antigos atletas e dirigentes, que contou com 78 

participantes. Nos dias 17 e 18 de agosto, o Clube explorou, em parceria com o Santa 

Luzia Futebol Clube, as cadeiras no Cortejo e na Serenata da Romaria da Senhora da 

Agonia. No dia 25 de agosto realizou-se a 2.ª edição do Troféu Manuel Passos 

(Passinhos). 

Integrámos a comissão promotora das comemorações populares do 25 de abril 

em Viana do Castelo. 
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III NNN TTT RRR OOO DDD UUU ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    

 O Relatório de Contas do ano de 2019 é uma oportunidade de a Direção do 

Sport Clube Vianense dar a conhecer a gestão desenvolvida ao longo do ano, pois 

estamos conscientes que não obstante a divulgação regular pelos nossos canais 

informativos das várias iniciativas, é da maior importância que todos, muito em 

particular dos sócios, adeptos e simpatizantes, tenham a possibilidade de conhecer os 

gastos e proveitos daí decorrentes ,  

A análise detalhada e rigorosa da situação do Clube nas áreas administrativa, 

desportiva e financeira permitiu-nos elaborar um Plano de Atividades para o triénio 

2018/2021 com critérios e prazos rigorosos, de acordo com as necessidades mais 

prementes, e enformado pelas linhas de ação que integraram o Programa de Ação com 

que os atuais Órgãos Sociais se apresentaram aos atos eleitorais. 

Como todos se recordarão definimos como referência, da gestão a efetuar, o 

cumprimento integral de Estatutos e Regulamento Interno, e como eixos centrais da 

nossa ação, na área administrativa, a reorganização administrativa e informatização de 

toda a atividade; na área financeira, a transparência na gestão, a orçamentação 

rigorosa, o cumprimento com fornecedores e colaboradores; na área de marketing, 

comunicação e imagem, a criação de novos canais de comunicação, a angariação de 

sócios, a implementação de um plano de organização de eventos, a realização de 

ações de promoção e divulgação das atividades do Clube e de recrutamento de 

praticantes; e na área desportiva, a aposta nos atletas formados no Clube e no distrito 

na constituição do plantel do Futebol Sénior, e a definição de um modelo próprio para 

a Academia. 

Da avaliação da gestão efetuada, desde que iniciámos funções em outubro de 

2015, destacamos a gradual redução do passivo, fundamental não só para o equilíbrio 

financeiro, mas sobretudo para a alavancagem da atividade desenvolvida pelo Clube. 

Contudo, só uma participação e colaboração mais efetiva de sócios, adeptos, 

simpatizantes, parceiros institucionais e particulares, públicos e privados, poderá 

permitir a concretização do NOSSO lema: “Renascer de um Clube para uma Região”. 
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RREELLAATT ÓÓRRIIOO  ddee   CCOO NNTTAA SS   

O presente documento serve para apresentar o exercício financeiro 

correspondente ao ano de 2019.  

Como todos se recordarão, a Direção do Sport Clube Vianense definiu um 

conjunto de pressupostos que têm enformado a gestão do Clube desde outubro de 

2015, a saber: equilibrar as receitas e as despesas do exercício; cumprir com 

fornecedores e colaboradores; e, escalonar os credores. 

Assim, as receitas foram de €271.452,65, e as despesas de €269.357,73. 

Destacamos nas receitas as quantias angariadas com cotização e organização 

de eventos alocadas ao Futebol Sénior, e as verbas do protocolo de formação 

desportiva com o Município de Viana do Castelo e da contribuição dos pais 

imprescindíveis para a atividade da Academia de Futebol. 

Nas despesas, relevamos os custos com utilização e manutenção do complexo 

desportivo do Estádio Dr. José de Matos, sobretudo água, combustíveis e eletricidade, 

e com a organização de jogos, em particular taxas, policiamento e segurança. No que 

se refere aos custos com pessoal, a regularização da situação contratual dos 

colaboradores implicou um acréscimo, óbvio, dos encargos com os mesmos, tal como 

sucedeu com a normalização da faturação e o consequente aumento dos gastos, 

nomeadamente com IVA. 

Não obstante a progressiva redução do passivo, e o facto de neste momento os 

credores do Clube se resumirem praticamente a Autoridade Tributária e Aduaneira e 

Segurança Social, os gastos e perdas de financiamento atingiram €14.142,70, que 

correspondem a 5% do valor total das despesas. 

Da análise efetuada aos resultados do exercício de 2019 deveremos concluir 

que, neste momento, a atividade dos principais centros de custo, - Academia de 

Futebol e Futebol Sénior -, é sustentável financeiramente, mas dependente de 

algumas receitas extraordinárias como a organização de eventos, pelo que se torna 

cada vez mais evidente a necessidade de encontrar novas formas de financiamento, 

(por exemplo: mecenato), ou novos modelos de organização, (por exemplo: 

autonomização do Futebol de Competição), para que os objetivos formativos da 

Academia de Futebol e competitivos do Futebol Sénior sejam ainda mais ambiciosos. 



SPORT CLUB VIANENSE

   Caixa 186,23 €                  1- Custo das Vendas 16.632,24 €       

   CCAM 2.601,15 €                 Material Merchandising 16.632,24 €             

   Montepio 1.433,47 €               2 - Fornecimentos e Serviços 85.629,50 €       

Total 4.220,85 €                  Água 3.813,32 €                

    Aluguer Instalações 238,19 €                   

    Combustiveis (Gasóleo e Gás) 8.184,07 €                

1 - Vendas 21.739,48 €               Comunicação 465,10 €                   

   Merchandising 21.739,48 €                       Contabilidade 1.906,50 €                

2 - Prestação de Serviços 125.882,99 €             Despesas Bancárias 499,35 €                   

   Bilheteira 7.882,50 €                          Eletricidade 8.761,53 €                

   Cotizações 47.953,75 €                       Frota Automovel - Manutenção 2.261,09 €                

   Publicidade 14.311,74 €                       Frota Automovel - Portagens 1.525,99 €                

   Inscrições Formação 55.735,00 €                       Limpeza, Higiene e Conforto 7.946,11 €                

3 - Subsidios e Donativos 78.787,16 €               Manutenção das Instalações 3.245,99 €                

   Donativos empresas e particulares 14.270,00 €                       Material de Escritório e Gráfico 3.692,00 €                

   Subsidios Camara Municipal Viana do Castelo     Material Desportivo 5.974,75 €                

            Protocolo 20.000,00 €                       Organização de Jogos - Policiamento 2.135,89 €                

            Vianense Cup 9.000,00 €                          Organização de Jogos - Segurança 2.184,07 €                

            Outros 200,00 €                             Refeições 5.919,09 €                

   Subsidios outras Entidades     Seguros 11.772,63 €             

            Federação Portuguesa de Futebol 412,90 €                             Senhora da Agonia 2.814,00 €                

            IEFP 1.954,26 €                          Transportes Alugueres 597,65 €                   

            PRID e outros Programas 32.000,00 €                       Vianense Cup

            União de Freguesias 950,00 €                                           Alimentação 6.153,81 €                

4 - Outros Rendimentos e Ganhos 43.737,44 €                             Alojamentos 2.623,58 €                

   Organização/Promoção de Eventos                   Divulgação 775,37 €                   

            Janeiras 2.330,52 €                                        Transportes 1.185,00 €                

            Senhora da Agonia 7.504,52 €                                        Segurança 645,50 €                   

            Vianense CUP 10.512,00 €                                     Diversos 308,92 €                   

            10 Encontro Antigos Atletas 1.520,00 €                       3 - Gastos com Pessoal e Atletas 126.090,33 €     

   Rendas e Alugueres

     Gastos com pessoal - remunerações e honorários - 

Futebol e Academia 83.131,28 €             

            Antena de Telecomunicações 3.000,00 €                          Encargos Sobre Remunerações 15.817,87 €             

            Café Sede 6.600,00 €                          Seguros 3.208,89 €                

            Bar do Estádio Dr José de Matos 5.500,00 €                          Outros 2.367,67 €                

            Campo do Estádio Dr José de Matos 4.277,72 €                      

     Gastos com pessoal - remunerações e honorários - 

Estádio e secretaria 17.676,16 €             

            Parque de estacionamento 2.492,68 €                          Encargos Sobre Remunerações 3.418,96 €                

5 - Outras receitas 1.305,58 €                  Seguros 469,50 €                   

   Outras Receitas 1.305,58 €                       4 - Outros Gastos e Perdas 26.862,96 €       

Total 271.452,65 €             Impostos (Retenções, IUC) 678,48 €                   

    IVA 6.336,41 €                

   Outros Gastos - Futebol

              Inscrições e Transferencias 12.458,87 €             

              Prémios de Arbitragem e Taxas de Jogo 7.389,20 €                

 5 - Gastos e Perdas de Financiamento 14.142,70 €       

    Coimas 2.026,22 €                

    Acordos de Pagamento 11.331,20 €             

    Juros e Outros 785,28 €                   

Total 269.357,73 €     

   Caixa 40,85 €               

   Caixa de Credito Agricola 6.274,92 €         

   Montepio

Total 6.315,77 €         

Total Disponibilidades 275.673,50 €         Total Aplicações 275.673,50 €     

A Direção

Saldos finais

MAPA DE TESOURARIA ANO DE 2019
DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES

Saldos iniciais Despesas

Receitas recebidas



SPORT CLUBE VIANENSE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 3, 5 2.298.987,57 2.299.759,49

Bens do património histórico e cultural

Propriedades de investimento 3, 6

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 3, 14 571,53 659,28

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Subtotal 2.299.559,10 2.300.418,77

Activo corrente

Inventários 3, 8 2.973,00 4.706,97

Clientes 3, 14 41.048,26 6.170,03

Adiantamentos a fornecedores 2.426,66

Estado e outros Entes Públicos 14

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 14

Outras contas a receber 14

Diferimentos 14 2.059,89 976,15

Outros activos financeiros 7.084,94 19.080,00

Caixa e depósitos bancários 3, 14 6.315,77 4.220,85

Subtotal 61.908,52 35.154,00

Total do activo 2.361.467,62 2.335.572,77

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 14

Excedentes técnicos

Reservas

Resultados transitados 14 -211.883,16 -275.666,06

Excedentes de revalorização 2.250.021,16 2.250.021,16

Outras variações nos fundos patrimoniais 3, 14

Resultado Líquido do período 15.725,05 63.782,90

Total do fundo do capital 2.053.863,05 2.038.138,00

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Provisões específicas

Financiamentos obtidos 3, 7

Outras contas a pagar 4.278,08 7.537,36

Subtotal 4.278,08 7.537,36

Passivo corrente

Fornecedores 3, 14 88.390,67 94.648,00

Adiantamentos de clientes 1.200,00

Estado e outros Entes Públicos 14 177.879,58 186.010,13

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 4.927,72 4.927,72

Financiamentos obtidos 3, 7

Diferimentos 14 25.687,23

Outras contas a pagar 14 6.441,29 3.111,56

Outros passivos financeiros

Subtotal 303.326,49 289.897,41

Total do passivo 307.604,57 297.434,77

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2.361.467,62 2.335.572,77

VIANA DO CASTELO, 30 de Junho de 2020

Datas
NotasRUBRICAS

A Direção



SPORT CLUBE VIANENSE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

2019 2018

Vendas e serviços prestados 3, 9 160.873,96 154.419,81

Subsídios, doações e legados à exploração 3, 10 60.389,87 73.046,53

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -12.893,64 -14.030,55

Fornecimentos e serviços externos 14 -141.597,81 -141.905,41

Gastos com o pessoal 12 -84.658,69 -31.182,94

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 3, 14 42.069,57 37.246,13

Outros gastos e perdas 14 -3.978,75 -9.527,51

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 20.204,51 68.066,06

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5, 6 -4.019,12 -3.876,67

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 16.185,39 64.189,39

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 7, 14 -460,34 -406,49

Resultados antes de impostos 15.725,05 63.782,90

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 15.725,05 63.782,90

VIANA DO CASTELO, 30 de Junho de 2020

Notas
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

A Direção


