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Dando cumprimento às disposições estatutárias, vem a Direção apresentar a atividade dos factos
considerados mais relevantes e o Balanço e Contas referentes ao exercício de 2020.

INTRODUÇÃO e MENSAGEM do PRESIDENTE

Na época passada, com o aparecimento a partir do mês de março de 2020 da pandemia (COVID-19), a
atividade desportiva da Associação Académica de S. Mamede foi muito abalada na sua atividade pela
interrupção de muitas das provas nos distintos escalões/modalidades.
O esforço dos dirigentes e técnicos em substituir e minimizar os efeitos, tirando partido das tecnologias
informáticas é de realçar. Contudo, foi notória a perda de atletas e os resultados negativos provocados nos
atletas pela menor atividade física com a falta de treinos presenciais e jogos nos pavilhões.

Afortunadamente, atravessamos o ano de 2020 e apesar de alguns casos positivos e confinamentos
provocados pelo Covid-19, nenhuma situação não tivemos situações dramáticas.
Reagiu-se bem com a tomada de decisões necessárias e obrigatórias no acompanhamento da evolução de
todo o processo e saliento o papel dos dirigentes e familiares na implementação de medidas preventivas, em
sintonia com as indicações das autoridades sanitárias e Federações e Associações Desportivas.

O menor número de praticantes nos meses de final da época, traduziu-se também em perdas de receitas
tendo penalizado as nossas contas e obrigou à tomada de decisões, contrárias à nossa vontade, que passaram
por cortes com algum significado nos salários dos técnicos e um rigor apertado em todos os custos.
Devemos manter a esperança para que esta pandemia passe e permita o clube seguir a sua rota normal, para
uma maior atividade desportiva presencial.

FINANÇAS
Infelizmente, finalizamos o ano com um prejuízo de – 29 501,68€, onde, previsivelmente face à pandemia,
não conseguimos que as nossas receitas equilibrassem os custos. A advertência feita no ano passado em que
os prejuízos foram -13.053,25 € não acolheu a melhor resposta nas medidas necessárias propostas que
conduzissem a menores custos. Considerou-se uma possível angariação de receitas através de publicidade e
donativos que não se concretizou.
Esperemos para futuro, se considere que uma maior despesa só com maior receita certa.
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A revisão em baixa do orçamento e sua adaptação para a próxima época, é uma inevitabilidade e deve ser
um objetivo de todos.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA (textos facultados são da responsabilidade das distintas Seções)

Desportiva (época 2019/20)
VOLEIBOL
A secção de Voleibol teve um total de 353 atletas inscritos na FPV sendo 90 MiniVolei, 192 nos escalões de
formação, 30 nos seniores, 41 nos masters que participaram no campeonato da AVP constituído por ex
atletas e pais dos nossos jovens; também tivemos cerca de 10 Mickeys e um grupo de 20 pais que treinam
sem competição duas vezes por semana todos estes não inscritos na FPV, só inscritos no clube.

Não houve classificação nacional das equipas de formação na sequência da pandemia, mas participamos nas
seguintes provas:
Minis A – participação nos torneios até Março
Minis B masculino – participação nos torneios até Março
Minis B feminino – participação nos torneios até Março

Infantis feminino – 2º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Infantis masculino – CAMPEÃO REGIONAL- apurado para campeonato nacional
Iniciados feminino equipa A –2º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Iniciados feminino equipa B -não participou no campeonato regional - apurado para campeonato AVP
Iniciados masculino – 7º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Cadetes feminino – CAMPEÃO REGIONAL- apurado para campeonato nacional
Cadetes masculino – 7º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Juvenis feminino – 4º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Juvenis masculino – 2º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
Juniores feminino equipa A – 7º classificado no campeonato - apurado para campeonato nacional
Juniores feminino equipa B – 9º classificado no campeonato – apurado para campeonato AVP
Juniores masculino – 5º classificado no campeonato regional - apurado para campeonato nacional
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Sub21 feminino – serie dos últimos, não apuraram para a I divisão
Sub21 masculino – serie dos primeiros apurados para a I divisão

Seniores feminino - 10º classificado campeonato nacional da 2ª divisão quando terminou em Março
Seniores masculino – 5 º classificado campeonato nacional da 1ª divisão quando terminou em Março

Masters feminino - participação campeonato regional
Masters masculino equipa A - participação campeonato regional
Masters masculino equipa B – participação campeonato regional

Tivemos 8 atletas nas seleções jovens feminina e masculina
Tivemos 1 atleta campeão nacional de voleibol de praia
Tivemos ainda a participação de alguns atletas em encontros nacionais de Voleibol de Praia nos escalões subs
e seniores que se realizaram em condições muito especiais, sobretudo para os mais jovens!!!

Andebol
A AASM-Andebol na época de 2019/2020 teve 120 atletas inscritos na Federação de Andebol de Portugal.
A formação compreende os escalões de Bambis a Júnior; abrange os atletas que iniciam a prática da
modalidade pelo 5-6 anos e termina no escalão Júnior, ano em que os atletas completam 18 anos.
A equipa de Seniores esteve a competir na 2ª divisão.
A equipa de veteranos, constituída por antigos atletas da nossa casa não esteve em competição durante a
época 2019/2020, contudo participaram em 2 torneios onde se constituíram como equipa promovendo a
AASM- Andebol e prepararam o grupo para a época 2020/2021
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Quantos Somos por escalão de competição

Escalão

Nº atletas

bambis

9

minis

21

infantis

15

iniciados

30

juvenis

20

seniores

25

Veteranos*

14

total

134

A época na AASM andebol inicia-se a partir do dia 20 de Agosto para grande parte dos nossos atletas, pois a
nossa competição inicia-se em meados de Setembro e terminamos na 1ª/2ª semana de julho, dependendo
do escalão com a ida a um Torneio de final de época ou ao Encontro Nacional promovido pela Federação de
Andebol de Portugal.

Provas/Competições em que participamos
AASM-Andebol, esteve inscrita em 11 provas, sendo umas de caracter regional e outras Nacionais, com 9
equipas em competição, torneio de Bambis, Minis de 5 e Minis de 7; Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores
com 1 equipa e Iniciados com 2 equipas. Sempre que se proporcionou participamos com os mais novos em
Festand’s.

Provas Regionais:
PR 09 – Torneio Bambis
PR17 – Prova Regional de Minis 5 Masculinos
PR19 – Prova Regional de Minis 7 Masculinos
PR15 – Prova Regional Infantis Masculinos
PR08 – Prova Regional Iniciados Masculinos

Provas Nacionais:
PO20 – Taca Portugal Seniores Masculinos
PO02 – Campeonato Nacional de Seniores Masculino 2ª Divisão
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PO05 – Campeonato Nacional de Juniores Masculino 2ª Divisão
PO06 – Campeonato Nacional de Juvenis Masculino 1ª Divisão
PO08 – Campeonato Nacional de Iniciados Masculino
PO15 – Encontro Nacional de Infantis Masculinos

Para além das provas organizadas pela Associação de Andebol do Porto e pela Federação de Andebol de
Portugal as equipas da AASM participaram ao longo da
época em diversos torneios onde os atletas onde se proporciona aos atletas competição, resiliência,
cumplicidade e amizade

Os factos relevantes na época de 2019/2020:
Os nossos Seniores conseguiram o objectivo primordial que era a subida à 2ª divisão, contudo fomos
Campeões Regionais da 1ª Divisão

A nossa equipa de Juniores não conseguiu a ascensão à 1ª Divisão.

Garantimos o lugar com os Juvenis na 1ª divisão.

Dos 120 atletas da AASM inscritos, 95 correspondem a atletas da formação com idades compreendidas entre
os 5-6 anos e os 18-19 anos,
São 95 atletas que semanalmente treinam no nosso pavilhão e adquirem competências que só a prática de
uma modalidade desportiva e um desporto colectivo faculta.

A AASM contou nessa época com o trabalho de 8 treinadores, que semanalmente acompanharam os nossos
atletas.

Semanalmente, cada escalão treinou 3/4 vezes por semana, sendo a duração média do treino de pavilhão de
1h30.

A partir do escalão de Iniciados, e de acordo com padrões bem definidos, os atletas tem treino de ginásio,
ginásio que a AASM dispõe nas suas instalações.
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TRIATLO

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPA AASM TRIATLO E ESCOLA DE TRIATLO NA ÉPOCA 2020

Fevereiro
POWERMAN PORTUGAL (POWERKIDS)
Atleta:
Rui Pinheiro (Juvenil/ Escola de Triatlo): 2º Lugar

Março
IV DUATLO DE VILA NOVA DE CERVEIRA (CAMPEONATO NORTE DE DUATLO ESTRADA)
Atletas:
22 atletas, destacando-se os resultados:
Pedro Reis - M 40-44 - 2º Escalão
João Faria M 45-49 - 2º Escalão
Fernando Ferreira M 50-54 - 2º Escalão
Ana Moreira F 30-34 - 2 º Escalão
Joana Cunha F 30-34 - 3 º Escalão
Joana Creissac F 35-39 - 1 º Escalão
Maria Lima F 55-59 -1 º Escalão
Sara Silva F 45-49 - 1º Escalão
Margarida Reis F 50-54 - 1 º Escalão
Sílvia Pedroso F 45-49 - 2 º Escalão
Ermesinda Carvalho F 50-54 - 3 º Escalão

DUATLO JOVEM DE CERVEIRA
Participação de 12 atletas da Escola de Triatlo

Setembro
TRIATLO DE LISBOA (CAMPEONATO NACIONAL DE GRUPOS DE IDADE – TRIATLO STANDARD).
Atletas:
João Faria - 6º M 45-49
Hélder Correia -43º M 40-44

Reldir .AASM 2020

Revisão 00

Pág. 8

RELATÓRIO DE ATIVIDADE E CONTAS 2020

Direção

Classificação geral feminina:
Maria João Lima - 1º F 55-59
VIII TRIATLO DA AMORA
Atletas:
Rui Pinheiro (Juvenil)
Luís Ferreira (Paratriatlo)

Outubro

TRIATLO LONGO DE CAMINHA (CAMPEONATO NACIONAL DE DISTÃNCIA LONGA)
Atletas:
Maria João Lima: 1º Lugar F 55-59
José Silva
João Faria
TRIATLO DE OEIRAS (CAMPEONATO NAIONAL DE TRIATLO E PARATRIATLO, DISTÂNCIA SPRINT)
Atletas:
Maria João Lima
João Faria
Luís Ferreira

Atividades de Ginásio (Ginástica, Karaté e danças)
O ginásio dedicado às modalidades de Ginástica, Karaté e Danças, continua à exploração por terceiros e a
situação crítica motivada pela pandemia, fez com que, praticamente, não existisse qualquer atividade.

Prémio “Professor Dr Vasco Sá”
Prémio que distingue todos aqueles que estando ao serviço da nossa coletividade em três dos últimos anos
consecutivos, finalizaram os seus cursos superiores de Mestrado, sendo uma atribuição que reconhece e
incentiva os seus atletas a procurarem os melhores resultados académicos. Este ano não foram apresentados
pelas modalidades, nomes de atletas que reunissem os parâmetros definidos para a atribuição deste Prémio.
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Prémio “Eduardo Soares”
Foram vários os atletas nas diferentes modalidades e escalões que conseguiram ter uma elevada presença
na atividade desenvolvida pelas modalidades distinguindo a sua dedicação, sendo merecedoras do Prémio
Eduardo Soares, conforme o definido pelos nossos Estatutos. As entregas dos prémios devidos, forçosamente
foram adiadas para o próximo ano, para a Sessão Solene de 1 de Dezembro de 2021, durante as
comemorações dos 75 anos.

Outras atividades Desportivas, Culturais e Lazer
Como em anos passados mantivemos a atividade desportiva/lazer de ex-atletas e familiares, com o objetivo
de manterem uma atividade física e desportiva participando em competições orientadas para os escalões
dos “menos novos” quer no voleibol quer no andebol.

Académica Solidária
Manteve-se o projeto da Académica Solidária com a recolha e o seu armazenamento temporário e posterior
entrega à Junta de Freguesia. A criação da loja solidária da Junta de Freguesia irá a toda a logística de
distribuição a todos aqueles que possam estar a passar por dificuldades e que comprovadamente necessitam
de apoio social, nomeadamente de géneros alimentares, vestuário, brinquedos e mobiliário.
A Direção agradece a todos os anónimos que se associaram a este projeto

Apoio à comunidade local
O nosso apoio com a cedência a título gratuito de 3 horas semanais de ocupação do pavilhão, permite a
prática desportiva dos que frequentam a Comunidade Terapêutica do Norte da Ponte da Pedra, do Instituto
da Droga e Toxicodependência da DRN.
Este nosso apoio pretendemos dar-lhe continuidade, constituindo uma experiência enriquecedora na ajuda
a uma reinserção de todos aqueles que frequentam aquela instituição.
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Apoio a Escola de Novas Oportunidades
Respondendo à solicitação da Câmara Municipal através do seu vereador Professor Correia Pinto e
associando-nos ao projeto de apostar nos jovens com dificuldades de aprendizagem ou de integração social,
continuamos a ceder de forma benévola o espaço do nosso Pavilhão durante as horas de menor ou nula
utilização.
Praticamente todos os dias os recebemos e proporcionamos momentos de pratica desportiva.

Atividade de Investimentos e Obras e Manutenção
O Pavilhão, pela sua idade e com o decorrer dos tempos merece a nossa melhor atenção no que respeita a
obras de pinturas gerais e melhoramentos na cobertura (pavilhão, ginásios e balneários) evitando-se,
problemas de entrada de água das chuvas, tendo afetado muito recentemente, o teto falso do ginásio a
poente.
No passado mês de dezembro, iniciou-se e concluiu-se o projeto e obra de uma garagem destinada ao nosso
mini -autocarro, obra esta que foi financiada pela Câmara de Matosinhos.
Foram ainda executadas obras de pequena monta na manutenção da sala de apoio médico.

TRANSPORTES
Iniciamos o ano de 2020 com o protocolo com a Câmara de Matosinhos de transportes às piscinas dos alunos
das escolas do 1º ciclo que se traduziu numa receita do clube, ajudando a custear os custos com motorista,
seguros, revisões, aspetos legais a cumprir (tacógrafo) e combustível. A partir do mês de março toda essa
atividade parou e a receita converteu-se em prejuízo face aos custos fixos com a viatura.
É nosso objetivo, logo que possível retomar a prestação de serviços respeitante ao protocolo com a câmara
de Matosinhos.

74º Aniversário do Clube
A comemoração do aniversário, face ao drama que se viveu, resumiu-se ao hastear da bandeira junto ao
Pavilhão, e contou com a presença dos Senhores, Presidente da Câmara Drª Luísa Salgueiro, o Administrador
da Matosinhos Sport Dr Vasco Pinho e do S Presidente da Junta de Freguesia Prof. Leonardo, tendo estado
presentes Dirigentes e alguns Associados, em número reduzido tendo em consideração o cumprimento das
normas definidas pela Direção Geral de Saúde. A atribuição de prémios e galardões, ficou adiada para Sessão
Solene dos 75 anos do clube.
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que o clube se tem deparado. A todos os outros que constituem a nossa Família, Atletas, Dirigentes,
Delegados, Trabalhadores e Médicos, assim como, aos Pais dos atletas sempre presentes, o nosso muito
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Plano de atividades (sintético)
Continuamos em épocas de muitas incertezas mantendo-se a atividade desportiva com muitas indefinições
quanto à retoma e onde só os escalões seniores competiram no Voleibol e Andebol. No Triatlo como prática
de ar livre e individual, os treinos e algumas competições puderam concretizar-se. Estamos esperançados e
por isso faremos, o que nos seja possível para mantermos o nível competitivo das nossas equipas e
continuamos firmes a pensar na total retoma e projetando o futuro numa perspetiva de um quadro
financeiramente sustentável.
Tendo em consideração os 75 anos da Académica em 2021, iremos elaborar um programa de atividades que
marquem com a visibilidade possível, esse aniversário.

Continuamos esperançados no projeto que anos atrás temos solicitado à Câmara De Matosinhos que se
prende com a cedência de terrenos a poente das atuais instalações do clube, para que possamos ampliar as
nossas atividades e dando maior oferta a quem nos procura, considerando que as atuais disponibilidades de
Pavilhão não permitem o crescimento. Fazendo fé das últimas palavras públicas da Senhora Presidente da
Câmara Drª Luísa Salgueiro, os nossos projetos serão uma realidade, o que nos faz sonhar com fortes
expectativas na sua concretização.

A manutenção do nosso Pavilhão é também uma prioridade, necessitamos de rever, a cobertura evitando a
entrada de águas da chuva em alguns locais, (telhas, caleiras e tubos de queda que infelizmente, contribuem
para degradação de locais do Pavilhão, caso não se atue) e pinturas gerais no interior e exterior.
Consideramos substituir de imediato três vidros dos painéis do alçado principal da nossa sede, sendo
prioritário, considerando que se encontram partidos e pelos riscos associados.

As obras de construção de habitações a nascente do nosso parque de estacionamento irão permitir a
escavação de terras e ampliar as zonas de parqueamento, estando-se a negociar com o empreiteiro a
realização dessas obras, a custo zero.
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75º Aniversário – “ao correr do tempo” DESPORTO
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75º Aniversário – “ao correr do tempo” CULTURA e LAZER
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75º Aniversário – “ao correr do tempo” Investimentos
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75 anos de vida, onde o desporto com os seus feitos, se associou à cultura e ao lazer com imensas
atividades ao correr do tempo e em que se concretizaram, muitas conquistas desportivas, a construção,
ampliação e melhoramentos das infraestruturas, e tudo isto foi possível com a equipa de TODOS os sócios,
dirigentes, técnicos, atletas e familiares e pessoal do clube.

Neste percurso de 75 anos, a Académica foi reconhecida por diversas entidades, através da atribuição de
distintas medalhas de Mérito e outros Galardões pelo Governo, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta de
Freguesia e pelas Federações e Associações Desportivas.

Infelizmente, gostaríamos de ver espelhados nas paredes da nossa sede as fotos de equipas campeãs
nacionais e regionais e mesmo de todas as equipas dos distintos escalões e de todos os internacionais. Os
arquivos digitais não têm sido disponibilizados, o que se lamenta, porque penaliza a memória e os feitos de
todos aqueles que passam pela Académica.
Temos que melhorar.
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ORÇAMENTO
(época 2020-21)
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ORÇAMENTO

O orçamento contempla um ajustamento e a tentativa de equilíbrio das nossas contas respeitantes às
receitas e custos.
Muitos dos Clubes desportivos, e o nosso não é exceção, correm o risco de se tornarem parcialmente ou
totalmente descapitalizados caso não hajam apoios financeiros públicos que ajudem às recuperações
financeiras.
Os mecenas poderão desaparecer assim como, a publicidade. Muitas das empresas poderão colapsar e levará
tempo a retomarem o seu percurso de recuperação e estabilidade.
O forte indicador da perda de receitas do Estado com a cotação do petróleo, atualmente a rondar os 28 USD
e já se fala que poderá atingir o valor de um só dígito, conduzirá a uma significativa perda de receitas, vendose o Estado obrigado a recorrer a outras fontes como sejam, mais e novos impostos, com todas as
consequências que daí advirão.
O Governo e as instituições públicas, poderão vir a focalizar as suas receitas aos apoios sociais, sendo
previsível um agravamento substancial do desemprego, sacrificando o desporto.
Será que poderemos vir a contar com o apoio por parte das Federações e Associações Desportivas? Talvez,
mas nada é certo.
E nós?
Entramos numa total escuridão e por mais que queiramos fazer previsões, tudo é uma incógnita.
Contudo, não deixa de ser uma realidade que temos que reduzir os nossos gastos. Nos dois últimos anos as
receitas diminuíram e acresce as decisões menos certas com implicações financeiras negativas, que
sacrificaram os respetivos orçamentos.
Assim, decidiu-se reduzir valor o orçamento de alguns dos custos para valores que não refletem totalmente,
as alterações significativas do cenário financeiro actual e do evento que estamos a viver.
Acreditamos possa ser irrealista, mas todos os orçamentos são dinâmicos e a todo o tempo poderão ser
adaptados às novas realidades, podendo alterarem-se significativamente os valores considerados
expectáveis, para mais ou para menos.
O que não podemos é deixar de criar um cenário como aquele que é apresentado e com base nele adaptá-lo
às realidades que nos tempos vindouros, constituirão uma grande incógnita.
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AASM ORÇAMENTO 2021-2022

Direção

jun21 a jul22

PROVEITOS

total

Quotas
Mensalidades
Alugueres (café/ginásio)
CMM formação
CMM centro Medicina
CMM Asoc e Federaç
CMM WBF
CMM (alugs minibus)
CMM outros (apoio suplem.))
FPV
Junta Freg
Publicidade/Donativos
Apoio Governo / IPDJ

1
1
8
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1

%

15 000,00 €

15 000,00 €

5,7%

85 000,00 €

85 000,00 €

32,4%

1 300,00 €

10 400,00 €

4,0%

28 290,00 €

28 290,00 €

10,8%

2 800,00 €

2 800,00 €

1,1%

14 122,00 €

14 122,00 €

5,4%

18 730,00 €

37 460,00 €

14,3%

1 625,00 €

13 000,00 €

5,0%

25 000,00 €

25 000,00 €

9,5%

3 000,00 €

3 000,00 €

1,1%

3 000,00 €

3 000,00 €

1,1%

12 500,00 €

12 500,00 €

4,8%

12 500,00 €

12 500,00 €

4,8%

262 072,00 € 100,0%

CUSTOS
Eletricidade / EDP
Gás / EDP
Comunicações
Combustíveis e portagens
CTT
Manutenção Pavilhão (urg.)
Higiene e Limpeza
DST amortiz. paineis fotov
Serviços médicos
Seguro Instalações
Seguro Mini-Bus
Seguro Pessoal
Outros seguros
Contabilidade
Eventos culturais e lazer
Materialdesportivo
Equipamento Desportivo
Deslocações e estadias
AVP
FPV
AAP
FAP
FtriatloPort
Aniversário
Impostos
Diversos

Reldir .AASM 2020

1
10
12
11
1
1
11
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 500,00 €

8 500,00 €

3,2%

150,00 €

1 500,00 €

0,6%

150,00 €

1 800,00 €

0,7%

750,00 €

8 250,00 €

3,1%

1 500,00 €

1 500,00 €

0,6%

7 000,00 €

7 000,00 €

2,7%

200,00 €

2 200,00 €

0,8%

1 600,00 €

1 600,00 €

0,6%

7 500,00 €

7 500,00 €

2,9%

650,00 €

650,00 €

0,2%

3 000,00 €

3 000,00 €

1,1%

600,00 €

600,00 €

0,2%

2 000,00 €

2 000,00 €

0,8%

252,15 €

3 025,80 €

1,2%

500,00 €

500,00 €

0,2%

1 000,00 €

1 000,00 €

0,4%

1 000,00 €

1 000,00 €

0,4%

25 000,00 €

25 000,00 €

9,5%

5 000,00 €

5 000,00 €

1,9%

5 000,00 €

5 000,00 €

1,9%

5 000,00 €

5 000,00 €

1,9%

5 000,00 €

5 000,00 €

1,9%

7 500,00 €

7 500,00 €

2,9%

4 500,00 €

4 500,00 €

1,7%

5 000,00 €

5 000,00 €

1,9%

2 186,20 €

2 186,20 €

0,8%
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total 1

Direção

115 812,00 €

44,2%

1 030,00 €

14 420,00 €

5,5%

260,00 €

3 640,00 €

1,4%

17 500,00 €

17 500,00 €

6,7%

4 500,00 €

45 000,00 €

17,2%

2 700,00 €

27 000,00 €

10,3%

2 550,00 €

25 500,00 €

9,7%

1 100,00 €

13 200,00 €

5,0%

146 260,00 €

55,8%

PESSOAL

14
14
1
10
10
10
12

Administrativos (2pax)
Limpeza
Outros / Pessoal
Técnicos Vol M
Técnicos Vol F
Técnicos Andebol
Técnicos Triatlo
total 2
total receitas

262 072,00 €

total custos

262 072,00 €
Resultado
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Direção

CONSELHO FIS

Parecer do Conselho Fiscal

1. Nos termos do disposto no artº 56.3 do Regulamento Interno da AASM, submetemos à apreciação dos
Exmos Senhores Associados o Parecer e Contas da Direção da Associação Académica de S. Mamede,
relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, concluído com um resultado líquido negativo
de -29 501,68 €.
2. A apresentação das contas está conforme o Plano Oficial de Contabilidade para as Federações Desportivas,
Associações e Agrupamentos de Clubes, aprovado pelo DL 74/98 de 27/03.
3. Acompanhamos a atividade da Associação durante o exercício, procedemos à análise das contas que nos
foram apresentadas e averiguamos o cumprimento dos Estatutos e Regulamentos.
5. Concluímos que as contas cumprem as disposições estatutárias e que os atos da Direção, que são do nosso
conhecimento, estão em conformidade com a lei e os Estatutos.
6. Nos termos do exposto, somos de parecer que a Assembleia Geral anual, aprove:

a) O Relatório da Direção
b) As contas apresentadas

S. Mamede de Infesta, 27 de Março de 2021
O Conselho Fiscal

Jorge Guimarães
(Presidente)

José Xavier
(Vogal)

Artur Caetano
(Vogal)
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