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1 Introdução 

 
O GMVR, associação privada sem fins lucrativos, tem por fim promover e desenvolver atividades 

de carácter desportivo, social e ambiental. 
 
Nos termos dos seus estatutos, a gestão corrente do clube compete à Direção, que no 

cumprimento dos seus deveres perante os sócios, elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o 
presente relatório de atividades e contas, relativo ao exercício de 2018. 

2 Relatório e Contas da Direção 
 
O ano de 2018 foi caraterizado pela continuidade das atividades habituais do clube, com 

incremento no número de sócios, que é atualmente de 1068. Embora nem todos se mantenham 
como sócios de pleno direito, por ausência de pagamento de quotas, muitos deles mantêm-se ativos 
no âmbito do clube nas modalidades que são próprias. Em 2018, a ação do GMVR continuou a ter 
como prioridade a promoção da prática dos desportos de aventura e de natureza, privilegiando 
sempre os aspetos de segurança, baseado em práticas desportivas ambientalmente sustentáveis.  

 
Na sequência de anos anteriores, mantivemos a preocupação em apoiar ações de 

reequipamento de vias de escalada, seja “desportiva” ou “clássica”, por ser fundamental garantir a 
segurança das ancoragens existentes no terreno. Este aspeto continua a suscitar receios na 
comunidade portuguesa de escaladores, devido à fragilidade de ancoragens existentes em termos 
de corrosão e risco de rotura.  

 
O GMVR continua a apoiar o equipamento das vias existentes e reequipamento de novas vias 

nas escarpas do Corgo, bem como o apoio e facilitação do treino em escalada, na parede artificial 
existente no Rocódromo do Parque Florestal. Foram realizadas parcerias pontuais com algumas 
entidades da região  

Foram realizadas parcerias pontuais com algumas entidades da região. 
 
Em termos de adesão às atividades do GMVR, o número total de participantes em 2018 foi de 

551 participantes, distribuídos da seguinte forma: 
485 Participantes em atividades Marcha de montanha; 
66 Em atividades de escalada; 
Para levar a cabo muitas das atividades o GMVR quer destacar e deixar um agradecimento à 

participação benévola de diversos sócios.  
 
Com o funcionamento da parede de escalada indoor, temos permitido aos nossos escaladores e 

ao público, manter a prática da escalada em níveis satisfatórios durante períodos climatéricos 
menos favoráveis. 

 
O GMVR tem uma situação financeira estável. Fruto da rigorosa gestão que felizmente tem dado 

bons resultados financeiros. 
 

Findo este mandato, deseja a direção atual os maiores sucessos para a nova direção que tomou 
posse no passado dia 8 de março. Aos novos corpos gerentes desejamos que tudo esteja em 
conformidade, no sentido de darem inicio ao seu mandato sem surpresas.  
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3 Secções Desportivas 

3.1 Secção de Montanhismo/Alpinismo  
Durante o ano de 2018 o clube organizou várias expedições fora de Portugal, destacando com 
sucesso a conclusão da Ascensão ao Monte Branco nos Alpes Franceses e a ascensão ao Pico 
nos Açores. 

 

3.2 Secção de Marcha de Montanha  
As atividades de montanha são as que mais praticantes mobilização em termos de participação. 

A regularidade das atividades manteve-se ao nível dos anos anteriores. 

 

DATA ATIVIDADE DE MONTANHA Participantes

JANEIRO SERRA DA ESTRELA-LOURIGA 11

JANEIRO VIII  MARCHA NACIONAL DE MONTANHA  75

FEVEREIRO MARCHA SRA. DA BOA MORTE - TUA 17

FEVEREIRO MARCHA D.NUNO- SALTO 21

MARÇO SERRA DE GREDOS  13

MARÇO MARCHA TERRA QUENTE-FREIXIEL   19

MARÇO CAMINHO DA VEZEIRA-GERES   17

ABRIL MARCHA ALVÃO 10

ABRIL PENA UBINA 7

ABRIL MARCHA DA LIBERDADE  13

ABRIL ROTA DOS CASTELOS 4

MAIO MARCHA ANIVERSÁRIO  18

JUNHO PARQUE NATURAL DE SOMIEDO -ESPANHA      17

JUNHO ALPES  -MONTE BRANCO           6

JUNHO MARCHA GRANJA DO TEDO     20

JULHO SERRA DA ESTRELA    12

JULHO MARCHA NOTURNA    TOURENCINHO             9

AGOSTO ASCENÇÃO AO PICO-AÇORES  10

SETEMBRO MARCHA DAS VINDIMAS   -  DOURO SUL  25

OUTUBRO PARQUE NATURAL DE REDES -ESPANHA 8

OUTUBRO TRAVESSIA -  "ALTO DE ESPINHO -ANTA 15

NOVEMBRO    "MARCHA MAGUSTO"  41

NOVEMBRO MARCHA GASTRONÓMICA  S. PEDRO DO SUL     21

DEZEMBRO DIA INTERNACIONAL DAS MONTANHAS 24

DEZEMBRO JANTAR DE NATAL  24

DEZEMBRO MARCHA DE FIM DE ANO   28

485

ATIVIDADES DE MONTANHA



Relatório de Atividades e Contas 2018 

 

4 

 

3.3 Secção de Escalada  
Esta Seção teve este ano diversos desafios não apenas nas atividades do calendário anual, mas 

também no esforço para por em pé a parede de escalada adquirida pelo GMVR e fazer todas as obras 

necessárias ao funcionamento do Rocódromo do GMVR, para assim poderemos dinamizar a escalada 

e angariar novos sócios.  

Foi dada continuidade à reabilitação da Escola de Escalada das Escarpas do Corgo, como acordado 

com a Câmara Municipal de Vila Real. Esta ação ainda não foi concluída por constrangimentos de 

tempo e disponibilidade dos voluntários, pois os esforços foram canalizados para as obras e 

funcionamento do Rocódromo/Escola de Escalada (Parque Florestal) do GMVR de modo a garantir a 

sua abertura e operacionalidade. 

 

 

3.4 Escola de Escalada de Bloco no Parque Florestal 
A Escola de Escalada/Rocódromo do GMVR permite aos associados e a todos aqueles que queiram 
conhecer esta atividade desportiva, desenvolver a prática da escalada indoor e aumentar a 
possibilidade de treino/prática de escalada quando as condições no exterior não o permitam.  

 

No verão de 2018, recebemos o campo de férias do município de Vila Real com cerca de 350 

crianças durante 15 dias. 

Recebemos o Projetos +Social E6G, uma instituição do bairro São Vicente Paulo para crianças de 

famílias carenciadas (30 crianças). 

O ginásio Nuno Carvalho Fitness também levou os seus utilizadores a experimentar o Rocódromo 

(25 Pessoas)  

A associação Casa do Brincar também passou pelo Rocódromo com 20 crianças. 

Parceria com o agrupamento de Escuteiros de S. Pedro. 

O rocódromo foi frequentado em média por 5 utilizadores regulares em cada dia. 

DATA ATIVIDADE DE MONTANHA Participantes

MAIO ESCALADA-FRAGUINHO 8

SETEMBRO CORDADAS - ESCARPAS DO CORGO 16

OUTUBRO CAMP SURVIV-MIRANDELA 38

DEZEMBRO ESCALADA EM SOURE   4

66

ATIVIDADES DE ESCALADA
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4 Sócios 

Com o funcionamento do Rocódromo/Escola de Escalada no Armazém do Parque Florestal, 
constatamos que houve um incremento substancial de novos sócios para o clube. Este ano foram 26 
novos sócios que inscrevemos no clube.  
 

5  Sede Social e outro Património 

5.1 Sede Social 
A Sede está aberta pelo menos uma vez por mês para a reunião da direção, este espaço continua a 

ser o local onde se planeia as novas atividades, debates/colóquios sobre temáticas relacionadas com 

as atividades desenvolvidas pelo clube. Toda a história do GMVR pose ser apreciada pelas fotos e 

material em exposição. 

 

5.2 Refúgio de Arnal  
É um local de montanha que está disponível aos sócios. 

6 Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada 

 

6.1 Licenças desportivas/ seguros 

As licenças desportivas e seguros este ano mantiveram-se praticamente nos valores de 2017. 
Solicitamos 50 licenças desportivas e 7 seguros diários, solicitados à Federação Portuguesa de 
Montanhismo e Escalada. 
 

7 Colaboração com entidades públicas e apoios 

7.1 Autarquias 
Continuamos com as parcerias com várias instituições públicas da Região, reforçando por razões 
naturais, a parceria com a Câmara Municipal de Vila Real. Entidade com quem temos mantido e 
reforçado uma relação institucional forte e responsável. 

 

8 Relatório de contas 2018 

As contas apresentadas para o ano de 2018 refletem mais uma vez, uma boa gestão financeira dos 
ativos do GMVR, visando sempre o objetivo principal de dotar o GMVR de disponibilidades financeiras 
suficientes no sentido de honrar todos os seus compromissos.  
 

8.1 Análise da situação financeira 2018 
Findo o ano de 2018 as disponibilidades apresentaram um saldo positivo de 9.436,2€, 

respetivamente. 
 
Relativamente aos custos e proveitos das atividades, obteve-se um resultado liquido negativo de 

764,79€.  
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Os patrocínios e subsídios foram de 3.850,00€, disponibilizados pelo Município de Vila Real.  
 
Os Fornecimentos e serviços externos fixaram-se nos 1.873,55€ (751,11+1122,44), valores 

normais para o funcionamento do clube. 
 
Os sócios no ano de 2018 deram uma receita de 612€. Os novos sócios 391€. Apurando um 

resultado positivo de 1.003€. 
 
As despesas com o funcionamento do armazém do parque foi de 1946,91€ 
Procedemos a uma desvalorização do depósito a prazo, uma vez que os valores a considerar em 

31/12/2017 seria menos 159,43€ no fim de ano. 
 
O saldo das contas do Clube para o ano de 2018 representa uma situação líquida ativa de 9,436,2€.  
 
O saldo da gerência para 2019, oferece ao GMVR a possibilidade de programar o ano, com 

estabilidade em termos financeiros. Estes valores dão-nos a possibilidade de continuar a fazer 
investimentos em material de escalada e montanhismo. 

 

8.2 Considerações finais 
 

Procuramos com o presente relato, trazer, embora de forma sucinta, a todos os sócios, o que foi a 

vida do GMVR durante o ano de 2018. 

O relatório de Atividades e Contas do ano 2018, que se apresentou, reflete o dinamismo da direção 

na gestão dos seus ativos. 

Procuramos estar sempre presentes e atentos às preocupações de todos sócios.  

Desejamos à nova direção que agora via iniciar o seu mandato, o maior sucesso em todas as suas 

vertentes. Estamos certos e convictos que tudo farão para continuar a dignificar este grande Grupo 

de Montanhismo. 

Nos termos do exposto, a Assembleia Geral Ordinária de 22 de março de 2019 aprovou por 

unanimidade o Relatório de Atividades e Contas 2018, pelo que a direção se regozija pela sua 

aprovação. 

 

A Direção 

 

O Tesoureiro     O Presidente 

Mário Gomes     Carlos Amaral 

  



Relatório de Atividades e Contas 2018 

 

7 

 

8.3 Anexos 

 

Relatório de contas 2018 

Código DESIGNAÇÃO Valor Código DESIGNAÇÃO Valor

 Saldo final em 31/12/2018 9436,2

c01 Amortizações                 -   € p01 Proveitos Operacionais

c02 Consumo de materias                 -   € p01,1 Quotas  de Sócios 612,00 €       

c03 Fornecimento e Serviços Externos p01,11 Quotas  de novos  Sócios 391,00 €       

c03.01 Combustíveis p01,2 Proveitos  das  Atividades  Desportivas

c03.02 Materia l  de Escri tório                 -   € p01,2,1 Trekking/Marchas  de Montanha 7 247,90 €    

c03.03 Aluguer de Viaturas                 -   € p01,2,2 Esca lada 580,00 €       

c03.04 topos  de guia  (mirandela)           78,11 € p01,2,3 Montanhismo/Alpinismo 2 525,00 €    

c03.05 Comunicações/Internet -  €             p01,2,4 Armazém do Parque 207,50 €       

c03.05.1 Domínio (http://www.grupomontanhismovr.com/)           88,56 € p01,2,5 Seguro e l i cença desportiva  f,p,m,e, 2 506,00 €    

c03.05.2 apartado correio 36,90 €         p01,2,5 seguros acidentes pessoais do armazem do parque 35,00 €         

c03.06 Seguros         509,54 € p02 Proveitos Suplementares -  €             

c03.07 Seguros  Carlos  Rodrigues  e Luís  Braz           38,00 € p02,1 Publ icidade

c03.08 Des locações  e Estadas p02,2 Patrocinadores -  €             

c03.09 Transportes p02,3 Seguros  Desportivos -  €             

c03.10 Conservação e Reparação p03 Subsídios à Exploração

c03.10.1 Sede Socia l p03,1 municipio de vi la  rea l  ( subs idio anual  ) 3 850,00 €    

c03.10.2 Refúgio de Arnal p03,2 municipio de vi la  rea l  ( escarpas  do corgo )

c03.10.3 Armazém do Parque Floresta l p03,3 segurança socia l

c03.10.3.1 requisição do contador da água 43,85 € p03,4 subs idio junta  de fregues ia  de Teixeira

c03.10.3.2 pagamento da lona 970,00 € p04 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais -  €             

c03.10.3.3 pagamento da alcatifa 348,09 € p04,1 Donativos -  €             

c03.10.3.4 gravilha para a frontaria 45,02 € p04,2 Parcerias -  €             

c03.10.3.5 brico marché 32,00 € p04,3 Penal izações -  €             

c03.10.3.6 afidalgo 30,45 € p04,4 Outros  Proveitos -  €             

c03.10.3.7 continente 45,87 € p05 Disponibilidades em 01/01/2018

c03.10.3.8 jumbo 159,21 € p05,1 Caixa 122,52 €       

c03.10.3.9 big bobs 53,05 € p05,2 Bancos DP      1 378,54 € 

c03.10.3.10 despesas várias (carlos rodrigues) 97,83 € p05,3 Bancos DO 8 699,93 €    

c03.10.3.11 despesas várias (luis braz) 62,94 €

c03.10.3.12 diversos(lidl,padaria fernandes,bela aurora) 58,60 €

c03.10.3.13 Publ icidade e Propaganda           37,10 € 

c03.10.3.14 Trabalhos  Especia l i zados  Cartões  de Sócio         154,80 € 

c03.10.3.15 EDP Sede e Arnal         312,79 € 

c03.10.3.16 Lembranças  35º aniversário         275,52 € 

c03.10.3.17 EMAR Sede         243,25 € 

c03.10.3.18 Outros  Fornecimentos  e Serviços           99,03 € 

c04 Impostos                 -   € 

c05 Custos com Pessoal -  €             

c05.1 Remunerações  com Pessoal                 -   € 

c05.2 Subs ídios  de Refeição                 -   € 

c05.3 Encargos  com Remunerações                 -   € 

c05.4 Outros  Custos  com Pessoal                 -   € 

c06 Outros Custos e Perdas Operacionais

c06.1 Quotas  de Sócios                 -   € 

c06.2 Novas  Fi l iações                 -   € 

c06.3 Custos  com Atividades  Desportivas                 -   € 

c06.4 Trekking/Marchas  de Montanha      8 238,38 € 

c06.5 Esca lada         465,87 € 

c06.6 Montanhismo/Alpinismo      2 678,85 € 

c06.7 Formação Atividades  Desportivas

c06.8 seguro e l i cença desportiva  f,p,m,e,      2 929,90 € 

c06.9 Quota da  FPME         100,00 € 

c07 Outros Custos Operacionais                 -   € 

c07.1 Custos e Perdas Financeiras

c07.2 comissões  e anuidade         126,25 € 
c07.3 Donativo a  fpme         200,00 € 

c07.4 desvalorização do depos i to a  prazo         159,43 € 

Despesa total    18 719,19 € Receita total    17 954,40 € 

-       764,79 € 

9 436,20 €    

PASSIVO    28 155,39 €    28 155,39 € 

Relatório de Contas 2018

GRUPO MONTANHISMO  DE VILA REAL

CUSTOS PROVEITOS

ACTIVO

RESULTADOS LÍQUIDOS 2018

Saldo para Gerência 2019
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