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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, elaborou e apresenta à Assembleia Geral o presente relatório 

de atividades e contas, relativo ao exercício de 2020. 

Este documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos à atividade do clube. 

2 Relatório de Contas da Direção 

O ano de 2020 foi caraterizado por uma redução do número de atividades realizadas devido às 

restrições de realização de atividades coletivas, impostas pelo estado português no âmbito da 

pandemia COVID19. 

 

 Deste modo não foi possível manter a continuidade das atividades habituais do clube e o 

incremento de sócios foi relativamente baixo. Ainda assim em 2020, a direção do GMVR manteve 

como sua prioridade a promoção da prática dos desportos e atividades de aventura e de natureza 

em montanha, privilegiando sempre a segurança dos sues praticantes, e cumprimentos dos seus 

compromissos quer com as entidades externas quer com os seus associados. 

 

Tal como anteriormente numa perspectiva de continuidade, manteve-se a preocupação em apoiar 

ações de reequipamento de vias das escolas de escalada existentes no distrito de Vila Real, de modo 

a garantir a segurança das ancoragens existentes no terreno. Este aspeto continua a ser de 

importância vital, devido à fragilidade de ancoragens existentes em termos de corrosão e risco de 

rotura, uma vez que na sua maioria estas foram instaladas há mais de duas décadas e algumas delas 

apresentam já um estado avançado de corrosão.  

 

Não foi possível realizar nenhuma atividade de escalada previstas no calendário de 2020 devido às 

restrições e condicionantes impostas pela pandemia COVID19. 

 

O funcionamento do Rocódromo do GMVR foi mantido sempre que possível de acordo com as 

limitações exigidas ao funcionamento dos espaços desportivos, mas sofreu notoriamente uma 

redução no número médio de utilizadores por dia. 

 

O número total de participantes nas atividades do GMVR em 2020 rondou os 329 participantes, 

distribuídos da seguinte forma:  

 

• Cerca de 326 participantes em atividades de marcha de montanha; 

• 3 participantes em atividades de alpinismo/escalada. 
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Uma vez mais direção do GMVR quer destacar e deixar um agradecimento sentido à dedicação de 

diversos sócios no apoio à organização de atividades, com um especial agradecimento a todo o apoio 

logístico prestado pelo sócio nº 2, Mário Gomes.  

 
O GMVR continua com uma situação financeira estável, uma vez mais fruto da ponderada gestão 

que tem sido efetuada, atendendo sempre à premissa de que deve ser privilegiada a criação de 

condições para que os sócios possam beneficiar das melhores condições possíveis na pática das 

modalidades de montanhismo, com um gasto financeiro mínimo necessário para o efeito. 

 

O Município de Vila Real continua a apoiar uma vez mais o GMVR com a atribuição do seu apoio 

financeiro a coletividades desportivas no período agosto de 2020 – setembro de 2021, verba que 

perfaz um total de 2500€, tendo sido transferido para o GMVR 50% dessa quantia em 2020, o que 

perfaz um valor de 1250€. O GMVR agradece uma vez mais o apoio e a confiança do Executivo 

Municipal da CMVR. 

 
 

3 Secções Desportivas 

3.1 Secção de Montanhismo/Alpinismo  

Durante o ano de 2020 o clube não realizou nenhuma expedição de alta montanha/alpinismo devido 

às restrições e condicionantes impostas pela pandemia COVID19. 

 

 

3.2 Secção de Marcha de Montanha  

Continua a ser a vertente do GMVR com mais mobilização em termos de sócios e de não sócios. A 

regularidade das atividades diminuiu em relação aos anos anteriores devido ao cancelamento de 

grande parte das atividades devido às restrições e condicionantes impostas pela pandemia COVID19 

 

ATIVIDADES DATA LOCAL PARTICIPANTES 

MARCHA DOS REIS JANEIRO TELÕES 17 

X MARCHA N. DE MONHANHA JANEIRO VILA REAL E MONDIM DE BASTO 86 

MARCHA INVERNAL FEVEREIRO ALVADIA 34 

LABIRINTOS DA TERRINCHA FEVEREIRO VALE DA VILARIÇA 34 

MARCHA “O TRILHO DOS INCAS” MARÇO SERRA DE ARADA 45 

MARCHA DE PRIMAVERA MAIO SERRA DO ALVÃO  20 

MARCHA “FESTAS DA CIDADE” JUNHO VILA REAL 19 

MARCHA “O TRILHO DA VÍBORA” JUNHO CABECEIRAS DE BASTO 18 

PELAS MARGENS DO RIO OVELHA JULHO AMARANTE 15 

MARCHA NOTURNA JULHO SERRA DO ALVÃO - BOBAL 12 

ASCENÇÃO DA ARESTA SUL DA 
ERMIDA 

SETEMBRO SERRA DO MARÃO - ERMIDA 20 

MARCHA DAS VINDIMAS OUTUBRO ALIJÓ – S. MAMEDE DE RIBATUA 20 
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3.3 Secção de Escalada/Alpinismo  

Esta Seção viu este ano as suas atividades serem praticamente anuladas devido à natureza desta 

modalidade e ás condicionantes necessárias para impedir o contágio da COVID19. Foi apenas 

realizada uma atividade de alpinismo que decorreu durante o mês de janeiro, antes da declaração 

do estado de emergência no território português e em Espanha.  

Ainda assim foi dada continuidade aos trabalhos de requalificação da escola de escalada de São 

Bento com o reequipamento das vias de escalda existentes, com material adquirido pelo GMVR, 

contanto com a mão de obra e experiência de vários sócios escaladores, gesto que a direção do 

GMVR quer uma vez mais agradecer. Esta escola de escalada melhorou em 2020 as suas condições 

de segurança para a prática de escalada, e a direção do GMVR pretende incluir, quando possível, a 

realização de um encontro anual nesta escola de escalada. 

 

ATIVIDADES DATA PREVISTA LOCAL PARTICIPANTES 

ALPINISMO EM SAN ISIDRO JANEIRO PICO TORRES 3 

 

4 Sócios 

Devido ao funcionamento do Rocódromo (ginásio de escalada) houve uma vez mais um incremento 

substancial de novos sócios para o clube. Este ano na sua totalidade inscreveram-se 21 novos sócios 

no GMVR, quer para a seção de marcha de montanha quer para a secção de escalada e alpinismo.  

 

 

5  Sede Social e outro Património 

5.1 Sede Social 

Por norma a Sede está aberta pelo menos uma vez por mês para a reunião da direção, mas devido 

às restrições e condicionantes impostas pela pandemia COVID19, as reuniões de direção passaram 

a ser realizadas online através de plataformas digitais e a sede encontrou-se encerrada ao público 

durante o estado de emergência e o estado de calamidade decretados em 2020. Foram realizadas 

obras de manutenção da Sede no valor de 20,98 €, contando para o efeito com o trabalho voluntário 

de alguns sócios, aos quais aqui transmitimos o nosso agradecimento. 

 

5.2 Rocódromo - Escola de Escalada de Bloco no Armazém do Parque Florestal 

A Escola de Escalada do GMVR continua a permitir aos associados do GMVR e a todos aqueles que 

queiram praticar esta atividade desportiva uma prática constante adequada a todos os níveis de 
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experiência e capacidade. Permite também pontualmente a prática de escalada em bloco a grupos 

de utilizadores de diversos grupos de cariz social, económico e desportivo. Foram realizadas obras 

de manutenção na Escola de Escalada no valor de 152,18 €, contando para o efeito com o trabalho 

voluntário de alguns sócios, aos quais aqui transmitimos o nosso agradecimento. 

Durante o ano de 2020 o rocódromo esteve encerrado durante os períodos de 12/03/2020 a 

29/07/2020, tendo funcionado em horário reduzido, apenas um dia por semana durante 2 horas, 

entre 29/07/2020 e 31/12/2020. 

 

5.3 Refúgio de Arnal  

A direção do GMVR considera que o Refúgio de Arnal, cujas condições têm vindo a melhorar, é um 

local que poderá ter um maior aproveitamento pelos sócios, de forma dinamizar e valorizar este 

espaço, pelo que todas as alterações no sentido de melhoramento do refúgio serão privilegiadas, de 

acordo com as possibilidades do GMVR. 

Neste sentido foram efetuadas, durante o ano de 2020, obras de ampliação e melhoramento das 

instalações do refúgio de Arnal, no valor de 693,31 €, contando para o efeito com o trabalho 

voluntário de alguns sócios, aos quais aqui transmitimos o nosso agradecimento. 

 

 

6 Federação Promotora de Montanhismo e Escalada (FPME) 

6.1 Licenças desportivas/ seguros 

Devido à afluência às atividades, o número de licenças desportivas (47) solicitadas à Federação 

Promotora de Montanhismo e Escalada (FPME) manteve-se nos seus valores normais relativamente 

a 2019. 

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 uma 

relação institucional, forte e responsável. 

 

8 Relatório de contas 2020 

As contas apresentadas para o ano de 2020 refletem mais uma vez, uma boa gestão financeira dos 

ativos do GMVR, visando sempre o objetivo principal de dotar o GMVR de disponibilidades 

suficientes no sentido de honrar todos os seus compromissos financeiros.  
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8.1 Análise da situação financeira de 2020 

Analisando o Balanço constata-se que o GMVR registou em 2020 um resultado – 313,45 € derivado 

essencialmente aos investimentos (obras) realizados e pela diminuição do número de atividades, 

mas mantendo-se o seu equilíbrio financeiro. 

Em termos de ativos e passivos financeiros, estes refletem a operacionalidade do clube, devendo-

se referir que os valores a receber e a pagar são meramente pontuais.  

O saldo bancário ficou num valor de 11 286,70 euros, valor este transitado para o Saldo de gerência 

de 2021. 

 

8.2 Remunerações dos membros dos Orgãos sociais 

Os Órgãos sociais do GMVR não auferem qualquer tipo de remuneração 

 

8.3 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 2020. 

 

8.4 Proposta 

Nos termos do exposto, a direção do Grupo de Montanhismo de Vila Real, propõe à Assembleia 

Geral o seguinte: 

• Aprovação do relatório e contas 2020. 
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Relatório de contas de 2020 

 
 
O Presidente da Direção     O Tesoureiro 
 

VALOR VALOR

SALDO DA CONTA A ORDEM EM 31/12/2020 11 286.70 €

          FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS                      PROVEITOS OPERACIONAIS

QUOTAS SÓCIOS 717.00 €

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 350.00 € SÓCIOS NOVOS (21) 357.00 €

ANUIDADE DO DOMINIO 88.56 € 1 074.00 €

DIVULGAÇÂO 15.07 €          PROVEITOS DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

MARCHA DE MONTANHA 2 039.18 €

ESCALADA 0.00 €

SEGUROS E LICENÇAS DESPORTIVAS 994.00 €

3 033.18 €

453.63 €                         SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO

                               ARMAZÉM DO PARQUE E SEDE MUNICIPIO DE VILA REAL(subsidio anual) 2 500.00 €

SEGUROS-MAPFRE 85.19 €

FUNCIONÁRIOS 340.10 € 2 500.00 €

OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO (rocódromo) 152.18 €                              ARMAZÉM DO PARQUE

OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO (sede) 20.98 € VALORES DA UTILIZAÇÃO 244.00 €

SEGUROS DOS PRATICANTES (MAPFRE) 85.19 €

598.45 €

                    REFÚGIO DE ARNAL

OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO 693.31 € 329.19 €

PAGAMENTO JUNTA DE VILA MARIM (protocolo) 36.00 €                                REFÚGIO DE ARNAL

ALUGUER DE REFUGIO 0.00 €

729.31 €

                      SERVIÇOS PÚBLICOS

EDP(sede e refúgio de Arnal) 276.35 € 0.00 €

EMAR(sede e rocódromo) 478.42 €

754.77 € 265.6 €

     OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 10 115.16 €

MARCHA DE MONTANHA 3 349.41 € 1 219.39 €

ESCALADA 0.00 €

SEGUROS E LICENÇAS DESPORTIVAS 994.00 €

QUOTA F.P.M.E (2020/2021) 250.00 €

4 593.41 €

      CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

COMISSÕES E ANUIDADES 120.25 €

120.25 €

18 536.52 € 18 536.52 €

C U S T O S P R O V E I T O S

D E S I G N A Ç Ã O D E S I G N A Ç Ã O

SALDO DA CONTA A ORDEM EM 31/12/2019

DEPÓSITO A PRAZO Em 31/12/2020

CAIXA (rocódromo) 31/12/2020
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9 Conclusão 

O relatório de Atividades e Contas do ano 2020 aqui apresentado reflete o dinamismo da direção na 
gestão dos seus ativos. 

 
Procuraremos estar sempre presentes e atentos às preocupações e opiniões de todos sócios. O 

GMVR é uma referência, tanto a nível nacional como a nível internacional e procuraremos manter o 

nível de reconhecimento que o clube merece.  

 
 
 
O Presidente da Direção 
 
 
 
 
 

 
Luís Filipe Pires Braz 
 
Vila Real, 14 de julho de 2021 

  



Relatório de Atividades e Contas 2020 

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL  
 

GRUPO MONTANHISMO DE VILA REAL - ANO DE 2020  
   

Para cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem o Conselho Fiscal do Grupo de 
Montanhismo de Vila Real apresentar o seu parecer sobre os documentos e contas do ano de 
2020. 

  

A Direção conseguiu manter os saldos das contas Caixa e Depósitos no banco estáveis ao longo 
de 2020.  
 
Estes saldos juntamente com o balanço positivo do ano de 2020 permitem que o Clube viva 
uma situação financeira equilibrada. 

  

Assim, considera este Conselho que as contas referentes a 2020, tal como foram apresentadas 
pela Direção, espelham o bom funcionamento do GMVR, um saldo final bastante positivo e, por 
isso, é de parecer que sejam aprovadas. 

 

  

  

  

O Presidente do Conselho Fiscal 
  

_____________________________ 

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal 

  
_____________________________ 

O Vogal do Conselho Fiscal 

  

_____________________________ 

 

        Vila Real, 16 de julho de 2021 

 


