
RELATóRIO E CONTAS DE 2O2L

1- lntrodução

A análise e discussão do Relatório e Contas é um dos pontos altos na vida associativa do Clube

Filatélico de Portugal uma vez que «espelha» e legitima as opções tomadas pelo Órgão Gestor

no ano anterior.

Como todos sabemos, o associativismo já teve melhores dias, contudo, deveremos salientar o
esforço pessoal da Direcção e de alguns outros sócios sempre que solicitados para as mais

diversas tarefas que exigem tempo, sabedoria, conhecimento e bastante resiliência uma vez

que muitas delas exigem ocupação diária.

Como é do conhecimento geral, a pandemía provocada pelo coronavírus SARS-COV-2, os

vários confinamentos dela resultantes, o desconhecimento da doença e o receio, legítimo,
afastaram da vida socÍal do Clube alguns sócios, tendo como consgquência uma maior pressão

uma vez que os objectivos sobretudo de curto prazo teriam de ser cumpridos.

Apesar de aceitarmos alguma eventual crítica ou alternativa relativamente às opções

implementadas, sentimos com orgulho e naturalidade a entrada de sócios novos, o

crescimento económico-financeiro do Clube e, acima de tudo, o desenvolvimento do
«conhecimento filatélico»r dos membros do CFP, logo, da Filatelia Portuguesa.

Mesmo com os vários condicionalismos que não são exclusivos do ano 2021, conseguimos

desenvolver a maioria dos eventos previstos e habituais, a saber:

t- A Sala de convívio esteve sempre aberta com as condições sanitárias exigidas pela DGS

z-
e sempre que a lei o permitiu.

O Troféu Dias Ferreira, integrado nas comernorações do 78e Aniversário do Clube, foi
realizado no nosso Clube pese embora a pouca afluência de público atendendo,
naturalmente, aos condicionalismos anteriormente referidos.
A realização dos leilôes inter-sócios tem permitido, para além de «<solucionar)) a nossa

estrutura de custos, que se comece a pensar efectivamente na aquisição de um espaço
prório designado por Sede. Trata-se de uma questão de oportunidade versus mercado.

O incremento das receitas dos leilôes reflecte, com orgulho de todos, a credibilidale*-
transparência, confiança e rigor que empregamos no diálogo com os sócios, sendo

este um ponto extremamente importante da nossa cultura.
Continuámos a atribuição dos denominados «Selos de Ouro» aos associados que mais

se distinguiram nas diversas áreas filatélicas. É seguramente um ponto importante do
ponto de vista motivacional, não só para os galardoados mas também para outros gue

pretendam ver o seu trabalho reconhecido do ponto de vista filatélico, associativo,

escritor, editor, etc.

Editámos os quatro Boletins habituais que são um dos principais instrumentos de

ligação do Clube a todos os sócios independentemente do seu localde residência. Esta

forte ligação deve-se também à caracterÍstica dos nossos Boleting à qualidade dos

artigos, à uniformizaçâo dos Boletins (a rondar as 80 páginas) e ainda à regularidade
das edições (no final de cada trimestre). Trata-se dum processo iniciado há anos pelo

Or. Élder Correia e que actualmente tem sido extremamente bem desenvolvido pelos
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Drs. Eduardo e Luís Barreiros, daí o agradecimento lhes é devido. Não há Boletim sem

escritores e, daí, o nosso agradecimento a todos os que, com mais ou menos

regularidade, escrevem artigos filatélicos enriquecendo o prestígio do nosso Clube e

da Filatelia Portuguesa.

7- Apesar de mantermos o nosso site e a página do Facebook temos a consciência que

poderíamos e deveríamos ter ido mais longe no desenvolvimento destas duas

ferramentas extremamente importantes. O Covid e as suas conseguências

inviabilizaram este desenvolvimento, contudo, fomos <robrigados» a procurar uma

forma alternativa de comunicação com os associados para podermos realizar os

nossos leilões e, assim, surge como parceiro o «Bidspirit». Em boa hora o fizemos, uma

vez que veio para ficar!
8- Cabe-nos agradecer também ao Eng. Miranda da Mota relativamente ao trabalho de

peritagem e certificação de peças, uma vez gue se trata de um ponto importante no

reconhecimento da transparência e no rigor pelos quais se rege o nosso Clube.

9- Não esquecemos os outros parceiros, como o Rui Monteiro Ferreira da Gráfica

GTO2000, o Manuel, a De Maria do Céu e outros que também contribuem para o
nosso sucesso.

10- No que se refere a resultados líquidos, a situação económico-financeira do Clube no

ano de 2021 continuou a apresentar uma evolução extremamente positiva em função

dos objectivos de médio/ longo prazos definidos no ano de 2020. O resultado líquido

de €67.284,03 (acréscimo de quase 50% relativamente ao ano anterior) é o espelho

dessa situação apesar do forte aumento dos custos relacionados com a produção dos

Boletins e catálogos de leilão lTOoÁ dos nossos custos).

2- CONSTDERAçÕES FTNATS

Ao apresentar o Relatório de Contas e Actividades do ano de 2O2L, a Direcção tem plena

consciência que haveria seguramente outros caminhos, contudo, atendendo aos tempos

actuais temos a certeza de que contribuímos positivamente para o desenvolvimento do Clube

e, naturalmente, apresentamos este Relatório para apreciação dos associados.

3- PROPOSTA

Nos termos das disposições estatutárias, a Direcção do Clube Filatélico de Portugal propõe

Assembleia Geral o seguinte:
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Aprovação do Relatório e Contas do ano de 2O2L, bem como do Relatório e Parecer do

Conselho Fiscal.

Que aos Resultados obtidos, no montante de €67.284,03, seja dada a seguinte

a plicação: FU N DO SOCIAL- €67 .284,03

Que seja aprovado um voto de louvor a todos os ilustres assocíados que connosco

colaboraram.

Voto de pesar por todos os sócios falecidos no decurso de 2021.

1-

2-

3-

4-

Lisboa ,2L de Abril de 2AZZ

(segue folha de assinoturas)



A Direcção

António Perna
Paulo Sequeira

Jorge Cirne
Fernando Xavier Martins

Horácio Novais
José Kullberg

José Guerreiro
Manuel Janz
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ffirv*cLUBE nlRrÉuco pE noRTUGAL BALANço EM 31-{2-zozl

ACTIVO

ACTIVo ruÃo coRRENTE

Activos fixos tangíveis
Equipamento Básico

Equipamento Administrativo

Biblioteca

Outras lmobilizações Corporeas

ACTIVO CORRENTE

lnventários

Material Filatêlico

Outras contas a receber
Socíos c/ Quotas em atraso

Devedores diversos

Depositos Bancários e Caixa
Depositos à Ordem

Depositos a Prazo

Caixa

total...

total

total.."

total

Total do Activo

CAPITAL PROPRIO

Fundo Social

Resultado Liquido do Exercicio

Total Capital Proprio

PAS§IVO CORRENTE

§ector Público Estatal

Fornecedores ç7Ç
total.

Total do Passivo.

Total Gap. Proprio e Passivo

Notas 3t-12.2021

,00

,00

2 731,60

5 309,77

I 041,37

,00

,00

,00

2A 716,42

20 716,42

218 218,02

,00

288,28

218 506,30

247 264,A9

1 59 997,1 9

67 284,03

227 281,21

14 592,65

5 390,23

19 982,88

19 982,88

247 264,A§
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,00

,00

2 731 ,60

5 309,77

I 041,37

,00

,00

,00

2A 253,12

2A 253,1,2

140 934,60

,CIO

3,21

140 S37,81

169 232,30

1 15 091,31

44 905,87

1 59 997,1g

I349,77

-114,65

g 235,12

g 235,12

169 232,30



cLUBE FrLATÉuco rlE PoRTUGAL

DEM0NSTRAÇÃo Dos RESULTAD0S poR NÀTUREZAS - EM 3't-1 zaaz'l

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2021 2A2A

Serviços preskdos

Quotas

Publicidade

Receitas leilões

Oúras receitas

Donativos

Subsídios Junta Freguesia

Outros

Fornecimentos e Serviços Externos

Reversões de provisões

Outros gastos e perdas

Resultados antes de depreciaçôes, gastos de financiamento e Ímpostos
Gastos de depreciação e de arnortização

Juros e rendimentos similares obtidos

lmpostos sobre o rendimento do período

Resultado operacional

Resultados ântês dos impostos

Resultado líquido do período

10 210,00

3 500,00

128 643,04

1 847,7A

0,00

0,0ü

-62 324,ü6

0,00

0,00

81 876,68

0,00

81 876,68

0,00

8Í 876,68

-14 592,65

67 294,03

B 615,00

3 450,00

102 884,52

710,00

0,00

1 063,80

-62 484,61

0,00

0,07

54 638,78

-393, 14

54 255,64

0,00

54 255,64

-9 349,77

44 905,87

_/

\q



CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Fornecimentos ê sêruiços externo§

Publicidade

Serviços especial izados

Conservação e reparação

Serviços bancários

Ferramentas de desgaste rápido

Livros e documentação técnica

Material de escritorio

Electricidade

Agua

Transportes

Rendas e alugueres

Portes de coreio gerais

Portes de correio revista

Portes catálogos de leilão

Telefones e lnternet

Seguros

Despesas de representação

Limpesa

Troféu Comendador Dias Ferreira

QuotizaçÕes e protocolos

Boletim

Despesas com leilões

Outras despesas

Notas 2021

0,00

6 300,00

248,80

0,00

249,00

171 ,50

679,65

281,27

392,67

0,00

6 636,00

0,00

4 454,54

0,00

429,87

37,69

0,00

1 021,30

0,00

0,00

12 918,51

26 673,84

1 929,62

62 324,A6

2020

0,00

11 171 ,85

0,00

72,80

0,00

204,60

981,94

329,77

377,39

0,00

6 636,00

0,00

2 575,55

3 37ô,22

645,67

31 5,1 I
0,00

1 360,00

0,00

0,00

11 195,99

21 896,43

945,21

62 084,61


