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A TEORIA DO PIQUENIQUE
Num piquenique a regra é simples: não importa o que cada um dá, mas que todos dêem o que
puderem. Ao colocar-se tudo em cima da mesa (ou em cima da toalha posta sobre o chão),
salvaguarda-se a propriedade de cada um, evitando-se comentários depreciativos ou equitativos.
Depois de cada um dar o que pode, todos ficam ao mesmo nível, na mesma condição, sem barreiras
discriminatórias, pois todos têm diante de si a mesma quantidade de alimentos para desfrutarem.
O presente relatório e contas vem de encontro à linha traçada pela direção, no intuito de fomentar
uma pedagogia da diferença. Uma instituição na qual cada criança/jovem acolhido sente-se
respeitado na sua diferença pessoal e chamado a contribuir, com as suas qualidades e aptidões,
para o bom funcionamento da vida em comunidade.
O investimento na renovação de infraestruturas, nas actividades pedagógicas, no contacto com a
cultura, nos encontros formativos com as famílias de origem, são alguns dos pontos prioritários
deste exercício financeiro. E PORQUÊ? Porque o importante é que ninguém se sinta discriminado e
desfrute das mesmas condições para crescer em autonomia, responsabilidade e alegria.

Mensagem do Presidente da Direcção,
Pe. José Miguel Fraga Cardoso
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1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
1. 1. ORGANIZAÇÃO FORMAL
O Centro Social e Paroquial de Revelhe é uma pessoa jurídica (canónica) de natureza
pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a
índole de instituto da Igreja Católica, autoridade eclesiástica, inscrito no competente
registo das IPSS, em 26 de junho de 1995 sob o nº32/96, no livro 5, a folhas 104 v,
regendo-se pelas disposições do estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde
que no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

O órgão de gestão é composto por uma direção e um conselho fiscal. A direção é um
órgão colegial, de governo, execução e administração, constituída por cinco membros,
presidente, vice-presidente, dois secretários e um tesoureiro. O conselho fiscal é
composto por três membros do conselho económico da paróquia que acompanha e
fiscaliza a actividade da direcção.

− Localização
CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E FREGUESIA (PARÓQUIA)

Figura 1. Mapa do distrito de Braga.

O concelho de Fafe localiza-se no distrito de Braga, Baixo Minho, e é delimitado a norte pelos
concelhos de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, a leste, pelos concelhos de Cabeceiras de Basto e
Celorico de Basto, a sul pelo concelho de Felgueiras e a ocidente pelo de Guimarães e estende-se por
uma área de 223 Km2. O concelho é composto por trinta e seis freguesias com uma área média por
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freguesia de 6,1 Km2, num total de 218,9 Km2. O Centro Social o Paroquial de Revelhe localiza-se na
freguesia de Revelhe, neste concelho (Fafe).

No âmbito social esta instituição constitui a única resposta no concelho de Fafe e desenvolve a
sua actividade num edifício de propriedade da paróquia sob a figura de contrato de comodato.

2. INFORMAÇÃO RELEVANTE
2.1. QUEM SOMOS
O Centro Social e Paroquial de Revelhe possui duas respostas sociais, um Lar de Infância
e Juventude com capacidade para acolher treze crianças e jovens dos zero aos vinte e
um anos e um Centro de Acolhimento Temporário com capacidade para acolher vinte
crianças.

2.1.1. CRIANÇAS E JOVENS RESIDENTES NO FINAL DO PERÍODO
No final do período em análise residiam no centro social 24 crianças e jovens de
ambos os sexos. A mais nova, quinze meses e a mais velha vinte e um anos.
Frequentaram o agrupamento de escolas do concelho de Fafe e estão inseridos
nos diversos grupos da paróquia, nomeadamente, escuteiros e catequese.

2.1.2. RECURSOS HUMANOS
Relativamente aos recursos humanos existem no Centro Social três equipas de
trabalho: técnica, educativa e de apoio e logística. A equipa técnica é constituída
por três elementos todos licenciados sendo que o entre eles há um assistente
social e um psicólogo. A sua área de intervenção consiste no acompanhamento
e ligação com as instituições externas e coadjuvar na gestão interna da
instituição. A equipa educativa integra oito elementos de áreas distintas que
acompanha os jovens na vertente educativa e pessoal. A equipa de apoio e
logística constituída por seis elementos de serviços gerais tem por missão
acompanhar e assegurar o funcionamento da instituição.
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Existe ainda um elemento no departamento administrativo e de contabilidade
em regime de voluntariado. A contabilidade está adjudicada a um gabinete
externo em prestação de serviços.

2.1.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O edifício onde funciona é propriedade da paróquia e está cedido ao Centro
Social por um contrato de comodato pelo um período de tempo acordado entre
as partes. Divide-se em duas alas, a dos rapazes e a das raparigas. Possui nas
suas instalações um refeitório, uma lavandaria, uma sala de estar em cada uma
das alas, uma sala de estudo comum e um total de onze quartos.

2.2.ACORDOS E PARCERIAS
A direcção do centro social manteve ao longo do período o acordo de cooperação com o
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e simultaneamente trabalhou com
os parceiros locais, pessoas amigas e benfeitores.

Quadro 1. Acordos e parcerias.
Designação da Entidade

Tipo de Produtos

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Acordo de cooperação

Padarias Silva

Fornecimento diário do pão gratuito e doces em datas especiais

Naturjipe

Actividades lúdicas com os jovens.

Lyons

Ajuda financeira e em géneros.

Pingo Doce

Donativos em géneros alimentares

Instituto Estudos Superiores de Fafe

Protocolo de intercâmbio institucional.

Modelo Continente, S.A.

Donativos em géneros.

Intermarché

Oferta de fraldas e artigos de bebé.

Doce Retiro

Oferta de doces ao fim de semana (sobremesa Meninos).

Fonte: Consulta documental aos arquivos da instituição.
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3. ACONTECIMENTOS RELEVANTES
Na história das instituições, há momentos e acontecimentos que se vão partilhando e que
deixam marcas, pelo simbolismo que representam e pelos laços de amizade que se vão
desenvolvendo.

1. Passeio anual - A segunda-feira de carnaval já se tornou um hábito nas suas vidas. Com
um tempo típico de inverno e nas vésperas da comemoração da terça-feira de carnaval,
que precede o tempo penitencial da quarta-feira de cinzas, realizou-se na segunda-feira,
dia 8 de fevereiro, mais um passeio de toda a instituição, jovens, funcionários e direção.
O destino foram as cidades de Aveiro, onde contemplaram a famosa ria, Coimbra, onde
visitaram o museu do “Portal dos Pequeninos”, e o Porto, onde saborearam as típicas
francesinhas à moda do Porto.

Figura N.1 – Imagens do Passeio ao Portugal dos Pequenitos.

Um dia muito preenchido com brincadeiras e boa disposição, ajuda a um sono mais
tranquilo e foi desse modo que o dia terminou.

2. Jogo de Futsal Solidário – Inserido no âmbito das comemorações dos vinte anos do Lar
da Criança de Revelhe, no dia dezanove de junho, num ambiente festivo típico de uma
tarde de domingo, o grupo Nun’Álvares e uma equipa de sacerdotes da Arquidiocese de
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Braga realizaram um jogo de futsal solidário. Com o Pavilhão Multiusos de Fafe a
registar uma grande moldura humana, o evento contou ainda com a colaboração da
patinagem, academia de dança e grupo de Zumba do GNA e a Academia de Karaté de
Fafe que, antes e no intervalo do jogo, animaram os presentes com as suas
demonstrações.

Figura N.2 – Imagens do Jogo de Futsal Solidário.

O jogo terminou empatado a quatro golos, mas o resultado era o menos importante
pois a partida já estava ganha antes de ter começado, com a presença de mais de mil
pessoas. Um dia também inesquecível para o jovem residente, Ricardo Coutinho que,
sem contar, foi surpreendido a meio do jogo e convidado para entrar em campo e jogar
por uma das equipas, ele que ostenta o sonho de um dia destronar Ricardinho do título
de melhor jogador do mundo de futsal.
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3. Encontro de Famílias - Quando se fala de crianças e jovens em risco, fala-se de vidas que

precisam de ser olhadas pelos vários ângulos de vista. Além dos jovens em si e da
instituição que os acolhe, há o ângulo familiar. Foi nesse intuito que o Lar de Revelhe
promoveu o encontro com os familiares das crianças e jovens institucionalizados, no dia
quinze de Julho. O dia começou com uma entrevista-estudo de um professor da
Universidade de Barcelona que se encontrava a fazer o doutoramento nesta área;
seguindo-se o jantar convívio, em que à mesma mesa todos partilharam a alegria da
visita das suas famílias.
Nesta envolvente familia, a dra. Liliana Trigueiros da Universidade Católica de Braga
apresentou, em conferência, algumas reflexões, desafios, anseios e propostas para uma
maior relação entre o registo familiar e o trabalho institucional.

Figura N.3 – Imagens do Encontro de famílias.

No final da conferência, o encontro terminou, à boa moda portuguesa, com a partilha de
um bolo e a certeza de novos encontros e de novos desafios.

4. BNI Lusitano (Solidário) - Numa sociedade em permanente mudança, além da formação
académica, é crucial uma formação humana que recolhe da cultura as bases para
produção de um pensamento próprio, bem como as respostas para as questões
fundamentais da vida humana.
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Foi com enorme alegria que no dia seis de agosto o grupo de empresários pertencentes
ao BNI Lusitano que, após um concurso solidário, cedeu ao Centro Social todo o material
e logística para a remodelação de uma nova sala destinada às actividades culturais.

Figura N.4 – Imagens da inauguração da sala multimédia – Sala BNI Lusitano

Feito o acolhimento dos convidados, seguiu-se um jantar-convívio, oferecido pelo grupo
de empresários e a apresentação / inauguração da nova sala multimédia, intitulada
“Sala BNI Lusitano”.
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4. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS
O desenvolvimento do Observatório da Economia Social em Portugal (OBESP) defende uma
definição do conceito de Economia Social, como sendo o sector de actividade que oferece bens
ou serviços que correspondem a necessidades sentidas pelos indivíduos a quem se destinam,
independentemente da sua rentabilidade económica intrínseca, procurando que essa oferta seja
efectuada e optimizada, em conformidade com essas necessidades.

Pese embora, haja diferenças de natureza, missão, dimensão, modelo de gestão, sector de
actividade – todas as organizações que integrem a Economia Social, terão de apresentar duas
características: uma preocupação com os indivíduos e a concessão de uma importância
primordial aos aspectos sociais.

Apesar de não haver muita informação divulgada, para este sector de actividade, decidimos
retirar uma síntese dos dados da conta satélite, do período temporal mais próximo – contas do
ano de 2013 - para ajudar, na análise económico-financeira apresentada seguidamente.

“(…) Na Conta Satélite da Economia Social de 2013, a Economia Social representou 2,8% do VAB
nacional, 5,2% do emprego total e 6,0% do emprego remunerado. As remunerações pagas pela
Economia Social constituíram 5,2% do total das remunerações, correspondendo a remuneração
media neste sector a 86,4% da remuneração media no conjunto da Economia. No âmbito da
Conta Satélite da Economia Social (CSES) foram identificadas cerca de 61 mil entidades,
distribuídas por um conjunto diversificado de actividades (…)

(…) Foram consideradas 5.584 entidades com o estatuto de IPSS ou equiparadas (cerca de 9% do
total), as IPSS desenvolveram a sua actividade sobretudo na Acção e Segurança Social (76,4% do
total de IPSS), destacando-se ainda os Cultos e congregações (8,0%) e a Cultura, desporto e
recreio (6,4%). Na estrutura do emprego remunerado das IPSS evidenciou-se, uma vez mais, o
peso da Acção e segurança social (79,6%), representaram 32,9% da produção, 43% do VAB,
44,1% das remunerações, 27,8% dos outros subsídios a produção e 60,4% do emprego
remunerado (ETC) da economia social. (…)”
“Conta Satélite da Economia Social – ano 2013; Instituto Nacional da Estatística – www.ine.pt”
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Consultando a conta satélite nacional das entidades da economia social relativa ao ano de 2013, embora
haja algum desfasamento temporal, e certamente um enorme esforço dos órgãos de gestão para
atenuar esta tendência e tornar o sector social mais auto sustentável, poderemos aferir que pelas
características deste tipo de instituições o peso das transferências de subsídios estatais será sempre
significativo, para a sobrevivência deste sector da economia. Efetuada a contextualização, apresentamse seguidamente, os dados do Centro Social.

1. SITUAÇÃO ECONÓMICA
As rubricas económicas de Proveitos e ganhos e de gastos e perdas são por excelência as rubricas de
gestão, e nessa base de pensamento, espelham o trabalho e o esforço económico que o órgão de gestão
vai desenvolvendo ao longo dos períodos económicos para satisfazer as necessidades dos utentes a
quem serve, com os recursos de que dispõe.

Apresentam-se de seguida os valores registados no período, no âmbito destas rubricas, com uma breve
análise às variações mais significativas, em valores relativos.

A. ANÁLISE AOS PROVEITOS E GANHOS
Para avaliação do impacto dos financiamentos no desenvolvimento da actividade do centro
social, apresenta-se a distribuição das fontes de financiamento obtidas no período, em quadro e
em gráfico, respectivamente. Os juros bancários não se consideram parte do estudo, uma vez
que são objecto de capitalização.

Quadro 2. Fontes de Financiamento (1)
Rendimentos e Ganhos (Fontes de Financiamento)

Ano de 2016
Peso %

Acordos de Cooperação Segurança Social

79,67%

Plano SERE +

9,27%

Outros Subsídios

4,13%

Subsídio outras entidades e Donativos

4,29%

Outros Rendimentos e Ganhos
Total

2,65%
100,00%

Fonte: Demonstrações Financeiras ano económico 2016.
(1)
Não inclui juros bancários.
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Da análise a este quadro podemos aferir que para além dos acordos de cooperação e projectos
celebrados com o Ministério do Emprego da Solidariedade e Segurança Social, que têm um peso
significativo nas fontes de financiamento, há uma percentagem de outras fontes de
financiamento, resultado do trabalho desenvolvido pela direcção, e que carecem de alguma
atenção.

A abertura do centro social à comunidade e o envolvimento das pessoas na vida da instituição,
trouxeram novas dinâmicas e algumas ajudas de benfeitores e amigos, que contribuíram para
atenuar aquela dependência estatal e apresentar estes resultados.

Salientar que embora não seja perceptível neste quadro, houve um aumento significativo nos
valores das fontes de financiamento, comparativamente com o período homólogo (ano de
2015). Este facto deveu-se aos factores acima enumerados, mas também á reposição dos
valores do financiamento mensal do Ministério da Segurança Social que tinham sido objecto de
corte pela descida da capacidade dos 65%. Este dado vai reflectir-se no reajustamento dos
Gastos e Perdas.

Para uma análise pormenorizada desta realidade apresenta-se de seguida um gráfico da
distribuição das fontes de financiamento, em valores percentuais.

4,29% 2,65%
4,13%

Acordos de Cooperação Segurança Social

9,27%

Plano Sere +
Outros subsidios
Subsidio outras entidades

79,67%

Outros Rendimentos

Gráfico N. 1 – Distribuição percentual das fontes de financiamento.
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Salienta-se o grande peso do financiamento público relativamente ao financiamento de outras
entidades, no entanto, o esforço da direcção vai no sentido de tentar inverter esta tendência,
embora de um modo ainda gradual.

B. ANÁLISE AOS GASTOS E PERDAS
O estudo destas rubricas espelha a estratégia de acção desenvolvida pelo órgão de gestão
na vertente económica, e o modo rigoroso como aplica os recursos colocados à sua
disposição. Salientar que houve um aumento nos valores do financiamento mensal e por
conseguinte um aumento de grande parte dos valores das rubricas de Gastos e Perdas,
consequência da entrada de novos utentes.

Neste sentido, embora sejam apresentados os valores das rubricas do período homólogo
(ano 2015), não será prudente fazer-se o estudo comparativo apenas com estes dados.
Considerando que a distribuição percentual apura-se na base dos Gastos e Perdas Totais,
pode ficar a ideia de diminuição, temos o caso específico da rubrica dos Gastos com o
Pessoal, mas que na realidade aumentou em termos absolutos. Posto isto, apresenta-se de
seguida um quadro da distribuição destas rubricas, no período em análise, seguindo-se o
estudo das rubricas de valores mais significativos.

Quadro 3. Distribuição dos Gastos e Perdas por rubricas económicas.
Rubricas de Gastos e Perdas

Ano 2016
Peso %

Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos (Plano SERE +)
Serviços Especializados
Materiais
Energia e Fluídos
Deslocações Estadas e Transportes
Serviços Diversos
Gastos com o Pessoal
Outros Gastos e Perdas
Total Gastos

Ano 2015
Peso %

4,84%
0,05%
17,11%

4,92 %
0,17 %

1,02%
3,42%
1,98%
1,77%
69,65%
0,16%

1,46 %
4,19 %
1,66 %
2,77 %
75,98 %
0,16%

100,00%

100,00%

8,68 %

Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2016 .
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Pela leitura global ao quadro anterior, e com base na consulta aos documentos do encerramento de
contas, constata-se um aumento de gastos, comparativamente ao período homólogo (ano anterior).
Este aumento justifica-se pelas medidas implementadas internamente para uma reorganização
estratégica dos recursos, que serão objecto de análise ao longo deste documento, mas também pela
entrada de novos utentes, ao longo do período. Seguidamente apresenta-se uma análise
pormenorizada, das rubricas mais relevantes, atendendo às suas características.

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
O valor desta rubrica coincide com o valor das compras, todos os produtos adquiridos são
consumidos no período, não há stock de produtos. O valor da rubrica sofreu um aumento que se
justifica pelos eventos desenvolvidos ao longo do período e consequentemente aumento do valor
das compras, mas também motivada pela necessidade de adquirir maior quantidade e outro género
de produtos (alimentares), com a entrada novos utentes, para a instituição.

Conservação e Reparação (Serviços Especializados)
Nesta rubrica estão reflectidos os gastos com pequenas reparações efectuadas em bens imóveis.
Constatámos que houve uma diminuição significativa no âmbito desta rubrica, justificado pelo facto
do imobiliário estar a ficar obsoleto e a direcção entender, não apostar na despesa com o restauro,
que já não justifica, mas na aposta em substituir alguns imóveis.

Outros Serviços Especializados
O valor desta rubrica sofreu um aumento significativo, comparativamente com o período anterior.
Este aumento deveu-se, essencialmente, à entrada de seis novos utentes, que originou um
aumento de gastos, no âmbito desta rubrica, tais como, actividades lúdicas, desportivas, vestuário,
entre outros, mas também a uma nova política instituída, para a saída regular dos miúdos, para
participarem em eventos desportivos e lúdicos e outras dinâmicas de fim-de-semana, desenvolvidas
na comunidade envolvente.

Farmácia (Serviços Especializados)
Da análise aos valores desta rubrica verifica-se um aumento acentuado no período. Este facto
deveu-se essencialmente, à substituição de medicamentos de alguns jovens residentes,
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medicamente assistidos, mas também pela compra de novos medicamentos com a entrada de
novos jovens para instituição.

Mecânica de Automóveis (Materiais)
Houve uma diminuição significativa nos valores desta rubrica justificado, em parte, pela ajuda de
amigos e benfeitores, deste sector de actividade, em pequenas reparações efectuadas na frota
automóvel, mas também pela renegociação de preços praticados com a entidade acordada, para
esta prestação de serviços.

Electricidade (Energia e Fluídos)
Apesar da criação de uma sala de estudo no ano anterior, e consequentemente o alargamento do
período de permanência dos jovens residentes nesse espaço verifica-se uma ligeira diminuição no
valor desta rubrica. Esta diminuição deveu-se essencialmente à medida de gestão implementada
que consistiu na substituição de todas as lâmpadas tradicionais, por lâmpadas economizadoras de
energia que originou esta diminuição nos gastos e no consumo.

Combustíveis (Energia e Fluídos)
Da análise a esta rubrica constata-se uma diminuição nos valores do período. Este facto deveu-se,
essencialmente ao facto de alguns jovens efectuarem a deslocação em transporte público, quer
para a escola que frequentaram durante a semana, utilizando o sistema de passe, quer nas visitas
de fim-de-semana às famílias, evitando deste modo a utilização desnecessária da frota automóvel.

Deslocações e Estadas (Deslocações Estadas e Transportes)
Os valores desta rubrica reflectem a despesa dos utentes, com a utilização do transporte publico nas
suas deslocações. Sofreu um ligeiro acréscimo no período, motivado pelo facto das crianças e jovens
residentes, passarem a efectuar a deslocação em transporte público, quer para a escola que
frequentaram, quer às famílias em fim-de-semana. Ressalvar que estes gastos são assumidos na sua
totalidade pela instituição.
Comunicação (Serviços Diversos)
Salientar a diminuição nos valores desta rubrica em consequência de uma reorganização interna na
utilização destes meios.
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Gastos com o pessoal
Constata-se um aumento considerável dos valores destas rubricas, justificado essencialmente, por
dois factores. Um deles deveu-se ao pedido de rescisão do contrato de trabalho de alguns
funcionários, originando acréscimo de gastos no pagamento dos seus direitos adquiridos. O outro
factor deveu-se ao facto da direcção ter implementado uma reorganização do quadro de pessoal,
com o propósito de reduzir a despesa no âmbito destas rubricas e que terá reflexos no futuro.

Apresentam-se de seguida os dados em gráfico para uma melhor percepção e compreensão do peso
de cada rubrica nos gastos anuais.
4,84%
0,16%

Custos Mercadorias
Vendidas e das Matérias
Consumidas
FSE (Plano SERE +)

0,05%

17,11%

Serviços especializados

1,02%
3,42%

Materiais

Energia e Fluídos

1,98%
1,77%

Deslocações Estadas e
Transportes
Serviços Diversos

69,65%

Gastos com o pessoal

Outros gastos e perdas

Gráfico N.2 – Distribuição percentual dos gastos por rubricas económicas.

Em síntese, podemos concluir que os gastos com o pessoal representam um peso significativo no
total dos gastos anuais. A direcção ciente desta realidade reorganizou o seu quadro de pessoal, para
inverter esta tendência de custos, em sintonia com as regras de recursos humanos que o mercado e
a legislação impõem.
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA
As organizações de economia social deparam-se diariamente com o problema da
sustentabilidade financeira, cujo Centro Social e Paroquial de Revelhe é um bom exemplo disso.
Ciente destas dificuldades, a direcção tem vindo a diligenciar esforços, no sentido de angariar
fundos, para de um modo gradual atingir algum grau de auto sustentabilidade.

Apresenta-se de seguida o Balanço com a informação financeira do período e com uma breve
justificação das oscilações nas rubricas mais significativas.
Quadro 4. Balanço em 31 de Dezembro de 2016
Período

RUBRICAS DO BALANÇO
ATIVO
Activo não Corrente
Activo Corrente
TOTAL DO ACTIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Passivo Não Corrente
Passivo Corrente
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Ano 2016
%

Ano 2015
%

46,72 %
53,28 %
100,00 %

46,75 %
53,25 %
100,00 %

94,04 %
0,00 %
5,96 %
100,00 %

93,93 %
0,03 %
6,04 %
100,00 %

Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2016.

Numa leitura geral a este documento, pode aferir-se que não houve grandes oscilações nos
valores das rubricas do balanço, ao longo do período. Neste sentido, apresenta-se uma breve
análise às rubricas cujo valor se justifique, pela sua natureza.

Activos Fixos Tangíveis (Activo Não Corrente)
Os valores desta rubrica reflectem o investimento em bens móveis. Houve uma ligeira
diminuição verificada no período devendo-se, essencialmente, ao facto não ter havido no
período substituição significativa de bens móveis e ao efeito das depreciações do exercício.
Salientar que a direcção tem a sua atenção direccionadas para a poupança, no sentido de num
curto prazo avançar com a construção da obra e posteriormente adquirir algum mobiliário em
estado novo.
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Caixa e Depósitos Bancários (Activo Corrente)
O aumento verificado no âmbito desta rubrica deveu-se a um esforço da direcção, no sentido de
angariar mais verbas junto da comunidade de mecenas e desse modo economizar ao máximo a
aplicação das poupanças existentes, gerando assim aumento de fluxos de caixa e depósitos
bancários.

Resultado Liquido do Exercício (Fundos Patrimoniais)
Houve uma diminuição dos valores desta rubrica devendo-se a algumas reajustamentos no âmbito
da gestão interna, originado aumento em algumas rubricas de Gastos e Perdas, mais significativas,
facto que será invertido nas contas de exercícios futuros.

Fornecedores
Houve um ligeiro aumento verificado nos valores desta rubrica devendo-se ao facto de no final do
ano haver necessidade de adquirir alguns produtos, típicos das festas natalícias e cujo pagamento
se fará no ano seguinte.
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