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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANJOANENSE 

ASSEMBLEIA GERAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 

ATA 4_2021 

Ao décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nos 
Paços da Cultura, São João da Madeira, reuniu-se em assembleia-geral a 
Associação Desportiva Sanjoanense, conforme convocatória publicada para o 
efeito. 

A Mesa da Assembleia-geral, foi constituída pelo Presidente, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira, pelo vice-presidente Ilídio Leite e pela secretária, Maria Fátima 
Pinho Teixeira. Como à hora marcada na convocatória, 20:30h, não estava 
presente o número mínimo de sócios necessários ao início da assembleia, esta 
iniciou-se, em conformidade com os Estatutos da ADS, meia hora mais tarde, 
pelas 21:00h, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos.  

1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral de 18 de maio de 2021; 
2. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades 

da época 2020/2021; 
3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Relatório de Contas do 

ano 2020; 
4. Apresentação, discussão e deliberação sobre Plano de Atividades e 

Orçamento para a época desportiva 2021/2022; 
5. Outros assuntos de interesse da Associação Desportiva Sanjoanense. 

O Presidente da Assembleia-geral iniciou os trabalhos lamentando a fraca 
participação dos associados, ainda que se esteja a viver uma situação 
pandémica que se reveste ainda de enorme preocupação. No entanto, 
salientou a importância de os sócios participarem ativamente na vida da 
associação. Continuou alertando os presentes para algumas regras a ter em 
conta na presente assembleia, nomeadamente: utilização obrigatória de 
máscara; votação apenas possível pelos sócios com as quotas em dia; as 
intervenções por parte dos associados deverão ser feitas no púlpito. Agradeceu 
ainda à Câmara Municipal a cedência dos Paços da Cultura e o apoio logístico 
na realização desta assembleia. 

No ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia Municipal 
informou que a proposta de ata da reunião anterior realizada a 19 de outubro 
de 2021 foi previamente disponibilizada no site da associação bem como na 
própria sala, pelo que, indo ao encontro da sugestão apresentada na última 
assembleia por alguns sócios, será dispensada a sua leitura. Colocada à 
votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 
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Já no ponto dois da ordem de trabalhos – Apresentação, discussão e 
deliberação sobre o Relatório de Atividades da época 2020/2021, o Presidente 
da Assembleia-geral convidou o Presidente da direção, Luís Vargas, a 
proceder à apresentação do Relatório. Tomando a palavra, o Presidente da 
Direção começou por referir-se à reduzida dimensão do documento, face à 
crise pandémica que afetou dramaticamente a atividade da associação. Não 
havendo qualquer inscrição para intervenção, colocado o documento à 
votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade. 

Passando ao ponto três da ordem de trabalhos – Apresentação, discussão e 
deliberação sobre o Relatório de Contas do ano 2020, o Presidente da 
Assembleia-geral informou que estavam disponíveis na sala alguns exemplares 
do documento que poderiam ser consultados pelos associados. De seguida, 
convidou o Presidente da Direção a apresentar o documento. Luís Vargas 
tomou a palavra e começou por apresentar, em detalhe, aos sócios, com o 
suporte de uma apresentação projetada para a assembleia, as contas do ano 
2020, congratulando-se pelo facto de, pela primeira vez, as contas terem sido 
auditadas pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) da associação. Este facto fez 
com que alguns procedimentos contabilísticos internos foram revistos, tornando 
a ADS mais organizada. O Presidente da direção, Luís Vargas, continuou 
lamentando a fraca participação dos sócios nesta assembleia, que mostra uma 
certa apatia face à vida da associação. Fez referência, em particular, à 
continuação da redução do passivo verificada nos últimos anos, que passo de 
1,3 milhões de euros registados em 2009 para 324 mil euros em 2020, 
correspondendo a uma redução de cerca de 1 milhão de euros, ainda que este 
ano tenha subido residualmente. Sublinhou que já não existem encargos com a 
Banca e estão em curso os pagamentos de dívidas a diretores anteriores da 
ADS. Em relação ao passivo, referiu-se ainda ao aumento de 50 mil euros 
devido a não ter existido um extrato da Federação Portuguesa de Andebol que 
refletisse o valor em dívida em 2019. Referiu ainda que o nível de despesa 
baixou em 2020, o que se acompanhou igualmente a redução da receita, 
verificando-se um resultado líquido de 44 mil euros. O Presidente da direção 
agradeceu à Câmara Municipal de S. João da Madeira que em 2020 manteve o 
apoio apesar de, por força da pandemia, a atividade tenha sido limitada. 
Alertou ainda para a redução de receita oriunda do pagamento de quotas dos 
associados que, por não haver jogos, se tenham inibido de pagar. A 
publicidade diminuiu cerca de 9 mil euros e as receitas extraordinárias 
aumentaram por via dos donativos de empresas e particulares, sendo de referir 
a manutenção do mecenato que acaba por constituir um incentivo ao apoio. O 
Presidente da direção disponibilizando-se para a esclarecer todas as dúvidas 
que possam existir em relação aos documentos. Não havendo qualquer 
inscrição para intervenção, o Presidente da Assembleia-geral colocou o 
Relatório de Contas do ano 2020 à votação, tendo o mesmo sido aprovado por 
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unanimidade dos presentes. O Presidente da Mesa da Assembleia-geral, Luís 
Miguel Ferreira, considerou que, embora estejamos a dar passos importantes 
em nome da transparência da vida do clube e para a informação que é devida 
aos sócios como o que constitui a contratação do ROC, apelou novamente à 
direção no sentido de que estes documentos estejam, em futuras 
oportunidades, disponíveis para consulta mais antecipada dos sócios. 

De seguida passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos – Apresentação, 
discussão e deliberação sobre Plano de Atividades e Orçamento para a época 
desportiva 2021/2022, tendo o Presidente da Assembleia salientado a enorme 
dificuldade em que tem decorrido a época pelos motivos conhecidos, com 
enorme impacto no nível competitivo e na formação das várias modalidades. 
De seguida deu a palavra ao Presidente da direção para apresentação do 
documento, por secção. Luís Vargas criticou a política das federações das 
várias modalidades pelo valor pago pelas inscrições de atletas, bem como as 
taxas de jogos e arbitragem. Aludiu ainda ao peso que têm as deslocações das 
equipas das várias modalidades. 

O Presidente da Assembleia-geral abriu de seguida espaço para intervenções 
por parte dos sócios. O sócio número 610, Paulo Guimarães, sublinhou que no 
orçamento não está incluído o futebol.  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia-geral colocou o 
documento à votação, tendo este sido aprovado por unanimidade dos 
presentes. 

Aberto o ponto seis da ordem de trabalhos – Outros assuntos de interesse da 
Associação Desportiva Sanjoanense, o Presidente da assembleia-geral, Luís 
Miguel Ferreira, agradeceu o cartão de sócio número 1 da ADS assinado a 
12/07/1924, doado pelo sócio José António Martins. Informou que o mesmo 
ficará à guarda da direção do clube. 

O Presidente da Assembleia geral abriu o espaço de intervenções, iniciando-se 
a intervenção do presidente da direção, Luís Vargas que agradeceu ao ROC do 
clube, Dr. Paulo Bóia presente na sala, pela organização das contas de 2020, 
constituindo um orgulho ver as contas elaboradas segundo estas regras de 
rigor, dentro da normalidade. Agradeceu também à nova contabilista Teresa 
todo o trabalho célere que tem desenvolvido. Terminou agradecendo ainda ao 
anterior contabilista, Pedro Santos, que ainda assinou as contas deste ano, 
tendo apoiado a transição pacífica dos assuntos para a nova contabilista. O 
Presidente da direção, Luís Vargas, continuou a sua intervenção dizendo que 
vai ser muito difícil continuar à frente da ADS nos moldes tão exigentes e de 
enorme dificuldade que se verificam hoje. Referiu que avançou com a liderança 
das modalidades do hóquei e basquete mas as exigências por parte das 
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federações estão a tornar as coisas muito difíceis. Até porque hoje chega à 
sede enorme quantidade de informação, tornando impossível manter a 
estrutura tal como ela existe neste momento.  

O sócio número 610, Paulo Guimarães, lamentou o facto de estarem presentes 
poucos associados. Referiu-se ao facto de à mesma hora decorrerem dois 
jogos de equipas seniores, o que obriga os sócios a terem que fazer escolhas. 
Apelou a que tal não ocorra.  

O Presidente da direção, Luís Vargas, reconhece a razão do associado, ainda 
que assuma a grande dificuldade em evitar estas situações face à dimensão do 
clube e das várias frentes em que está envolvido e ao facto de não nos ser 
possível controlar os horários do pavilhão das Travessas. Por outro lado, 
relembrou a existência da ADS TV que tem também interesse em acompanhar 
as várias equipas seniores, o que não tem sido possível de todo. 

Luís Ferreira da Silva, sócio 458, lamentou também a fraca afluência dos 
sócios à assembleia. Aproveitou para criticar o facto de alguns sócios 
passarem muito tempo nas redes sociais a criticar a ADS, a sua direção e o 
presidente da direção, algumas das quais inadmissíveis e intoleráveis, não 
comparecem ao local certo para apresentarem essas mesmas críticas. Este 
sócio congratulou-se ainda pela criação da equipa sénior B de futebol, 
esperando que o objetivo seja mesmo dar oportunidade aos mais jovens 
seniores para que possam mais tarde aceder à equipa principal da ADS SAD. 
Mostrou preocupação pelo comentário proferido por um responsável desta 
equipa a denegrir a SAD, que não é desejável pela clivagem que cria nas duas 
estruturas. 

No final da reunião, foi deliberado por unanimidade dos presentes na 
Assembleia Geral aprovar a ata em minuta com a referência às deliberações 
tomadas nesta mesma reunião. 

Não havendo mais intervenções foi esta Assembleia encerrada às vinte e duas 
horas, da qual se lavra a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral da Associação Desportiva Sanjoanense, Luís 
Miguel dos Santos Ferreira, e por Maria Fátima Pinho Teixeira, secretária da 
Mesa. 
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