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1. Nota Introdutória  
 

O Relatório de Actividades constitui um documento de análise e de avaliação da execução 

global do Plano de Actividades da RETORTA e sintetiza a informação considerada essencial 

para explicar a actividade desenvolvida, os desvios ocorridos, o grau de concretização da 

intervenção planeada e os resultados obtidos, evidenciando se as acções geraram os 

resultados pretendidos. 

O GDRR atingiu um estatuto ímpar no concelho de Valongo, sendo, indubitavelmente, uma 

instituição de referência possuindo actualmente cerca de 1400 associados e 200 

praticantes sendo ainda palco da prática de diversas actividades culturais, recreativas e 

desportivas (sejam elas de competição, de formação ou de manutenção). 

Para isso contamos com uma Equipa com capacidade, com conhecimento e com garra, 

disposta ao sacrifício e à mudança; engenhosa, criativa e solidária. E foi com esta gente, 

com a coragem de pôr de lado velhas receitas já esgotadas, que fomos capazes de 

ultrapassar os aspectos mais frágeis da organização, conviver bem de perto com a crise, 

encará-la com a preocupação que os tempos que vivemos exigem e combatê-la com 

serenidade. 

A Opção da Direcção foi pela continuidade do trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido 

nos anos anteriores. A Direcção continuou a trabalhar de forma intensa para alcançar os 

objectivos a que se propôs: reforçar o associativismo; apoiar e divulgar as diversas 

modalidades; consolidar a situação financeira; continuar a construção da Oficina D’Artes da 

Retorta. 

2020 revelou-se um ano bastante negativo para o GDRR não se conseguindo alcançar 

grande parte dos objectivos propostos. Por conta da Pandemia que, ainda, atravessamos 

vivemos todos uma ano atípico. 



 

 

 

 

 

 

Mesmo assim, perante a dificuldade, mantivemos uma rigorosa gestão das despesas e 

praticamente não fizemos investimentos além dos inevitavelmente necessários. Com base 

nesta gestão, é possível afirmar que a situação financeira da nossa associação se encontra 

perfeitamente estabilizada. 

O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta continua assim a ser, incontestavelmente, uma 

instituição de referência, pela sua intervenção social, recreativa, cultural e desportiva na 

Freguesia de Campo e no Concelho de Valongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento Estatutário 

Fundado sob a designação de Grupo Dramático e Recreativo de Retorta (GDRR) em 13-03-

1942, a 2 de Junho de 1978 realizou a escritura pública de constituição da associação, com 

Estatutos publicados no Diário da República – III Série nº 169 de 25-07-1978, e alterados 

por assembleia-geral de 08-07-2011 e escritura pública de 21-07-2011. 

O Grupo Dramático e Recreativo de Retorta tem a sua sede na Rua 1º de Maio, 351, em 

Campo. 

Tem como fim: 

a) Participar no desenvolvimento integrado da comunidade 

b) Realizar as acções julgadas necessárias na vertente Cultural, Desportiva, Educativa, 

Recreativa, Ambiental, Social, visando sempre o desenvolvimento harmonioso dos 

associados e da comunidade 

c) Desenvolver projectos e iniciativas de formação e de comunicação e outros que visem 

atingir os seus objectivos;  

d) Ter em conta e privilegiar, nas suas acções, os mais desfavorecidos, do ponto de vista 

económico, social e cultural.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Órgãos Sociais 
 
Os órgãos sociais do Grupo Dramático e Recreativo de Retorta são compostos pela 

Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal, os quais têm as suas atribuições e 

composições estabelecidas nos estatutos aprovados em Reunião da Assembleia Geral de 

08-07-2011. 

Eleitos por sufrágio universal exercido pelos seus Associados, para o mandato de 2019-

2021 os órgãos sociais do GSRR são: 

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

Emílio Ferreira da Cruz Presidente 

Ana Rita Pereira da Cruz Secretária 

Maria Rosa Bragança Fontes Vogal 

DIRECÇÃO 

João Paulo da Silva Pereira Presidente 

Hélio Fernando da Silva Rebelo Vice-Presidente 

Octávio José da Silva Pereira Vice-Presidente 

Flávio Manuel Santos Oliveira Vice-Presidente 

João Paulo Nogueira Soares Vice-Presidente 

Amaro João Coelho Rodrigues Vice-Presidente 

Jesus Fonseca Barbosa Vice-Presidente 

CONSELHO FISCAL 

Eduardo Ferreira de Sousa-Presidente 

Victor Hugo Santos Oliveira-Secretário 

João Octávio da Rocha Pereira-Vogal 



 

 

 

 

 

4. Princípios de Acção 

4.1 Missão 

A missão da RETORTA consiste em participar no desenvolvimento integrado da 

comunidade, realizar acções julgadas necessárias na vertente Cultural, Desportiva, 

Educativa, Recreativa, Ambiental e Social, visando sempre o desenvolvimento harmonioso 

dos associados e da comunidade, desenvolver projectos e iniciativas de formação e de 

comunicação que visem atingir os seus objectivos, privilegiar nas suas acções os mais 

desfavorecidos do ponto de vista económico, social e cultural. 

4.2 Visão 

A RETORTA pretende ser reconhecida como uma organização de referência concelhia e 

distrital, inovadora nos mecanismos de gestão e funcionamento, prestadora de serviços de 

elevada qualidade aos seus sócios e comunidade, promovendo o seu poder de decisão e de 

participação, contribuindo para uma sociedade mais aberta e inclusiva. 

4.3 Valores 

Responsabilidade - Considerar o sentido da responsabilidade para com os Sócios e a 

comunidade da Organização como o seu dever central. 

Profissionalismo - Assegurar um desempenho profissional competente. 

Compromisso - Caminhar em direcção a excelência, numa lógica de parceria e co-

responsabilidade. 

Solidariedade - A essência da actividade que desenvolvemos. Orientação que conduz a 

autonomia, a independência e a liberdade criativa e responsável. 

Humanismo - As pessoas sempre primeiro, como referencia da acção. 



 

 

 

 

 

Confidencialidade - A confidencialidade vale por si própria. O sigilo e parte essencial da 

ética profissional. 

Integridade - A coerência da acção que desenvolvemos na forma como os outros a vem. 

Independência e Imparcialidade - Defesa intransigente da Missão da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 – Análise aos objectivos propostos 

Relativamente aos objectivos propostos para o ano de 2020, estes foram maioritariamente 

cancelados, sendo seguidamente enumerados por secção. 

5.1 – Secção de Cultura: teatro, dança 

• Participação na MTA de Valongo – NÃO REALIZADO; 
• Exibição de 6 espectáculos em vários festivais de teatro e outros eventos; 
• Dinamização da escola de teatro com a participação média de 50 formandos; 
• Realização e exibição da produção teatral infanto/juvenil; 
• Realização e produção de um novo espectáculo de dança; 

• Participação em 6 festivais de dança - NÃO REALIZADO; 

• Animação de dança em 6 eventos/festas - NÃO REALIZADO; 

• Dinamização da escola de dança com a participação média de 40 formandos; 

• Organização de 5 espectáculos de angariação de fundos para as obras da Oficina 

D’Artes da Retorta - NÃO REALIZADO; 

• Produção de espectáculo multicultural para apresentação na semana das 

colectividades da Freguesia de Campo - NÃO REALIZADO; 

5.3 – Secção Recreio 

• Realização de um convívio de Carnaval; 

• Comemoração do aniversário - NÃO REALIZADO; 

• Organização da peregrinação a Fátima a pé com a participação de 150 peregrinos - 

NÃO REALIZADO; 

• Participação no mercado oitocentista e festa da regueifa - NÃO REALIZADO; 

• Participação na semana das Colectividades da Freguesia de Campo - NÃO 
REALIZADO; 

• Participação no Couce em Festa - NÃO REALIZADO; 

• Participação nas festas da Cidade de Valongo - NÃO REALIZADO; 

• Realização da caminhada do dia mundial da criança - NÃO REALIZADO; 

• Organização do Magusto de S. Martinho - NÃO REALIZADO; 

• Organização da Festa de Natal – Via Web 

 

 



 

 

 

 

 

5.4- Secção Desporto 

• Participação nos campeonatos distritais - Até Março/2020; 

• Dinamização de 6 equipas de Futsal e participação nos respectivos campeonatos 

distritais; 

• Dinamização de 1 academia de Futsal; 

• Dinamização de 1 equipa atletismo e participação em diversas provas distritais de 

atletismo destacando-se vários pódios – Até Março 2020; 

• Organização conjunta da prova de trail “ Trilhos do Paleozóico” com a participação 

de mais de 2300 atletas - NÃO REALIZADO; 

 

5.5 - Infra-estruturas e equipamentos 

• Realização de vários trabalhos de trolha na futura sala de espectáculos - NÃO 
REALIZADO; 

• Realização de várias manutenções no pavilhão polivalente da Retorta; 

• Realização de obras de melhoramento no pavilhão - NÃO REALIZADO; 

• Realização de várias manutenções às diversas viaturas; 

 

5.6 – Secção Administrativa 

• Dinamização do site e do facebook da Retorta; 

• Divulgação das actividades do grupo na imprensa local e regional; 

• Participação em várias reuniões promovidas pelas autarquias locais e por outras 

associações; 

6 – Conclusão 

Chegados ao fim mais um ano, a Direcção da Retorta não pode deixar de louvar e enaltecer 

aqueles que, no seio da Associação, lutaram empenhadamente pelo cumprimento da sua 

missão, num ano muito difícil. 

Deixa-se aqui, pois, uma palavra pública de agradecimento a todos esses que connosco 

colaboraram.  



 

 

 

 

 

Também o nosso público reconhecimento e agradecimento aos nossos parceiros, públicos 

e privados, pela inestimável contribuição dada ao êxito dos nossos projectos. Bem hajam! 

Por último, uma palavra muito especial de profundo agradecimento para os nossos 

associados, voluntários e amigos da Retorta que continuam a acreditar nesta Associação, 

confiando no nosso trabalho e persistindo em ser um suporte constante com o seu apoio e 

motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Relatório e contas 2020 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Saldo Gerência anterior 1.500,00 € 6.856,76 €

DESPESAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES

1 Administração e Gestão 19.500,00 € 12.862,39 € 1,00 € Administração e Gestão 16.000,00 € 7.308,90 €
1.1 AV, EDP, MEO, ETC 10.000,00 € 10.751,67 € 1.1 Quotizações 2.500,00 € 835,00 €

1.2 Viaturas 5.000,00 € 899,01 € 1.2 Donativos 7.500,00 € 4.408,90 €

1.3 Seguros 1.000,00 € 1.211,71 € 1.3 Protocolos/Apoios 5.000,00 € 1.000,00 €

1.4 Aquisição material diverso 2.500,00 € 0,00 € 1.4 Outros 1.000,00 € 1.065,00 €

1.5 outros 1.000,00 € 0,00 €

2 Secções 75.500,00 € 74.039,20 € 2,00 € Secções 81.000,00 € 82.349,37 €
2.1 Teatro 7.000,00 € 3.848,74 € 2.1 Teatro 9.000,00 € 4.921,00 €

2.2 Dança 1.500,00 € 722,50 € 2.2 Dança 5.000,00 € 930,00 €

2.3 Desporto 37.500,00 € 49.052,17 € 2.3 Desporto 37.500,00 € 60.361,30 €

2.4 Recreio 28.500,00 € 2.165,66 € 2.4 Recreio 28.500,00 € 7.940,00 €

2.5 Outros 1.000,00 € 18.250,13 € 2.5 Outros 1.000,00 € 8.197,07 €

3 Património 17.000,00 € 8.860,03 € 3,00 € Património 13.500,00 € 5.750,00 €
3.1 Conservação/manutenção 11.000,00 € 7.294,02 € 3.1 Exploração bar 10.000,00 € 5.750,00 €

3.2 Aquisição/Construção 5.000,00 € 1.566,01 € 3.2 Apoios/donativos 2.500,00 € 0,00 €

3.3 Outros 1.000,00 € 0,00 € 3.3 Outros 1.000,00 € 0,00 €

112.000,00 € 95.761,62 € 112.000,00 € 102.265,03 €

RELATÓRIO E CONTAS 2020

Designação Designação
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João Paulo Nogueira Soares Amaro João Coelho Rodrigues 

  

Jesus Fonseca Barbosa  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Dando cumprimento à Lei e aos Estatutos, reuniu o Conselho Fiscal da Grupo Dramático e 

Recreativo de Retorta, a fim de analisar e de emitir parecer sobre o Relatório e Contas 

apresentados pela Direcção, referentes ao exercício de 2019. 

Para além do acompanhamento, observação e fiscalização que foi efectuando, ao longo do ano de 

exercício, analisou este Conselho Fiscal os documentos (Relatório e Contas) apresentados pela 

Direcção e, após verificados, concluiu que, quer o Relatório, quer as Contas, satisfazem os 

requisitos legais, traduzindo estas, fielmente, a situação económica e financeira da Instituição, e 

demonstrando a forma correcta, prudente e realista, como a Direcção pautou a sua conduta no ano 

do exercício, muito difícil e pela conjuntura mais desfavorável, há alguns anos a esta parte. 

O Conselho Fiscal congratula-se com os resultados obtidos por via de uma gestão ponderada. 

Assim, tendo em atenção o que vem de afirmar-se, propõe o Conselho Fiscal o seguinte: 

Parecer 

1º - Aprovação do Relatório e Contas de Exercícios referente ao ano de 2020 do GDR Retorta. 

2º - Que seja atribuído à Direcção um voto de Louvor, como forma de reconhecimento, confiança e 

incentivo pela acção profícua, realista e entusiasta, como pautou a sua conduta e como garantia e 

esperança de continuação no futuro. 

O Conselho Fiscal Campo, 15 de Janeiro de 2021 

 

_______________________________________ 


