Relatório e Contas 2005

Introdução
O ano de 2005 foi para o CPCPB um ano de execução e teste de todas as actividades a
que se propôs.
Infelizmente nem todas as actividades propostas foram executadas por falta de meios
humanos, mas foi com orgulho que a direcção viu realizados dois eventos que marcaram
a vida do clube neste ano e ainda dois passeios/encontros de pastores belgas.
A monográfica do clube realizada nos jardins do casino do Estoril, foi com certeza a
prova de que o clube pode realizar eventos de grande nivel, em locais de grande afluência
de publico e acima de tudo divulgar o Cão de Pastor Belga.
A presença de um juiz de renome internacional, formador de juizes de Pastores e Belgas e
criador á mais de 30 anos, Sr. Anders Lyrholm, credibilizou o evento de morfologia, quer
pelos seus julgamentos quer pelo coloquio de deu sobre o Cão de Pastor Belga que
contou com a presença do presidente da comissão de juízes do CPC.
A par do evento de morfologia pela primeira vez em Portugal foi realizado um teste de
aptidão natural ao pastoreio de acordo com os regulamentos do CPC, sendo o CPCPB
pioneiro nesta area. Com uma forte adesão todos, os presentes poderam testar as aptidões
dos seus exemplares na presença de ovelhas. O clube agradeçe ao Sr. Rui Branco a
disponibilidade para ser o juíz de teste neste evento.
Com grande afluência de publico e contribuindo definitivamente para a divulgação da
modalidade desportiva, mondioring, durante a monográfica e no ring de honra da
Exposição Internacional do Estoril efectuou-se uma demonstração de mondioring.
A realização do I trofeu de mondioring, inserido no campeonato nacional da modalidade,
realizado em Braga, deu o arranque para a presença do CPCPB na organização das
competições de mondioring e também na FMBB.
O clube conta com 22 sócios no final de 2005.

A Direcção

Demonstração de Resultados
Proveitos e Ganhos

2005

Quotas Sócios

385

Eventos
Morfologia
Monográfica 2005
I Prova Mondioring (3*15)

672
45

Subsidio CPC

250

Subsidio CPC TAN

200

Vendas Livro Pastor Belga

50

Receitas Extraordinárias
Deposito Bancario
Jantar Clube

25
50

Total

1677

Custos e Perdas

2005

Eventos
TSC
Monográfica
TAN
I Prova Mondioring
Compra Livro Pastor Belga

203,52
355,2
400
168,5
50

Mailings
1º Passeio
2º Passeio

141,93
139,97

Bancos

28,66

Registos Legalização do Clube

72,1

Reuniões/Deslocações

47,9

Telecomunicações

50

Despesas Correio

3,45

Total
Resultado Liquido

1661,23
15,77

Explicação das rubricas da Demostração de Resultados
Proveitos e Ganhos
Quotas de Sócios
O clube contou com o filiação de 11 sócios no decorrer de 2005. Estes
contribuiram com 385.00 euros respeitantes ao valor de 35 euros de quota por cada sócio.
Eventos
Morfologia
As inscrições para a monográfica do clube de 2005, onde se inclui a prova
morfologia e o teste de sociabilidade e caracter renderam ao clube 672 euros. Sendo que
200 euros dizem respeito ás inscrições de 10 exemplares no teste de sociabilidade e
caracter e o restandes 472 euros dizem respeito ás inscriçóes na morfologia.
I Prova de Mondioring
Nesta prova participaram 3 conjuntos. Cada conjunto pagou 15 euros pela sua
inscrição.
Subsidios
O clube contou com a contribuição anual do CPC no valaor de 250 euros para a
realização da monográfica. Houve ainda lugar a uma contribuição adicional por parte do
CPC através da sub comissão de pastoreio de 200 euros para ajudar no custo de
transporte e aluguer das ovelhas para a realização do teste de aptidão natural ao pastoreio
realizado durante a monografica de 2005.
Vendas de Livros
O clube serviu de intermediario na compra de 10 livros sobre pastores belgas da
autoria do Sr. Anders Lyrholm. Estes livros foram vendidos ao CPC.
Receitas Extraordinárias
Com o jantar do Clube angariou-se 50 euros, através de uma comissão que cobrou
pela organização do mesmo junto dos participantes.
Está ainda incluido nesta rubrica o valor de 25 euros que foi detectado na conta
bancária do CPCB. Não existe nenhum comprovativo de deposito deste valor nem
nenhuma reclamação de nenhum sócio relativo a este montante.
Custos e Perdas
Teste de Sociabilidade e Caracter
O sr. Christian Randazzo, juiz do teste de sociabilidade e caracter, fez-se pagar
pela sua deslocação e alimentação no valor de 165.34 euros.
O material comprado para se poder realizar o teste importou em 16.41 euros e a
compra de papel para a execução dos certificados custou 21.71 euros.

Monográfica
Apesar do custo da viagem e do alojamento do Juiz da monografica ter sido
suportado pelo CPC o clube efectou despesas com a sua realização.
Os jantares do Juiz de morfologia e da sua esposa, do juiz do TSC e da comissária
de ring do evento de morfologia foram pagos pelo clube o que importou em 80 euros.
O catalogo do clube foi efectuado pelo Sr. Pinto e custou ao clube 75 euros.
Para a realização da palestra sobre o pastor belga o clube alugou um
retroprojector o que custou 30.25 euros
O mailing e o envio das inscrições para a monográfica custaram ao CPCB 44.95
euros
O transporte dos obstáculos para a realização da demostração de mondioring
exectuado pelo Sr. João custou 125 euros.
Teste de Aptidão Natural ao Pastoreio (TAN)
Os 400 euros dizem respeito ao aluguer das ovelhas (200 euros) e ao seu
transporte (200 euros).
I Prova de Mondioring
Este prova foi julgada pelo Sr. Claude Dopp e a sua viagem e estadia em Braga
foi paga pela comissão organizadora da Exposição Nacional de Braga. No entanto como
o avião do Sr. Dopp partiu de Lisboa foi necessário aloja-lo num hote em Lisboa no dia
seguinte ao da prova. O custo do hotel foi de 60 euros. Houve também lugar ao
pagamento do jantar do Sr. Dopp no valor de 23.50 euros e da sua deslocação de Taxi
para o aeroporto no valor de 15 euros.
O transporte dos Obstáculos para a prova custaram ao CPCPB 70 euros, que
dizem respeito á gasolina gasta no percuros de ida e volta de Coimbra a Branga.
Compra Livro Pastor Belga
O clube serviu de intermediario na compra de 10 livros sobre pastores belgas da
autoria do Sr. Anders Lyrholm. Estes livros foram vendidos ao CPC.
Mailings
No sentido de promover o convivio entre proprietários de pastores belgas e dar a
conhecer as actividades do clube foram realizados dois passeios. Os mailings enviados a
TODOS os proprietarios de pastores belgas inscritos no LOP custou ao clube 141.93
euros no primeiro passeio e 139.97 euros no segundo passeio.
Bancos
O baixo saldo médio da conta bancária do clube e a alteração da politica do banco
Montepio Geral levaram ao débito de despesas no montante de 20.80 euros por parte do
Banco. Este facto levou o clube a cancelar a conta nesta instituição e a abrir uma conta na
Caixa Geral de Depositos. A emissão de cheques na Caixa Geral de Depositos custou
7.86 euros.

Registos e legalização do clube
Este valor tinha sido acautelado no relatório de contas de 2004 e diz respeito aos
custos tidos com a legalização do clube moneadamente a inscrição no registo nacional de
pessoal colectivas e pedido de uma copia autenticada da escritura do CPCPB.
Reuniões / Deslocações
Este valor diz respeito ás deslocação efectuadas pelo presidente do CPCPB ao
Porto para se reunir com o Sr. Paolo Picarello no sentido de negociar um possivel
patrocinio para o CPCPB da ração Nova Foods. Esta viagem serviu também para reunir
com o sr. Christian Randazo para se acertarem os pormenores do Teste de Sociabilidade e
Caracter do Clube.
Telecomunicações
Valor aproximado gasto pela direcção para efectuar todos os contactos relativos á
monografica do CPCB e a logistica das ovelhas para o TAN.
Despesas de Correio
Importância paga pelo envio de uma carta registada com aviso de recepção
enviado ao Sr. Paolo Picarello.

Demostração de Resultados por Actividades
Monográfica 2006
Receitas

Custos

472,00
250,00
722,00

355,20

Teste Social Caracter

200,00

203,52

TAN

200,00

400,00

1122,00

958,72

Morfologia
Inscrições
Subsidio
Sub Total

Total Evento Monográfica

163,28

I Prova Mondioring - Braga
Receitas Custos
Quotas Socios
140,00
Inscrições Prova
35,00
Juíz
98,50
Obstáculos
70,00
Total Evento Monográfica

175,00

168,50

6,50

Balanço 2005
Activo

2005

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa

266,23
96,53

Total Activo

362,76

Capital Próprio e Passivo

2005

Capital Próprio
Rsultados Transitados
Resultados Liquidos do
Exercicio
Total Capital Próprio

346,99
15,77
362,76

