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RELATónlo DE AcTtvtDADES

CONTAS DE 2OI6

,A rNTRoDurónn

o Relatório de Atividades constitui um documento de análise e de avaliação da execução global
do Plano de Atividades da Confraria e sintetiza a informação considerada essencial para explicar
a atividade desenvolvida,

A confr,aria, com os seus 98 confrade$, é já uma instituição de referência no panorama cultural
do nosso concelho e fruto da sua atividade tem conseguido cumprir o seu objeto _ prlcmover o
Pão, a Regueifa e os Biscoitos de Vâlongo enquanto valores gastronómicos e de interes:;e
económico local.

Depois de analizado o Plano de Actividades proposto para o ano de 20.|6 e o correslrondente
orçamento, consideramos que o resfltado do exercicio desta direçcão foi bastante positivo
considerando que 2016 foi o primeiro de atividade a nossa confraria.

Uma palavra de agradecimento a todos aqueles que colaboraram nas atividades da (.onfrariil.

Sornos uma associação com objectivos claros e ambiciosos onde todos cabem e onde todos têrn
um papel importante. Como tal, çontamos convosco para colocar Valongo 1o map,a

Gastronómico Nacional.
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2- ÏIVIDADES REALIZADAS

Relativamente às atividades propostab para o ano de 2016,

concretizadas, sendo seg u idamente e n ü me radas :

. Organizamos o Capítulo Anual / Fes(a de Entronização;

' Criarnos o site da Confraria para publicação dos elementos

regueifa e do biscoito de Valongo;

Além destas

inerentes ao

despesas são,

insíEnias.

Dinamizamos o facebook da Confrarla com o objectivo de partilar as noticias da ConÍraria;

Participamos em 22 capítulos Castrohómicos de norte a Sul do país;

Iniciamos o processo de adesão à Fefleração Portuguesa da Confrarias Gastronómicas;

atividades o ano de 2016 foi marcado pela realização de uma série de despesas

funcionamento da Confiaria e que não voltarão a acontecer. Exemplo dessas

por exemplo, a do nosso estandarte e o custo do cunho para realização dai nossas

estast foram maioritariamente

associados à tradição rlg pão da

LUSÃO:

Registamos que 20ì6, primeiro ano de atividade da Confraria, revelou-se positivo e motivador
para os anos seguintes. Foi, sem dúvidas, um ano em que gostariamos de ter feito muito mais e

com certeza melhor, mas registamoq a sensação de dever cumprido e a vontade de que 2Ol7
seja um grande ano para a nossa Confraria.

Por fim, um reconhecimento público aos nossos parceiros, públicos e privaflos, pela irrestimável

contribuição dada aos nossos projettos e uma palavra especial a todos os Confr.ades por

acreditarem no papel importante da Cônfraria e confiar no nosso trabalho, Bem haiam



CPRBV - CONTAS 2016

1 Despesas Correntes

L,1. DespesasAdministrativas

1.1.1 Registos e Notariado

1.1-.2 Conta CGD

L.l-.3 CTT (apartado e correio)

L.t,A Material e equipamento diverso

1.1.5 Inscrição na Federação

1.1.5 Outros

L,2 Comunicação e lmagem

1.2.1 Site e Redes Socias

1..2.2 Aquisição de brindes e ofeftas

1.2.3 Produção de material promocional

L.2.4 Outros

Organização do Capítulo Anual
Serviços Restauração

Arrenda mento de espaços

Ani ma çã o

Outros

Outras iqtividades da Confraria

Des I oca ções

Outros

Despesas de Capital

Tra j es

Insígnias eSímbolos

Outros

Saldo da Gerência anterior

1 Receitas Correntes

1,1 Joias e Quotas
1.1.1 Joias

1.1.2 Quotas

t.2 Protocolos

1.3 Su bsíd ios

1,4 Donativos / Patrocínios

1,5 Venda de artigos promocionais

1.6 Organização do Capítulo Anual

7 Eventos Diversos

1.8 Oritras Receitas
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CONFRARIA DO PÃO DA REGUEIFA E DO BISCOI]IO DE VALONGO

associados:

termos da al. c) do n.o 1 do art.o 26.o dos Estatutos da Confraria do Pão, da Relyueifa

Biscoito de Valongo, vímos dar pa4ecer sobre a Conta de Gerência do ano de 2016.

panhamos a atividade desenvolvida pela nossa associação durante o atìo, e

à análise dos documentos suporte, quer de despesas çorrentes e de

ento, quer de receitas, tendo-sf concluído pela sua conformidade.

SE

ue

m, apreciados os documentos fíinais de prestação de contas, designadarnente

nço e Demonstração de Resultados do ano de 2016, concluímos que os mesmos
contram elaborados de acordo com ôs elementos contabilísticos adeqqados, pelo q

mos o íìosso PARECER FAVORAVEL, e entendemos que devem ser APROV/iDOS

associados.

longo, 17 de Março de2017

ho Fiscal,

e:
José

Manuel N

Relatório e Cóntas - Ano de 2016


