No cumprimento dos Estatutos da Sociedade de Tiro do Porto, vem a Direcção apresentar aos
Sócios o Relatório e as Contas do

Exercício do ano de 2018
RELATÓRIO
A Direcção apresenta aos Associados as contas e comenta os aspetos mais relevantes das atividades
desenvolvidas, no decorrer do exercício do ano de 2018.

1 Atividade Administrativa
Da atividade administrativa, deste ano, salientamos os pontos seguintes:
1.1 Internet
Prosseguimos com o desenvolvimento, e manutenção, da página do clube, na Internet em:
www.sociedadetirodoporto.com . Mantivemos todas as funcionalidades, relativas à abertura da CT, cujo
estado pode ser, como sabem, consultado em tempo real. Acrescentamos novos pontos na lista de
FAQs.
Continuamos a manter as
stp_secretaria@hotmail.com .

contas

de

correio

electrónico

para assuntos

de secretaria:

Para este ano, tal como no anterior, e de acordo com a FPT, mudamos o formulário de inscrição
automática em todas as provas, com excepção das provas ML, para o portal FPT. Tal permite o controlo
automático da validade dos pedidos de inscrição.
Relembramos todos os associados que, de acordo com a informação já prestada, podem e devem
aceder à conta pessoal no portal FPT. Tal permite que efetuem tudo o que necessitam relativo aos
assuntos federativos. A ativação do envio automático de mensagens pelo portal é também uma
funcionalidade a que todos devem aderir.
Alertamos ainda para o facto de que qualquer pedido, realizado diretamente pelos Atletas, carece de
validação pelo Clube. Assim, se o fizerem, devem enviar e-mail para o clube a pedir a validação do
mesmo.
Como de costume podem encontrar na página Web todas as informações relevantes da vida do clube
ou enviar correio electrónico sobre qualquer assunto que queiram ver tratado.
1.2 Licenças Desportivas
Continuamos o apoio, aos nossos Associados, na resolução, obtenção e renovação de Licenças
Federativas bem como das Licenças de Tiro Desportivo.
Pedimos, de novo, a colaboração, de todos os Associados, no sentido de podermos atualizar os nossos
ficheiros informáticos (envio de fotocópia da Licença Desportiva para stp_secretaria@hotmail.com, ou,
por correio, para a sede) para que possamos continuar a dar o bom apoio logístico que todos
necessitam. Alertamos os Associados para o facto de que, sem uma cópia destes documentos, não
podemos proceder ao aviso para as necessárias renovações. Alertamos ainda de que o esquecimento
da renovação, de acordo com a nova legislação, é problemático.
Finalmente o acesso às Carreiras de Tiro obriga à apresentação destes documentos.
Alertamos que com a abertura do portal da FPT aos Atletas é de toda a conveniência que o usem já
que o mesmo permite gerir todo o vosso processo na FPT, bem como receber vários tipos de
informação e alertas.
Contudo, recordamos aos Srs. Associados que quando efetuarem alterações ou correções
relacionadas com o ficheiro cadastral da FPT, devem simultaneamente informar também a STP para
que possamos manter atualizado o nosso sistema.
1.3 Formação e provas
Apoiamos a Formação de todos os Atletas da STP nas várias vertentes formativas associadas ao Tiro
Desportivo.

Realizamos os Cursos para acesso a LF A/D e apoiamos os Atletas no respetivo exame.
Realizamos, no clube, dez provas de Manutenção de Licença, as provas do Torneio STP em P25/PPC,
a Taça Vila Real em BR50, bem como provas de Campeonatos Regionais e Nacionais. Apoiamos a
aina outros clubes na organização de provas na nossa CT.

2 Atividade Desportiva
Mais uma vez estiveram os Atletas da STP em destaque nas várias provas realizadas ao longo de
2018. Os resultados foram noticiados, na medida que surgiam, pelo que são já do conhecimento de
todos.
Desde já aos atletas envolvidos nas provas, que mais uma vez muito dignificaram o clube, o
agradecimento da Direcção. Tais resultados permitem que, no ranking de clubes, a STP se posicione
em 6º lugar num total de 69 clubes.

3 Situação Financeira
Lamentavelmente tivemos de suspender sócios por falta de pagamento das respetivas quotas. Assim,
apenas a habitual generosidade de alguns sócios, com os seus donativos, permitiram um melhor
equilíbrio das nossas contas.

4 Carreira de Tiro
Como sabem, a direção da STP tem vindo a pagar anualmente, ao CTSPR, a quantia de 2500 Euros
como renda de utilização do terreno ocupado pela carreira de tiro. Sendo este um montante elevado,
face aos rendimentos do clube, a direção apela, a todos os Sócios, que se empenhem em usar esta
infraestrutura para que possamos gerar as receitas suficientes associadas à melhoria e manutenção
da mesma. Apelamos ainda a que incentivem a entrada de novos sócios, pois é destes, e da sua
generosidade que o nosso clube vive! Apelamos, mais uma vez, a que todos lancem as suas ideias
para rentabilizar este espaço desportivo. Como sabem, podem trazer quem quiserem para
experimentar o tiro com armas Ar Comprimido sem qualquer problema legal.
Mais uma vez foram, este ano, realizadas as obras necessárias na infraestrutura da Carreira de Tiro.
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