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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente documento consiste no Relatório de Contas de 20201 do Lusitano da Penha de França, 

elaborado pela Direção nos termos do Artigo 26.º, parágrafo 11.º dos Estatutos da coletividade, e tem por 

objetivo a apresentação das receitas auferidas e das despesas incorridas durante o período em análise. 

A redação final deste Relatório foi submetida à aprovação da Direção, do Conselho Fiscal para análise e 

emissão do seu parecer, e posterior apresentação e aprovação da Assembleia Geral perante os/as 

Associados/as. 

Este período foi marcado por enormes desafios inerentes à necessidade de reabilitação financeira do 

Lusitano da Penha de França e, em simultâneo, à crise pandémica de Covid 19, que impossibilitou o 

funcionamento normal da coletividade e o crescimento de receita esperado pela Direção na altura da sua 

tomada de posse. 

Não obstante, a Direção faz um balanço positivo do ano transacto, tendo terminado o mesmo com um 

saldo de contas positivo apesar da assunção de dívidas deixadas pela anterior Direção quer a prestadores 

de serviços, quer relativas ao arrendamento da sede do Lusitano da Penha de França. 

Foi possível atingir este saldo positivo de contas devido às receitas angariadas que melhor se discriminam 

na Parte I do presente relatório. Já as despesas efetuadas, descritas na Parte II do mesmo, dizem respeito, 

na sua maioria, ao arrendamento em vigor e ao pagamento de serviços como eletricidade, água e 

telecomunicações. 

No ano de 2021, a Direção espera que uma melhoria da situação epidemológica venha permitir um 

funcionamento normal da coletividade, nomeadamente, a realização de eventos para Associados/as que 

resultem em receita suficiente para fazer face às obrigações pecuniárias assumidas e, ainda, para 

continuar a reabilitação da sede do Lusitano da Penha de França. 

Num ano atípico como 2020, os Associados e a Associadas angariados/as pela nova Direção, foram 

essenciais para que o Lusitano da Penha de França visse chegar o final do ano e iniciar-se um ano novo. 

Por isso, a Direção agradece a todos e a todas o seu inestimável contributo. 

 

A Direção 

 

 

  

                                                           
1 Com início a 8 de março, data de tomada de posse da atual Direção. 
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PARTE I  - RECEITAS 
 

As receitas angariadas entre 8 de março de 2020 e 31 de dezembro do mesmo ano, provêm de quatro 

esferas: 

• Angariação de Associados/as; 

• Venda de bar; 

• Disponibilização de espaços para workshops e outros eventos; 

• Donativos. 

Relativamente à primeira esfera de receitas, a Direção, mantendo um registo atualizado dos/as 

Associados/as, apurou que no período em análise foram angariados/as um total de 169 novos/as 

Associados/as, sendo que 14 correspondem aos membros dos Corpos Dirigentes da coletividade. Destes 

169 novos/as Associados/as, 61 pagaram quotas mensais (2€), e 108 pagaram quotas mensais (20€), 

gerando uma receita de 122,00€ e 2.160,00€, respetivamente, totalizando os 2.282,00€. 

No que diz respeito às receitas provenientes da venda de bar, estas resultam da venda de bebidas e 

comida (refeições e/ou snacks) nos eventos organizados durante o período em análise e representa um 

total de 4.773,45€. 

Num período em que, conforme anteriormente mencionado, a organização de eventos esteve 

impossibilitada ou consideravelmente limitada, outra fonte de receitas foi a disponibilização do espaço 

da sede do Lusitano da Penha de França a outras entidades e/ou grupos, tendo sido gerado um total de 

350,00€. 

Por último, durante o período em análise no presente relatório, foram angariados donativos de pessoas 

singulares ou coletivas no total de 225,00€. 

 

De seguida apresenta-se o resumo das receitas mensais auferidas, durante o período em análise, em cada 

uma das esferas mencionadas. 

60%
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Venda de bar

Associados

Devolução máquina/vasilhame

Disponibilização de espaço para
workshops e outros eventos
Donativos

Figura 1 – Representatividade das receitas auferidas entre 8 de março e 31 de dezembro de 2020. 
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 RECEITAS POR MÊS 
 

 

RECEITAS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

Venda de bar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269,00 € 591,25 € 1 068,70 € 2 117,90 € 413,60 € 313,00 € 4 773,45 € 

Associados 660,00 € 40,00 € 120,00 € 20,00 € 546,00 € 140,00 € 356,00 € 220,00 € 0,00 € 180,00 € 2 282,00 € 

Devolução 
máquina/vasilhame 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 388,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 388,41 € 

Disponibilização de 
espaço para workshops 
e outros eventos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 350,00 € 

Donativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 25,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 € 

 
660,00 € 40,00 € 120,00 € 180,00 € 840,00 € 771,25 € 1 813,11 € 2 437,90 € 513,60 € 643,00 € 8 018,86 € 
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PARTE II  - DESPESAS 
 

As despesas efetuadas no período compreendido entre 8 de março e 31 de dezembro de 2020 dizem 

respeito a: 

• Arrendamento e prestação da dívida de arrendamento; 

• Serviços externos (água, eletricidade, gás, telecomunicações e controlo de pragas); 

• Abastecimento de bar/reposição de stocks (bebidas, produtos alimentares, produtos de limpeza 

e outros);  

• Outras despesas com eventos; 

• Seguros; 

• Obras e benfeitorias; 

• Outras taxas e comissões bancárias; 

• Dívidas contraídas pela Direção anterior. 

Quanto ao arrendamento da fração em que se situa a sede do Lusitano da Penha de França, sita na Rua 

Padre Sena de Freitas 22-A, 1170-283 LISBOA, foi celebrado, no dia 15 de setembro de 2020 e registado 

junto da Autoridade Tributária e Aduaneira no dia 28 de setembro do mesmo ano, um novo Contrato de 

Arrendamento com a Proprietária da fração, em substituição do contrato anteriormente em vigor que se 

demonstrou datado, inadequado e insuficiente na proteção do Lusitano da Penha de França na qualidade 

de Inquilino. O novo Contrato de Arrendamento foi celebrado com prazo certo, com início a 1 de agosto 

de 2020 e término a 31 de julho de 2023. 

No âmbito do parágrafo 1 da Cláusula Segunda do novo Contrato de Arrendamento foi acordado o 

pagamento de uma renda mensal no valor de 400,00€. No parágrafo 2 desta mesma Cláusula, foi 

acordado entre as Partes o pagamento de uma prestação mensal no valor de 125,00€ por conta da dívida 

acordada de 1.500,00€ que se constituiu no âmbito do Contrato de Arrendamento que esteve em vigor 

até à data de entrada em vigor do novo Contrato. 

O Contrato de Arrendamento agora em vigor foi negociado entre as Partes nos meses de julho de 2020, 

tendo-se verificado, por razões alheias ao Lusitano da Penha de França, um lapso temporal entre esta 

negociação e a sua entrada em vigor. Tal facto resultou num acréscimo do montante da dívida relativo às 

rendas dos meses em que se protelou a assinatura do novo Contrato de Arrendamento, no valor de 

800,00€. Foi posteriormente acordado com a Proprietária da fração, na sua qualidade de Senhoria, que o 

pagamento deste montante fosse diluído em quatro prestações de 200,00€ cada.  

O plano de pagamento da dívida (Anexo I) acordada em sede do novo Contrato de Arrendamento 

terminará no mês de setembro de 2021. O valor em dívida referente às rendas dos meses de agosto e 

setembro de 2020 será saldado entre outubro de 2021 e janeiro de 2022. 

Até ao dia 31 de dezembro de 2020, as despesas com o arrendamento e prestação de dívida de 

arrendamento ascenderam a 1.200,00€ e 375,00€, respetivamente. Este montante equivale a 

aproximadamente 27% do total das despesas incorridas no período em análise. 
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As despesas com serviços externos resultaram do estabelecimento de novos contratos de prestação de 

serviços (Endesa, Altice e Truly Nolen) e da reativação de contratos anteriormente estabelecidos pelo 

Lusitano da Penha de França (EPAL). 

As despesas com estes serviços externos totalizaram 933,45€, representando cerca de 15% das despesas 

globais. 

Outra despesa incorrida durante o período em análise diz respeito ao pagamento do prémio da Apólice 

do seguro de responsabilidade civil, contratualizada com a companhia de seguros Fidelidade em junho 

de 2020. O seguro de responsabilidade civil é obrigatório para espaços abertos ao público e, como tal, foi 

deliberado pela Direção do Lusitano da Penha de França que era essencial garantir a contratualização 

deste seguro com o objetivo de que a coletividade opere dentro da legalidade e se encontre coberta pelos 

seguros obrigatórios e outros que se venham a revelar necessários. Com uma anuidade total de 107,01€, 

na modalidade de pagamento semestral, esta Apólice teve, durante o período em análise, um custo de 

56,23€, representando 0,95% das despesas efetuadas no mesmo período. 

No campo das obras e benfeitorias, a despesa de 210,15€ (3,53% da totalidade das despesas) diz respeito 

à substituição da fechadura da porta de entrada do Lusitano da Penha de França, efetuada poucos dias 

depois da tomada de posse da presente Direção, com o objetivo de garantir que apenas os membros dos 

novos Corpos Dirigentes possuíssem a chave da coletividade. 

Durante o período em análise, o Lusitano da Penha de França incorreu em despesas com o pagamento de 

outras taxas e comissões bancárias (0,83€ por transferência efetuada através da conta do Lusitano da 

Penha de França), no montante total de 31,18€, montante esse que representa 0,52% das despesas 

efetuadas no período em análise. 

Por último, o pagamento de dívidas contraídas pela anterior Direção pagas pelo Lusitano da Penha de 

França, representa um total de 262,65€ (4,41% das despesas efetuadas no período em análise). 

 

DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA DIREÇÃO ANTERIOR 

A Direção anterior à Direção que apresenta este Relatório exerceu as suas funções de forma irresponsável 

e desrespeitadora dos Estatutos do Lusitano da Penha de França, não tendo deixado as contas da 

coletividade em ordem e tendo, ainda, contraído dívidas que não liquidou antes da sua demissão, 

apresentada a 8 de março de 2020. 

Estas dívidas foram contraídas no seguimento do não pagamento do contrato de arrendamento e de 

contratos de prestação de serviços, nomeadamente fornecimento de eletricidade com a EDP Comercial, 

de água com a EPAL – Empresa de Águas de Portugal, e de internet e televisão com a Vodafone Portugal. 

A dívida resultante do não pagamento das rendas no âmbito do anterior Contrato de Arrendamento foi 

negociada pela presente Direção com a Senhoria, tendo esta aceitado perdoar a quantia em dívida por 

saber que a falta de pagamento não se devia à inação da atual Direção mas sim da anterior. 

Quanto às dívidas que resultaram do não cumprimento dos contratos de prestação de serviços, a dívida 

perante a EDP Comercial totalizava 212,80€; a dívida junto da EPAL representava 164,19€; a dívida para 

com a Vodafone Portugal representava  737,17€ à qual foram subtraídos 300,00€ mediante a devolução, 

por parte da presente Direção, dos equipamentos pertencentes à prestadora de serviços, deixados pela 

Direção anterior na sede da coletividade. 



8 
 

Parte destas dívidas foi, aquando da sua tomada de posse, assumida por membros dos Corpos Dirigentes 

do Lusitano da Penha de França, durante o período em que a situação financeira da coletividade não 

permitira fazer face a essas despesas. No anexo II podem ser consultadas as prestações de dívidas, bem 

como outras despesas, pagas por membros dos Corpos Dirigentes do Lusitano da Penha de França em 

substituição à coletividade e que, conforme deliberado pela Direção, serão reembolsados assim que, e à 

medida que, a situação financeira do Lusitano da Penha de França o permita.  

 

 

 

De seguida apresenta-se o resumo das despesas mensais incorridas, durante o período em análise, em 

cada uma das esferas mencionadas.

36%

20%

12%

6%

7%

4%

4%

3%
2%

2% 2% 1% 1%

Abastecimento bar/reposição stocks

Arrendamento

Outras despesas com eventos

Dívida arrendamento

Endesa

Obras e benfeitorias

Controlo anti-pragas

EPAL

Dívida Vodafone

Altice

Dívida EPAL

Seguros

Outras taxas e comissões bancárias

Figura 2 – Representatividade das despesas efetuadas entre 8 de março e 31 de dezembro de 2020. 
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 DESPESAS POR MÊS 
 

DESPESAS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

Abastecimento 
bar/reposição stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119,37 € 234,62 € 440,52 € 1 075,11 € 106,14 € 173,93 € 2 149,69 € 

Arrendamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 € 

Outras despesas com 
eventos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315,00 € 244,00 € 132,00 € 40,00 € 731,00 € 

Dívida arrendamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 375,00 € 

Endesa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58,63 € 66,65 € 92,95 € 107,80 € 62,82 € 388,85 € 

Obras e benfeitorias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,15 € 

Controlo anti-pragas 0,00 € 0,00 € 86,10 € 0,00 € 0,00 € 86,10 € 0,00 € 0,00 € 86,10 € 0,00 € 258,30 € 

EPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,52 € 0,00 € 42,48 € 0,00 € 42,47 € 0,00 € 149,47 € 

Dívida Vodafone 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 140,00 € 

Altice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22,86 € 37,99 € 37,99 € 37,99 € 136,83 € 

Dívida EPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,75 € 40,75 € 40,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122,25 € 

Seguros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56,23 € 

Outras taxas e 
comissões bancárias 0,00 € 0,00 € 0,83 € 2,13 € 4,15 € 5,81 € 4,15 € 8,30 € 2,49 € 3,32 € 31,18 € 

Dívida EDP* 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 0,00 € 0,00 € 86,93 € 253,03 € 285,02 € 445,91 € 891,66 € 2 023,35 € 1 079,99 € 883,06 € 5 948,95 € 

                                                           
*  A dívida da EDP não representou, no período em análise, nenhuma despesa para o Lusitano da Penha de França porque foi suportada pela Presidente da Direção, conforme se 
explica acima e se detalha no Anexo II a este Relatório. No entanto, fica aqui representada porque a expectativa é que a Presidente da Direção seja reembolsada pelo Lusitano 
da Penha de França, em todo ou em parte, no ano de 2021, sendo importante esta rúbrica para efeitos comparativos aquando da redação do Relatório de Contas & Atividades 
de 2021.  
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ANEXO I | Plano de pagamento da dívida de 
arrendamento 
 

DATA DO PAGAMENTO QUANTIAS A SER PAGAS 

Outubro de 2020 € 400,00 + € 125,00 

Novembro de 2020 € 400,00 + € 125,00 

Dezembro de 2020 € 400,00 + € 125,00 

Janeiro de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Fevereiro de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Março de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Abril de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Maio de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Junho de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Julho de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Agosto de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Setembro de 2021 € 400,00 + € 125,00 

Outubro de 2021 € 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de agosto de 2020) 

Novembro de 2021 € 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de agosto de 2020) 

Dezembro de 2021 
€ 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de setembro de 
2020) 

Janeiro de 2022 
€ 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de setembro de 
2020) 

Fevereiro de 2022 
€ 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de fevereiro de 
2021) 

Março de 2022 
€ 400,00 + € 200,00 (respeitante a ½ do valor da renda de fevereiro de 
2021) 
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Anexo II | Despesas suportadas por membros dos Corpos 
Dirigentes do Lusitano da Penha de França 
 

DATA DO 
PAGAMENTO 

ENTIDADE DESCRIÇÃO VALOR PAGO POR NA QUALIDADE DE 

12/03/2020 EDP Pagamento de prestação de dívida 1/4 53,00 € Marta Carmo Presidente da Direção 

24/03/2020 Vodafone Prestação prestação 1/11 40,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 

14/04/2020 EDP Pagamento de prestação de dívida 2/4 53,00 € Marta Carmo Presidente da Direção 

24/04/2020 Vodafone Prestação prestação 2/11 40,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 

13/05/2020 EDP Pagamento de prestação de dívida 3/4 53,00 € Marta Carmo Presidente da Direção 

18/05/2020 EPAL Pagamento de prestação de dívida 1/4 41,94 € Marta Carmo Presidente da Direção 

18/05/2020 Endesa 
Pagamento de fatura Endesa (FAC 
028312020/0077094298) 

56,36 € Marta Carmo Presidente da Direção 

18/05/2020 Domínios.pt Registo domínio website Lusitano.pdf (1 ano) 10,46 € Marta Carmo Presidente da Direção 

25/05/2020 Vodafone Pagamento de prestação de dívida 3/11 40,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 

30/05/2020 Gareal Tinta primária e materiais de pintura 92,24 € Catarina Fernandes Relatora do Conselho Fiscal 

05/06/2020 Zhan Xiaojing Materiais de pinturas 19,25 € Marta Carmo Presidente da Direção 

11/06/2020 EDP Comercial Pagamento de prestação de dívida 4/4 53,80 € Marta Carmo Presidente da Direção 

29/06/2020 Vodafone Pagamento de prestação de dívida 4/11 40,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 
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20/07/2020 Endesa 
Pagamento de fatura Endesa (FAC 
0270312020/0073141120) 

31,73 € Marta Carmo Presidente da Direção 

29/07/2020 Vodafone Pagamento de prestação de dívida 5/11 40,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 

05/11/2020 
Chaves de 
Alvalade 

Cópias (3) da chave da porta de entrada do 
Lusitano da Penha de França 

15,69 € Marta Carmo Presidente da Direção 

22/12/2020 Leroy Merlin 
Compra de materiais eléctricos para 
substituição de luzes na sede do Lusitano da 
Penha de França 

92,90 € José Luís Presidente do Conselho Fiscal 

28/12/2020 
Papelaria 
Fernandes 

Compra de bloco de faturas 7,00 € Inês Pinheiro 
Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral 

28/12/2020 
Drogaria 
Monumental 

Compra de cola para pósters 9,00 € Marta Carmo Presidente da Direção 

TOTAL 789,37 €   
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Anexo III | Totais de receitas e despesas – 
Março a Dezembro 2021 
 

RECEITAS 2019 * 2020 

Venda de bar -            4 773,45 €  

Associados -            2 282,00 €  

Devolução máquina/vasilhame -               388,41 €  

Disponibilização de espaço para workshops e outros eventos -               350,00 €  

Donativos -               225,00 €  

TOTAL RECEITAS -            8 018,86 €  

* Não existem valores de referência uma vez que a anterior Direção não apresentou contas. 

DESPESAS 2019 * 2020 

Abastecimento bar/reposição stocks - 2 149,69 € 

Arrendamento - 1 200,00 € 

Outras despesas com eventos - 731,00 € 

Dívida arrendamento - 375,00 € 

Endesa - 388,85 € 

Obras e benfeitorias - 210,15 € 

Controlo anti-pragas - 258,30 € 

EPAL - 149,47 € 

Dívida Vodafone - 140,00 € 

Altice - 136,83 € 

Dívida EPAL - 122,25 € 

Seguros - 56,23 € 

Outras taxas e comissões bancárias - 31,18 € 
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Dívida EDP  0,00 € 

Abastecimento bar/reposição stocks - 2 149,69 € 

TOTAL DESPESAS - 5 948,95 € 

* Não existem valores de referência uma vez que a anterior Direção não apresentou contas. 

 
SALDO 2 069,91 € 
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