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SUMÁRIO
No ano de 2018, a atividade da Associação realizou-se com um saldo positivo de 10,854.32€ que compreende essencialmente as despesas e as receitas da Revista.

Descrição
Anexa-se a este relatório a Demonstração dos Resultados por Naturezas certificada pela TABIL,
empresa responsável pela contabilidade da Associação. A DR revela um saldo positivo de
10,854.32€, em relação aos quais se chama a atenção para os seguintes pontos:
●

Registaram-se 29,733.92€ em vendas, provenientes na sua quase totalidade de
assinaturas da Revista;

●

Registaram-se 37,347.25€ de proveitos variados, nos quais se incluem donativos
provenientes em grande medida da campanha organizada pelo P. António Júlio Trigueiros
em torno da venda do livro Ensaios (Im)Pertinentes.

●

Registaram-se 18,729.84€ de gastos com mercadorias vendidas, na sua quase totalidade
resultantes de custos relacionados com a produção e impressão da Revista;

●

Registaram-se 15,292.07€ de gastos com fornecimentos e serviços externos, resultantes
de custos relacionados com a expedição da Revista e as avenças com contabilista,
informáticos e designer.

●

Registaram-se 22,496.13€ de gastos com pessoal, resultantes de custos relacionados com
o salário e com o terminamento do contrato da trabalhadora Isabel Lemos.

Notas várias
O sucesso económico do ano de 2018 deve-se essencialmente à eficaz campanha de angariação
de fundos conduzida pelo P. António Júlio Trigueiros. Sem essa campanha, o ano teria fechado
em défice. Para o ano de 2019, a estimativa é de que a Associação - nas contas que tinha até

aqui - volte a encerrar com saldo positivo, sobretudo tendo em conta que os gastos com pessoal
reduziram consideravelmente a partir de janeiro de 2019.
É importante notar que para o ano de 2019 a Associação terá, contudo, um conjunto considerável
de novos custos e de novas receitas. Esses custos e essas receitas estão associados à mudança
de instalações da Brotéria e à abertura do novo espaço cultural, estando ainda em fase final de
orçamentação.
Finalmente, é importante notar que este resultado só é possível devido ao donativo que a
Associação tem recebido da parte da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, que tem
garantido todos os custos relacionados com a biblioteca e com as suas funcionárias.

