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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2014/2015 

 

Em conformidade com a lei e estatutos do Clube de Futebol “Os Belenenses”, em particular 

nos seus Artgºs. 21º nº 3 e 63º alínea g), vem a Direcção apresentar para apreciação, discussão 

e votação o relatório e contas referentes ao exercício de 2014/2015. 

As demonstrações financeiras que aqui se apresentam visam não só um melhor entendimento 

para os nossos associados como também transmitir uma correta e verdadeira imagem, tão 

actualizada quanto possível, da real situação financeira do Clube, bem como os resultados 

consequentes das operações do mesmo. Convém enfaticamente referir que foram 

respeitados os princípios contabilísticos geralmente aceites. 

Independentemente do Balanço, Demonstrações dos Resultados, outras demonstrações 

financeiras e Anexos, estão também disponibilizados alguns mapas e indicadores que 

permitirão uma análise sumária e adequada à situação económica e financeira do CFB.  

Análise de Execução Orçamental 

Tendo como base de análise o Orçamento 2014/15 apresentado pela anterior Direcção e 

aprovado pelos sócios em Assembleia Geral realizada em Maio de 2014, constatam-se as 

seguintes observações: 

✓ Volume de vendas e serviços prestados – Realização superior ao orçamentado em 

cerca de 75.000 €, equivalente a 3,68%; 

✓ Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas – Valor superior em 

25,92%, equivalente a cerca de 11.000 €; 

✓ Fornecimentos e serviços externos – Valor superior em 400.000 €, equivalente a mais 

71% do que orçamentado (o valor real do exercício de 2013/2014 foi de 907.181 € e o 

orçamentado para 2014/2015 foi de 566.024 €);  

✓ Gastos com pessoal – Valor real inferior ao orçamentado em cerca de 193.000 € 

equivalente a menos 31%; 

✓ Outros rendimentos e ganhos – Valor superior em 313.000 €, equivalente a 73%, 

destacando-se os rendimentos provenientes da formação desportiva, com um 

aumento de 31,25% correspondente a aproximadamente 90.000 €; 

✓ Outros gastos e perdas - Valor superior em 200.000 €, equivalente a mais 275% do que 

orçamentado (o valor real do exercício de 2013/2014 foi de 234.337 € e o orçamentado 

para 2014/2015 foi de 72.492 €). 

Em termos de “resultados antes de imposto”, o valor real de 2014/2015 ficou aquém do 

orçamentado em 27.500 € (menos 7,37%) e em relação ao “resultado líquido do período” o 

mesmo ficou abaixo do orçamentado em 13.000 €, equivalente a - 4%. 

No entanto, há a referir que o somatório do valor orçamentado para as rubricas “FSE” e 

“Outros gastos e perdas “ foi inferior ao valor efectivamente despendido no ano anterior em 

503.000 €. 
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Análise de execução orçamental 
 
 

 

  Real Orçamento Base 100% 

RENDIMENTOS E GASTOS 2014-2015 Variação 

        

Vendas e serviços prestados 2.118.563  2.043.311  103,68% 

Subsídios à exploração 59.175  58.062  101,92% 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas (52.887) (42.000) 125,92% 

Fornecimentos e serviços externos (967.879) (566.024) 171,00% 

Gastos com o pessoal (429.051) (621.671) 69,02% 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0  0  0,00% 

Provisões 14.376  0  0,00% 
Imparidade investimentos não depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 0  0  0,00% 

Outros rendimentos e ganhos 741.189  428.223  173,08% 

Outros gastos e perdas (271.645) (72.492) 374,72% 

        

Resultados antes depreciações, gastos financiamento e 
impostos 1.211.840  1.227.409  98,73% 

        

Gastos de depreciações (665.032) (660.000) 100,76% 
        
 
Resultado operacional (antes gastos de financiamento 
e impostos) 

 

546.808  567.409  96,37% 
        
 

Juros e rendimentos similares obtidos 
 

2  0  0,00% 
Juros e gastos similares suportados (201.283) (194.400) 103,54% 
        

Resultado antes de impostos 345.527  373.009  92,63% 

        
Impostos sobre o rendimento do período (30.353) (44.761) 67,81% 
        

Resultado líquido do período 315.174  328.248  96,02% 
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 Real Orçamento  

 RENDIMENTOS 2014-2015 % 

        

Vendas 80.069 84.000 95,32% 
Vendas 80.069 84.000 95,32% 
       
Prestações de serviços 1.549.863 1.209.311 128,16% 
Patrocínios e Publicidade 148.209 178.800 82,89% 
Alugueres de Espaços Desportivos 693.406 670.511 103,41% 
Quotas/Modalidades 708.248 360.000 196,74% 
       

Subsídios à exploração 59.175 58.062 101,92% 

Subsídios à exploração 59.175 58.062 101,92% 

       

Outros rendimentos e ganhos 1.244.197 1.178.223 105,60% 

Exploração Bingo 750.000 750.000 100,00% 

Formação desportiva 362.892 276.483 131,25% 

Outros 131.305 151.740 86,53% 

      

TOTAL RENDIMENTOS 2.933.304  2.529.596  115,96% 
 

  Real Orçamento Base 100% 

 2014-2015 % 

        
Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas 52.887  42.000  125,92% 
Fornecimentos e serviços externos 967.879  566.024  171,00% 
Gastos com o pessoal 429.051  621.671  69,02% 
Gastos de depreciações 665.032  660.000  100,76% 
Outros gastos e perdas 271.645  72.492  374,72% 
Juros e gastos similares suportados 201.283  194.400  103,54% 

        

TOTAL GASTOS 2.587.777  2.156.587  119,99% 

        
Vendas 80.069  84.000  95,32% 
Prestação de serviços 2.038.494  1.959.311  104,04% 
Subsídios à exploração 59.175  58.062  101,92% 
Provisões 14.376  0  0,00% 
Outros rendimentos e ganhos 741.189  428.223  173,08% 

Juros e rendimentos similares obtidos 2  0  0,00% 
        

TOTAL RENDIMENTOS 2.933.304  2.529.596  115,96% 

        

SALDO 345.527  373.009  92,63% 



Relatório e Contas do exercício 2014/2015 

 

Análise Comparativa Exercícios 2014/15 vs 2013/14 

Numa análise comparativa entre os exercícios 2014/15 e 2013/14, há obviamente que ter em 

consideração o efeito do PER nas contas relativas ao ano transacto. Por tal facto, são 

apresentados alguns elementos de análise com e sem o efeito do PER, sendo de salientar, no 

imediato, a extraordinária evolução do Resultado obtido, o qual, expurgando as implicações 

do PER, foi superior ao do ano transacto em cerca de 610.000 €. 

Tal motivo advém de diversos aspectos, sendo de realçar os seguintes: 

Rendimentos 

A nível global, os rendimentos tiveram um aumento de 19,3%, ou seja mais 475.000 € 

relativamente ao exercício anterior, sendo de destacar as seguintes rubricas: 

✓ aumento significativo da “Quotização” (+ 130.000 € equivalente a um incremento de 

22,5%); 

✓ aumento das Rendas em cerca de 28%, correspondendo a mais de 150.000 €; 

✓ incremento de 117.000 € (+380 %) em Patrocínios e Publicidade. 

Gastos 

No cômputo geral, verificou-se uma redução de 12,4% a nível dos gastos globais, o que 

representou uma poupança de 338.000 € relativamente ao exercício anterior, 

destacando-se a redução verificada nos gastos com pessoal que foi de 

aproximadamente 422.000 €, correspondente a uma redução aproximada de 50%. 

 

Numa análise ao Balanço do Clube, concretamente ao Passivo do mesmo, verifica-se uma 

redução de 4,7% sendo de destacar a redução no Passivo corrente de 200.000 € 

correspondente a –11%, especialmente assente na componente de remunerações e subsídios 

a pagar ao pessoal, que ascendia a 311.469 € em 30 de Junho de 2014, reduzindo para 229.567 

€ a 30 de Junho de 2015.  

 

A nível de Tesouraria, as dificuldades continuam a verificar-se, sendo primordial assegurar o 

pagamento de alguns FSE´s essenciais (electricidade, água e gás), impostos e, obviamente, as 

prestações relativas ao PER. Em relação a este, o saldo final relativamente a outros credores, 

a 30 de Junho de 2014, era de 2.170.275 €, tendo sido liquidado durante o exercício o 

montante de 193.263 €, pelo que o saldo a 30 de Junho de 2015 é de 1.977.012 €.  
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Principais Indicadores 2014/2015 
 

        

     
Rendimentos sem PER 

 

  2014/2015 2013/2014 %  2014/2015 2013/2014 % 

               
Total de Rendimentos 2.933.304 7.254.709  -59,57%  2.933.304  2.459.315  19,27% 
Total de Gastos 2.587.777  2.925.402  -11,54%  2.516.520  2.925.402  -13,98% 
Resultados Operacionais 1.211.840  5.361.644  -77,40%  1.211.840  566.250  114,01% 
Resultado Liquido 315.174  4.428.472  -92,88%  315.174  (366.922) 185,90% 

               

         

RENDIMENTOS           
Quotização 708.248 577.962 22,54%     

Patrocínios e Publicidade 148.209  30.915  379,41%     
Rendas 693.406  542.323  27,86%     

Bingo 750.000  780.000  -3,85%     

Outros 633.441  528.115  19,94%     

Total 2.933.304  2.459.315  19,27%     

        

GASTOS           

Gastos com Pessoal 429.051 850.712 -49,57%     

FSE 967.879  907.181  6,69%     

Impostos 170.381  118.652  43,60%     
Outros gastos/perdas (excl. 
impost.) 101.264  115.685  -12,47%     

Depreciações e Juros suportados 866.315  899.881  -3,73%     

Outros 52.887  33.291  58,86%     

Total 2.587.777  2.925.402  -11,54%     

            

BALANÇO           

Passivo 14.125.210  14.821.861  -4,70%     

Capitais Próprios 2.756.125  2.459.013  12,08%     

        

Activo não corrente 15.254.556 15.808.914 -3,51%     

Activo corrente 1.626.778 1.471.960 10,52%     

        

Passivo não corrente 12.487.589 12.983.442 -3,82%     

Passivo corrente 1.637.621 1.838.419 -10,92%     
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Da apreciação destes Resultados, ressalta um evidente esforço de gestão das finanças do 
Clube, perseguindo com a tenacidade possível, uma política prioritária de contenção de custos 
nas diferentes rubricas sem nunca descurar a componente desportiva do CFB e explorar todos 
os proveitos que daí advenham. 

De tais manifestações podemos inferir que o Clube caminha, a passos largos, para uma 

situação de estabilidade e de viabilidade económica e financeira, encetando-se políticas de 

desenvolvimento nesse domínio permitindo aspirar a melhores resultados desportivos, os 

quais, face ao ambiente de restrição em que funcionamos, consideramos deveras relevantes 

e demonstrativos do “Querer” deste Clube. 

 

Instalações 

Como é do conhecimento geral, quando a actual Direcção do Clube tomou posse, o estado das 

instalações era lastimável, não permitindo que se pudessem potenciar de imediato todas as 

infra-estruturas existentes e com isso criar riqueza suplementar. 

Assim, sem condições financeiras para melhorar significativamente o complexo, optou-se por 

utilizar e potenciar os recursos internos existentes. Recuperaram-se vários espaços perdidos 

e abandonados dentro do complexo do Restelo com grande incidência pela zona do complexo 

das piscinas que, actualmente, se encontra ocupado a 95%, criando um rendimento muito 

interessante ao Clube e transformando-o num espaço digno, contrariando a situação de 

abandono em que se encontrava. 

Também na procura de novas soluções, optou-se pela colocação de um parquímetro no 

estacionamento principal do estádio, o qual, para além de disciplinar aquela zona, veio trazer 

um acréscimo financeiro significativo. 

No ano em causa, efectuaram-se 12 novos contratos de arrendamento e melhoraram-se as 

condições de um já existente. 
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES 

Andebol 

A época 2014/2015 da Secção de Andebol foi bastante atípica, pelo facto de, por motivos 
diversos, ter tido vários responsáveis máximos pela modalidade, o que provocou alguma 
instabilidade na Secção. 

Desportivamente, a Secção de Andebol esteve em actividade com 6 escalões etários, 
nomeadamente: Seniores, Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis e Minis, num total de 125 
atletas federados. 

A equipa sénior da Delta/Belenenses participou no Campeonato Fidelidade Andebol 1 (PO01), 
onde disputou o acesso ao Grupo A (Play-Off de Apuramento do 1º ao 8º lugar) até à 
derradeira jornada da fase regular, concluindo essa fase em 9º lugar, posição que manteve 
após a disputa do Grupo B (Apuramento do 9º ao 12º lugar). Participou ainda na Taça de 
Portugal Fidelidade (PO20) onde foi eliminada nos oitavos-de-final da competição. 

Destaque ainda na equipa sénior para a convocatória do atleta Carlos Siqueira para as 
Universíadas, que se realizou na Coreia do Sul, com Portugal a vencer a competição, com o 
valoroso contributo do nosso atleta, que trouxe uma medalha de ouro na bagagem. 

A equipa de juniores participou no Campeonato Nacional de Juniores (PO04) tendo 
conquistado o 7º lugar na 1ª Fase – Zona Sul (10 equipas), concluindo o Grupo B – Zona Sul (7 
equipas) em 4º lugar, fazendo uma época tranquila, sem grande sobressaltos, tendo sido 
promovidos no final da época dois atletas ao plantel principal, nomeadamente Rúben Gomes 
e André Alves. 

A equipa de juvenis participou no Campeonato Nacional de Juvenis (PO06) tendo conquistado 
o 7º lugar na 1ª Fase – Zona 4 (10 equipas), concluindo o Grupo B – Zona 4 (7 equipas) em 4º 
lugar, numa época com pouco brilho. A nossa equipa participou ainda no Torneio Costa e Silva, 
uma competição oficial em que conquistou o 3º lugar. 

A equipa de iniciados participou no Campeonato Regional de Iniciados (POR06) com duas 
equipas, Belenenses “A” e Belenenses “B”, tendo concluído a Fase Final – Grupo 1 em 3º lugar 
(Belenenses B) e em 5º lugar (Belenenses A). 

A equipa de infantis participou no Campeonato Regional de Infantis (POR07) onde conquistou 
o 6º lugar no Grupo 2, tendo ainda participado na Prova Regional de Apuramento para o 
Encontro Nacional de Infantis (PO15), com o Belenenses a conquistar o 2º lugar na Fase Final 
– Grupo 2. 

Finalmente, a equipa de minis participou no Torneio de Abertura Minis 7 (PO25) onde 
conquistou o 4º lugar, tendo ainda participado no Campeonato Regional de Minis 7. 

Fora das competições oficiais, destaque para a participação do Belenenses no prestigiado 
Torneio Nazaré Cup, com os escalões de infantis, iniciados e juvenis, tendo a nossa equipa de 
iniciados conquistado o 2º lugar na competição. Também marcámos presença no Torneio 
Cidade de Almada, nos escalões de infantis e iniciados, tendo a nossa equipa de iniciados 
conquistado o 2º lugar na competição. 
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Atletismo 

A secção de Atletismo demonstrou nesta época uma excelente actividade na dinamização e 

organização de eventos e na obtenção de resultados desportivos de relevo, com mais de 80 

atletas inscritos na respectiva Federação, dos quais 35 provêm dos escalões de formação. 

Procurando captar sócios e adeptos para a actividade desportiva, nomeadamente para o 

fenómeno da corrida informal ou popular, foi criado o grupo dos “Belém Runners”, destinados 

a atletas amadores que ostentarão as cores do Belenenses nas provas de estrada realizadas 

por todo o país e no estrangeiro. 

Ao nível das iniciativas o Atletismo do Belenenses organizou em tempo record a tradicional 

caminhada “das Salésias ao Restelo”, realizada no dia 8 de Dezembro de 2014, com a 

participação de mais de duas centenas de sócios e adeptos, retomando uma tradição do nosso 

Clube.  

Em Maio, a secção de Atletismo teve a responsabilidade e um papel preponderante na 

organização (em colaboração com a Junta de Freguesia de Belém e com o Clube dos Amigos 

de Atletismo de Belém) da 3ª Corrida de Belém, prova de estrada de 10 Km, que pela primeira 

vez teve a sua partida e chegada na pista do Estádio do Restelo, alcançando um número record 

de inscrições, superior a um milhar de participantes. 

Aproveitando as excelentes condições que a pista de tartan do Restelo pode proporcionar, a 

secção de Atletismo organizou ainda duas edições das “Noites Quentes do Restelo”, provas 

de 3.000 metros para atletas amadores e federados, com elevada participação de atletas de 

todas as idades. 

Relativamente aos resultados desportivos alcançados esta época, é importante salientar o 

título de campeões nacionais de Masters de pista ao ar livre, alcançado pela equipa de 

veteranos, bem como o título de Campeão Nacional dos 10.000 metros em Masters 

Veteranos (M40) através do atleta Carlos Freitas e do título de vice-campeão para José Serpa 

em Veteranos (M65). 

A equipa de Veteranos alcançou um brilhante 2º lugar no Campeonato Nacional de Corta 

Mato em Masters, realizado na Guarda. 

Na 76ª edição da Estafeta Cascais – Lisboa, a equipa do Belenenses venceu o escalão 40-45, 

alcançando um excelente 5º lugar na classificação geral. 

De salientar ainda a obtenção do record nacional de 110 metros barreiras no escalão M45 

através do atleta Rui Santiago na pista do Complexo Desportivo de Pombal. 
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Basquetebol 

A época 2014/2015 da Secção de Basquetebol foi, mais uma vez, marcada pelo excelente 

desempenho da equipa sénior no Campeonato Nacional da I Divisão, mas também pelo 

crescimento do número de atletas federados e de escalões de formação em competição, num 

desenvolvimento bastante sustentado da modalidade. 

Desportivamente, a Secção de Basquetebol esteve em actividade com 9 escalões etários, 

nomeadamente: Veteranos, Seniores, Sub-18, Sub-16, Sub-14 e MiniBasquete (Sub-12 (M), 

Sub-12 (F), Sub-8/10 (M) e Sub-8/10 (F)), num total de 143 atletas federados, sendo 45 atletas 

pertencentes ao MiniBasquete, a base da pirâmide da modalidade. 

A equipa de seniores participou no Campeonato Nacional da I Divisão, tendo tido uma época 

excelente, sendo apurada para a 2º fase da competição – Zona Sul – Grupo B, onde conquistou 

o 2º lugar, com os mesmos pontos do vencedor desta fase, perdendo a oportunidade de 

disputar a subida de divisão pela diferença de um cesto. Felizmente, o Belenenses acabou por 

receber no final da época, um convite para participar na Proliga, subindo mais um degrau na 

hierarquia da modalidade. 

A equipa de Sub-18 participou no Campeonato Distrital de Lisboa, concluindo a época no 7º 

lugar do ranking da ABL. 

A equipa de Sub-16 participou no Campeonato Distrital de Lisboa, concluindo a época no 7º 

lugar do ranking da ABL. Participou ainda na Taça Nacional de Sub-16. 

A equipa de Sub-14 participou no Campeonato Distrital de Lisboa, concluindo a época no 25º 

lugar do ranking da ABL. 

As equipas de MiniBasquete participaram em vários torneios e convívios organizados pela ABL, 

para além de ter participado em convívios de MiniBasquete organizados por vários clubes 

(Alenquer, Benfica, Algés, Queluz, Faro, Pombal e Évora) elevando sempre o nome do 

Belenenses, com participações bastante honrosas e com grande alegria. 

Destaque ainda para a participação do Belenenses nas Olisipíadas, organizado pela Câmara 

Municipal de Lisboa, tendo conquistado o 1º lugar na competição. 

 

Futebol de Formação 

Os objectivos traçados pela anterior Direcção para o Futebol de Formação, relativamente à 
época 2014-15, no que concerne às nossas equipas de Juniores, Juvenis A e Iniciados A seriam 
a passagem às fases finais e, para a nossa equipa de Juvenis B, a subida de Divisão. 
 

Em relação aos Juniores e Iniciados A não se conseguiu alcançar os objectivos traçados e, em 
relação aos Juvenis A, lográmos alcançar a 2ª. fase da competição. Relativamente aos Juvenis 
B, o grande objectivo foi atingido, tendo-se conseguido com a subida de divisão o direito de 
competir na Divisão de Honra da AFL do respectivo escalão. 
 

Aspecto extremamente relevante é o incremento do número de atletas no futebol de 
formação, aliado à qualidade demonstrada durante a época, tendo-se alcançado diversas 
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vitórias em torneios nacionais e internacionais. O expoente máximo destas conquistas foi 
atingido com as vitórias nos Torneios “Ibercup”, quer a nível nacional quer a nível 
internacional, tendo este último sido disputado em Marbella (Espanha) com a presença de 
centenas de equipas de mais de vinte países.  
 
Também a nível do futebol de formação há a registar o feito de, pela primeira vez, uma equipa 
do CFB (escalão sub 12) ter vencido a competição internacional da “Danone Cup” realizada em 
Portugal e, com isso, ter conquistado o direito a representar Portugal na final da competição 
(Campeonato do Mundo sub 12) a realizar em Marrocos. 
  

O número de atletas inscrito na época de 2014-15 foi de 115 jogadores tendo sido repartido 
pelas seguintes equipas: 
35  Juniores 

27  Juvenis A 

22  Juvenis B 

31  Iniciados A 

 

Atletas Internacionais: 
Sub/19   Eucidalcio Gomes 

Sub/18   Fábio Duarte 

Sub/16   André Simões 

 
De salientar que o atleta Eucidálcio Gomes rubricou o seu primeiro Contrato de Trabalho Desportivo 
Profissional com “Os Belenenses”, Sociedade desportiva de Futebol, SAD. 

 
Resultados finais da época 2014-15: 
 

Juniores - 2º Lugar Fase de descida/manutenção 
 

Juvenis A - 3º lugar 2ª Fase de apuramento de campeão 
 

Iniciados A - 2º lugar Fase de descida/manutenção 

 

Juvenis B – 2º lugar no Campeonato Distrital da 1ª Divisão 
 

Futsal 

A época 2014/2015 da Secção de Futsal foi bastante positiva ao nível dos escalões de 

formação, com resultados bastante positivos e com vários atletas a merecerem convocatórias 

para as diversas selecções, conseguindo, mais uma vez, colocar vários atletas na equipa 

principal da modalidade. 

Desportivamente, a Secção de Futsal esteve em actividade com 4 escalões etários, 

nomeadamente: Seniores (sob a gestão do NAF), Juniores, Juvenis e Iniciados (sob a gestão do 

Clube), num total de cerca de 70 atletas federados. 

A equipa sénior do Belenenses/ElPozo participou na Liga Sport Zone Futsal, onde disputou o 

acesso ao Play-Off do título até às últimas jornadas da fase regular, concluindo a Fase Regular 
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no 10º lugar. Participou ainda na Taça de Portugal onde foi eliminado nos quartos-de-final da 

competição. 

Destaque ainda para a convocatória de cinco atletas do Belenenses para a Selecção Nacional 

de Sub-21, ao longo da época, nomeadamente: Sérgio Alves, João Marques, Ivo Oliveira, 

Pauleta e Hugo Eduardo. Também o atleta Tiago Carvalho foi convocado para a Selecção 

Nacional Universitária, que participou no Campeonato do Mundo Universitário. 

A equipa de juniores realizou uma época excelente, cumprindo os objectivos propostos, 

participando no Campeonato Distrital da Divisão de Honra, onde conquistou o apuramento 

para a 2ª Fase – Apuramento do Campeão e posteriormente para a 3ª Fase – Fase Final, 

conquistando o título de vice-campeão distrital e o apuramento para a Taça Nacional de 

Juniores. 

Na Taça Nacional de Juniores, o Belenenses conquistou o apuramento para a 2ª Fase e 

posteriormente para a Fase Final da competição, disputado em Ponte de Sor, onde conquistou 

o título de vice-campeão da Taça Nacional, sendo a única equipa sem derrotas nessa Fase Final 

e tendo ganho ao vencedor da competição, garantindo o principal objectivo desportivo da 

época: o apuramento para o Campeonato Nacional de Sub-20.  

Para além das conquistas desportivas, destaque para a promoção de três atletas do plantel à 

equipa sénior: Alex Velosa, Paulo Ribeiro e Nando. 

A equipa de juvenis realizou também uma época muito positiva, participando no Campeonato 

Distrital da Divisão de Honra, onde conquistou o apuramento para a 2ª Fase – Apuramento do 

Campeão e posteriormente para a 3ª Fase – Fase Final, terminando a época em 4º lugar. A 

equipa participou ainda no Torneio Extraordinário da AFL, conquistando o 2º lugar entre 9 

equipas. Destaque ainda para a convocatória de Gonçalo Dantas para a Selecção Distrital que 

participou no Torneio-InterAssociações. 

Finalmente, a equipa de iniciados realizou uma época em crescendo, com uma equipa 

formada a poucos dias do início da competição, participando no Campeonato Distrital da 

Divisão de Honra, não conseguindo o apuramento para a 2ª Fase – Apuramento do Campeão, 

tendo de disputar a 2ª Fase – Manutenção, onde teve um desempenho fantástico, vencendo 

esta fase de forma concludente, terminando a época em 7º lugar.  

 

Futebol Feminino 

A equipa de Futebol Feminino do C.F. os Belenenses, na segunda época da sua existência, 

participou no Campeonato Nacional de Promoção – Série D. 

No final da primeira fase, o Belenenses foi o vencedor da série D, com 50 pontos (16 vitórias, 

2 empates e 2 derrotas), apurando-se para a fase final de apuramento do campeão e de acesso 

à 1ª Divisão. 

Na disputa da fase final, a equipa do Belenenses ficou a apenas 1 ponto da promoção ao 

principal escalão do Futebol Feminino em Portugal, em virtude de ter fraquejado nas últimas 

duas partidas realizadas no Restelo. 
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O percurso desportivo na disputa da Taça de Portugal foi bastante satisfatório tendo atingido 

os quartos-de-final, caindo apenas aos pés do primodivisionário A-dos-Francos. 

Natação 

Independentemente da falta de condições para a prática da natação, nomeadamente pela 

inexistência de piscinas no complexo do Restelo, a secção de Natação persistiu no 

desenvolvimento da sua actividade, recorrendo a infra-estruturas alugadas e provendo a 

natação do Clube de Futebol “Os Belenenses” ao mais alto nível. 

Reunindo mais de uma centena de atletas, a natação do Belenenses participou este ano em 

mais de quatro dezenas de provas, onde alcançou 200 lugares no pódio, conquistando 23 

títulos de Campeão Nacional colectivos e individuais 

Número de Atletas 

 Seniores Juniores Juvenis Infantis Cadetes Escolas Masters TOTAL 

Femininos 12 9 8 4 1 8 0 42 

Masculinos 15 8 13 8 7 13 5 69 

Total 27 17 21 12 8 21 5 111 

 

Participações e Pódios 

 
Campeonatos 

Nacionais 
Meetings 

Internacionais 
Campeonatos 

Regionais 
Campeonatos 

Zonais 
Outras 

competições 
TOTAL 

Participações 10 4 21 2 7 44 

Ouro 23 3 38 2 n.d. 66 

Prata 15 6 36 4 n.d. 61 

Bronze 20 10 36 13 n.d. 73 

 

Títulos alcançados: 

● Campeão nacional de Clubes 3ª Divisão (Femininos) 
● Campeão Nacional de Clubes 3 Divisão (Masculinos) 
● Simão Morgado – Campeão Nacional Absoluto de 50 e 100 Mariposa (Masters C)  
● Francisco Quintas – Campeão Nacional de 100 Bruços 
● João Nunes – Campeão Nacional Juvenil A 200 Estilos 
● Rafael Oliveira – Campeão Nacional Infantil B 200 Livres 
● Raquel Sousa – Campeã Nacional Juvenil B Longa Distância – 3.000m 
● André Gonçalves – Campeão Nacional Master 400 Estilos e 100 Mariposa 
● Tiago Neves – Campeão Nacional Adaptada classe S15 – 50 Crawl, 50 Mariposa, 100 

Mariposa, 100 Crawl, 100 Livres, 200 Estilos e 200 Livres 
● Miguel Cruz – Campeão Nacional Adaptada classe S15 – 50 Mariposa, 50 Livres, 100 

Bruços e 200 Estilos 
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Importa igualmente referir a participação dos nossos atletas em estágios e competições da 

Federação Portuguesa de Natação:  

● 16 Participações em Estágio das Selecções Regionais da ANL 
● 13 Participações em Estágio das Selecções nacionais da FPN 

 

 

Rugby 

Número de atletas por escalão 
 

 Seniores S16 S14 S12 S10 S08 TOTAL 

Masculinos 75 59 49 35 29 21 313 

 
Nota: S23 é sub-escalão Sénior pelo que estão juntos 
 

Classificações relevantes: 
Seniores: 
XV 

Campeonato: 5º lugar 

Sevens 

Vice campeões 

  
S18 

Vice campeões e finalista vencido na Taça de Portugal 
S16 

Campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal 
S14 

Campeões nacionais 

  

Nos escalões S8/S10 e S12 não existe competição oficial, efectuando-se, no entanto, diversos 
torneios em que as nossas equipas foram das mais participativas e vencedoras. 

O Torneio Kiko Rosa disputou-se no Restelo no dia 30 de Maio, no Campo nº2 do Restelo, 
contando com a presença de cerca de 900 atletas dos 6 aos 13 anos. 

Esta foi uma época bastante positiva em termos de Rugby, onde os nossos atletas participaram 
em 17 torneios ao longo da época, tendo efectuado 68 jogos e 84 treinos, o que se  traduz em 
mais de 152 horas de Rugby durante este ano. Fizemos 3 deslocações para fora de Lisboa 
(Porto, Coimbra e Loulé), em que os nossos atletas não deixaram os seus créditos por mãos 
alheias, tendo dominado muitos destes torneios. 

Conseguimos alcançar alguns marcos importantes, em escalões não competitivos, como o 
primeiro lugar no torneio Kiko Rosa, em Sub-8 e Sub-12, ou os resultados conseguidos nas 
OlisipIadas da Cidade de Lisboa, em que os Sub-10 ficaram em 2º Lugar e os Sub-12 em 1º. 

Para além de todos estes sucessos desportivos, realce ainda para as felicitações, quer da 
Federação Portuguesa de Rugby, quer da Associação de Rugby do Sul, por termos sido a única 
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equipa Nacional a estar presente em convívios de Norte a Sul do País (Porto, Coimbra e Loulé), 
demonstrando sempre os valores do Rugby ao seu melhor nível. 

Este intenso ano de Rugby só foi possível devido ao esforço e dedicação dos nossos 
treinadores, aos quais se endereçam os sinceros parabéns pela fibra e determinação com que 
se entregaram à tarefa de dar formação aos nossos atletas. 

Um evento de extrema importância que tivemos este ano foi o jantar de angariação de fundos 
para o nosso novo campo (Belém Rugby Park), que teve lugar dia 10 de Novembro, no Casino 
Estoril, no Salão Preto e Prata, e contou com mais de 500 participantes. 
 

Triatlo 

Na Época de 2015 federaram-se 44 atletas pelo Clube Futebol “Os Belenenses”. Estes atletas 

estiveram divididos nos atletas da Escola de Triatlo (21) e os restantes (23) distribuídos pelos  

outros escalões, sendo que com uma forte predominância nos escalões inferiores aos Seniores  

Em termos de participações a Escola de Triatlo esteve presente em praticamente todas as 

provas do Campeonato Nacional Jovem (presença em 14 provas com um total de 104 

participações) 

Os restantes atletas marcaram presença no extenso calendário de Duatlo, Aquatlo e Triatlo 

em 18 provas num total de 80 participações 

Nas provas nacionais temos a realçar os seguintes resultados: 

Rafael Santos – Campeão Nacional de Benjamins Masculinos 

Madalena Almeida – Campeã Nacional de Triatlo Cadetes Femininos 

Vasco Vilaça – Campeão Nacional de Aquatlo Cadetes Masculinos 

Fernando Pombo – Campeão Nacional de Duatlo Veteranos 5 

Internacionalmente voltámos a ter três atletas chamados a integrar a selecção nacional. 

Madalena Almeida, Vasco Vilaça e Vera Vilaça foram logo no início do calendário de 2015 

convocados para participarem na prova da Taça da Europa de Triatlo em Quarteira. Em termos 

de resultados destacou-se o excelente 9º lugar da Madalena, melhor atleta portuguesa, numa 

prova com mais de 50 atletas internacionais. 

Ao longo da época, Madalena Almeida e Vasco Vilaça participaram em outras provas 

internacionais. Entre outras, destaque para a participação da Madalena no Campeonato da 

Europa, em Génova, e no Campeonato do Mundo em Chicago tal como a participação do 

Vasco na Prova Youth em Banyoles, onde integrou a equipa de estafetas Portuguesa que 

terminou num excepcional 3º lugar. 

 

Voleibol 

A época 2014/2015 da Secção de Voleibol foi sem dúvida excelente, com a conquista do título 

de Campeão Nacional da I Divisão, no escalão sénior, na sequência de uma temporada 
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bastante positiva, que ficou ainda marcada por uma mudança do responsável máximo da 

modalidade a meio da época. 

Desportivamente, a Secção de Voleibol esteve em actividade com 7 escalões etários, todos no 

feminino, nomeadamente: Seniores, Juniores, Juvenis, Cadetes, Iniciadas, Infantis e Minis, 

num total de 147 atletas federadas. 

A equipa sénior participou no Campeonato Nacional da I Divisão, onde lutou pela disputa de 

dois títulos: campeão nacional de elite e campeão nacional da I divisão, tendo a nossa equipa 

conquistado este segundo título. 

Para memória futura, e como homenagem às campeãs, fica a lista das atletas e técnicos que 

conquistaram o título:  

Atletas: Aline Rodrigues, Ana Rita Santos, Brígida Ferreira, Catarina Batatas, Daniela Loureiro, 

Elisa Monteiro, Fabiana Silva, Filipa Aguiar, Joana Coimbra, Joana Polido, Márcia Neves,  

 

Maria Maio, Neusa Neto, Patrícia Gago, Rita Fernandes, Rita Sousa, Rute Nunes e Susana Ávila. 

Técnicos: António Rodrigues, Marta Godinho, Luís Fernandes e Valter Silva. 

Quanto aos escalões de formação, que participaram no Campeonato Regional, apesar de não 

terem obtido resultados de grande relevo, demonstraram uma enorme capacidade de 

trabalho, dedicação e espírito de equipa, actuando com verdadeiro espirito de equipa, grande 

ligação entre a equipa sénior e os vários escalões de formação, num trabalho de médio-prazo. 

 

Lisboa, Novembro 2015 

 

 

 

*Os originais assinados encontram-se devidamente arquivados no clube 


