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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2016/2017 

 

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

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

votação o relatório e contas referentes ao exercício de 2016/2017. 

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

para os nossos associados como também transmitir uma correcta 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. 

É igualmente apresentado um breve relatório das actividades de cada uma das modalidades no 

ano desportivo 2016/2017. 

Previamente à apresentação das Contas e dos demais elementos, importa referir que o exercício 

2016/2017 foi um ano de consolidação, não só em termos financeiros como desportivos. De facto 

os resultados desportivos obtidos pelo Clube na última época em termos gerais assim o 

demonstram, estando refletidos detalhadamente na exposição por modalidade que se encontra 

refletido mais adiante. 

Em termos financeiros este exercício caracterizou-se novamente pela obtenção de um resultado 

positivo superior, este ano superior em 24,5% ao ano transato. 

Um dos factos mais relevantes neste exercício económico é a redução do passivo em 19 % e 

consequentemente o aumento dos capitais próprios em 8,5 %, ultrapassando os 3 M€ e 

reforçando desta forma a solvência do Clube. 
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Análise de Execução Orçamental 

Ao efectuar-se a análise comparativa entre o Orçamento 2016/17, apresentado pela Direcção e 

aprovado pelos sócios em Assembleia Geral. Os valores reais relativos ao mesmo período, há que 

ter em consideração a forma de apresentação dos valores referentes ao Bingo. Com efeito, no 

Orçamento aqueles valores são reflectidos de forma líquida sendo que nas Contas agora 

apresentadas todos os valores (rendimentos e gastos) são apresentados detalhadamente. Esta 

situação, como é do conhecimento de todos, deriva da entidade responsável pelo Bingo ter 

passado a ser o Clube. 

No entanto, e com as devidas alterações atrás referidas, poder-se-ão constatar as seguintes 

observações: 

 

✓ Total das vendas e outros rendimentos (Totais sem efeito da reversão de imparidades) – 

Realização superior ao orçamentado em cerca de 1,38.M €, equivalente a um acréscimo 

de 34%; 

 

✓ Total das vendas e outros rendimentos (Sem efeito do bingo e reversão de imparidades) – 

Realização superior ao orçamentado em cerca 0,6 M € equivalente a 35 %; 

 

✓ Total dos gastos (Totais sem imparidades) – Valor superior em 45 %, equivalente a cerca 

de 1,8 M €; 

 

✓ Total dos gastos (Sem efeito Bingo e imparidades) – Valor superior em 53 %, equivalente a 

cerca de 1 M €; 

 

Dentro dos gastos sem efeito do bingo importa salientar os seguintes aspetos: 

 

 Fornecimentos e serviços externos  

Face ao grande aumento verificado na atividade desportiva com a consequente 

presença em inúmeras competições o valor despendido nas rúbricas relacionadas ( 

deslocações e estadas, organização de jogos, alugueres e equipamento e material 

desportivo) foi superior em 320 m€ ao orçamentado ao despendido no ano 

passado. 

 Gastos com pessoal – Valor em linha com o orçamentado (Comparativamente ao 

ano transato existe um aumento significativo provocado pelo efeito do ano 

completo de processamento de pessoal do bingo) 

 Outros Gastos – Valor essencialmente influenciado pelo efeito dos impostos pagos 

pelo bingo e pela contabilização do efeito da anulação dos saldos a receber da SAD 

por via da sentença do Tribunal Arbitral relativo á conta corrente.  
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Análise de execução orçamental 

 

Clube Bingo Modalidades Total Clube Bingo Total

%

Execução

  Loja azul 60.000 € 60.000 € 43.316 € 43.316 € 72,19%

Prestação de Serviços

  Patrocinios e publicidade 10.000 € 145.000 € 155.000 € 66.407 € 66.407 € 42,84%

  Exploração do Bingo (receita Bruta) 3.756.000 € 3.756.000 € 5.987.435 € 5.987.435 € 159,41%

  Exploração do Bingo (Prémios) -1.314.600 € -1.314.600 € -3.093.900 € -3.093.900 € 235,35%

  Quotização\Mensalidades 477.750 € 123.500 € 601.250 € 910.151 € 910.151 € 151,38%

  Outros (inclui direitos de formação) 2.500 € 112.500 € 115.000 € 223.793 € 350.121 € 573.914 € 499,06%

Subsidios á Exploração

  Subsidios entidades(inclui Salésias EDP) 70.000 € 30.000 € 100.000 € 64.909 € 64.909 € 64,91%

  Donativos 5.000 € 5.000 € 100.713 € 100.713 € 2014,26%

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00%

  Aluguer de espaços não desportivos 530.844 € 530.844 € 710.760 € 710.760 € 133,89%

 Outros rendimentos 90.000 € 90.000 € 122.438 € 122.438 € 136,04%

Imparidades 0 € 0 € 1.823.321 € 1.823.321 € 0,00%

1.246.094 € 2.441.400 € 411.000 € 4.098.494 € 4.065.807 € 3.243.656 € 7.309.463 € 178,35%

   Mercadorias 25.200 € 25.200 € 25.691 € 25.691 € 101,95%

Fornecimentos e Serviços Externos:

  Serviços especializados 100.000 € 20.000 € 120.000 € 123.339 € 101.541 € 224.880 € 187,40%

  Materiais 22.000 € 22.000 € 25.435 € 26.207 € 51.642 € 234,74%

  Energia e fluidos 204.500 € 60.000 € 264.500 € 231.502 € 53.945 € 285.448 € 107,92%

  Deslocações e Estadas 120.000 € 120.000 € 471.071 € 0 € 471.071 € 392,56%

 Serviços diversos ( Inclui alugueres) 12.500 € 163.800 € 160.000 € 336.300 € 580.192 € 236.992 € 817.185 € 242,99%

Gastos com Pessoal

 Salários folha 165.623 € 1.152.000 € 1.317.623 € 418.517 € 1.160.021 € 1.578.538 € 119,80%

 Outros - Subsidios atletas e treinadores 202.500 € 202.500 € 0 € 0,00%

Gastos de Depreciação e Amortização 620.000 € 620.000 € 508.429 € 0 € 508.429 € 82,00%

Outros Gastos e Perdas 0,00%

  Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo) 95.000 € 328.650 € 423.650 € 117.737 € 786.949 € 904.686 € 213,55%

  ITP 375.600 € 375.600 € 0 € 524.968 € 524.968 € 139,77%

 Outros (incluindo Salésias) 0 € 467.947 € 2.911 € 470.859 € 0,00%

Gastos e  perdas de Financiamento

   Juros 200.000 € 200.000 € 3.389 € 3.389 € 1,69%

  Outros 0 € 0 €

Imparidades 1.188.976 € 1.188.976 €

1.444.823 € 2.080.050 € 502.500 € 4.027.373 € 4.162.226 € 2.893.535 € 7.055.761 € 175,20%

-198.729 € 361.350 € -91.500 € 71.121 € -96.419 € 350.121 € 253.702 € 356,72%

Real

Total

Resultado Orçamental Estimado

Proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2016-2017

Rendimentos

Vendas

Total

Gastos 

CMVMC

Orçamento 2016/2017

 
De referir que não foram consideradas no orçamento o efeito das imparidades\provisões que se 
vieram a mostrar necessárias refletir nas contas, a saber: 
a) Reversão da provisão constituída para encargos com a FPF, que face á responsabilidade 

contabilizada em sede de PER se mostrou excessiva; 
b) Constituição de imparidades sobre os saldos a receber do anterior e atual concessionário do 

bingo; 
c) Constituição de uma provisão para outros riscos e encargos que cubram os riscos da situação 

de litigância existente com o ex Banif atual Oitante.  
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Análise Comparativa Exercícios 2016/17 vs 2015/16 

Tal como referido para a análise da execução orçamental, na comparação entre os valores reais 

dos exercícios 2016/17 e 2015/16 há que ter em consideração o efeito de empolamento 

originado pela contabilização dos valores referentes ao Bingo , tendo em consideração que ano 

corrente contempla doze meses enquanto no ano transato somente contemplou três meses. 

O Clube tem a sua situação regularizada perante as autoridades tributária e de segurança social, 

PER, principais fornecedores e pessoal. Neste capítulo é importante referir que, todos os 

colaboradores do Clube têm a sua situação salarial integralmente regularizada. 

 Eis os aspectos mais relevantes a nível dos resultados: 

Rendimentos 

As vendas e prestações de serviços adicionadas a outros rendimentos e ganhos ( 

essencialmente aluguer de instalações ) tiveram um aumento real de 0,5 %, ou seja mais 

13 m € relativamente ao exercício anterior, já descontados do efeito bingo atrás 

mencionado sendo de destacar as seguintes rubricas: 

✓ Aumento do valor referente a “Quotização” em cerca de 7 %; 

✓ Decréscimo de 76 m € em aluguer de espaços não desportivos. Esta redução deriva 

maioritariamente da no exercício anterior terem sido obtidas receitas com recuperação 

de rendas em atraso que neste momento estão normalizadas. 

✓ Redução das receitas do bingo (-45%) inerentes ao novo contrato do Bingo; 

 

Gastos 

A nível de fornecimentos e serviços externos o incremento registado no exercício ( cerca 

de 400K € sem o efeito Bingo) foi originado pelo incremento nas rúbricas de deslocações e 

estadas, equipamento e material desportivo e organização de jogos, em face do forte 

aumento verificado na atividade desportiva. 

Ao nível dos custos com pessoal o aumento está diretamente relacionado com o atrás 

mencionado aumento da atividade desportiva, nomeadamente com pagamentos a 

técnicos e estruturas d apoio. 

Na rúbrica outros gastos e perdas houve um aumento significativo pela contabilização da 

anulação das contas a receber da SAD por via da decisão do tribunal arbitral. 
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2016-2017 2015-2016 %

Total de Rendimentos 7.308.574 3.108.825 135,09%

Total de Gastos 7.054.872 2.904.996 142,85%

Resultados Operacionais 765.520 785.639 -2,56%

Resultado Liquido 253.702 203.829 24,47%

RENDIMENTOS

Quotização 761.489 712.307 6,90%

Patrocinios e Publicidade 66.407 32.234 106,01%

Rendas 710.760 786.921 -9,68%

Bingo 350.121 633.750 -44,75%

Imparidades/Provisoes 1.823.321 0 0,00%

Outros 3.596.476 943.613 281,14%

Total 7.308.574 3.108.825 135,09%

GASTOS

Gastos com o pessoal 1.578.538 626.028 152,15%

Fornecimentos e serviços externos 1.850.225 1.096.327 68,77%

Impostos 1.438.703 282.978 408,42%

Outros gastos/perdas (excl.impostos) 125.454 39.329 218,99%

Gastos de depreciações e juros suportados 511.818 581.810 -12,03%

Imparidades/Provisoes 1.188.976 227.335 423,01%

Outros gastos 361.157 51.189 605,53%

Total 7.054.872 2.904.996 142,85%

Passivo 12.123.318 14.944.373 -18,88%

Capitais Próprios 3.024.032 2.788.392 8,45%

Activo não corrente 13.131.539 14.767.116 -11,08%

Activo corrente 2.015.811 2.965.648 -32,03%

Passivo não corrente 10.746.397 13.302.407 -19,21%

Passivo corrente 1.376.921 1.641.965 -16,14%

Principais indicadores 2016/2017
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Sócios 

Conforme se pode constatar nos indicadores atrás, um dos grandes problemas do CFB é o 

diminuto número de associados. A sustentabilidade do eclectismo que sempre pautou no Clube 

depende, em grande parte, da base de sócios. É crucial aumentar e rejuvenescer o número de 

associados.  

Pelo quadro abaixo verificamos que o número global de sócios aumentou 5,3% em relação ao 

ano anterior e que na maioria das categorias se verificou uma estabilização nos associados com 

ligeiras variações apresentadas. Assim o crescimento global, foi suportado pela categoria 

“Atletas” (28,8%) em consequência da política de implementação do estatutariamente previsto 

de forma a potenciar o envolvimento de quem nos representa com o próprio Clube. 

É um facto de que a separação entre o futebol profissional e o Clube não ajuda ao 

desenvolvimento de acções comerciais ou de Marketing que tragam novos e antigos sócios para 

dentro do CFB. Por isso é imperativo o apoio de todos os actuais associados na captação de mais 

um sócio. É uma mensagem diversas vezes repetida mas que, infelizmente ainda não produziu 

resultados minimamente satisfatórios. 

 

Categoria 30.Junho.2015  30.Junho.2016  30.Junho.2017 

      

atletas 1036  1569  2021 
contribuintes 3270  3323  3349 
efectivos (+ 50Kms) 583  630  638 
Empresa 15  15  11 
Estudante 190  193  189 
Infantil 727  773  669 
Juvenil 458  490  504 
Reformado 255  254  250 
 6534  7247  7631 

Da apreciação destes Resultados, ressalta um continuado esforço de gestão das finanças do 
Clube, perseguindo com a uma política de contenção de custos nas diferentes rubricas, 
especialmente as que não “criam valor”, mas inflectindo para uma política de investimento no 
desenvolvimento de novos projectos que visem sempre a componente desportiva do CFB 
explorando todas as vantagens que daí advenham. 

Acreditamos que o futuro do Clube é cada vez mais azul e que o caminho que nos separa da 

grandeza que o C.F. “Os Belenenses” outrora granjeou é significativamente mais curto. 
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES 

ANDEBOL 

Depois de uma época anterior pobre a nível global, com várias equipas a terem uma prestação abaixo do 

expectável, a época 2016/17 marcou o início de um trabalho de recuperação da mística do Belenenses, 

com a aposta no regresso de vários atletas emblemáticos, com um passado no Clube, que pudessem 

ajudar a trazer qualidade e mística à nossa Equipa Sénior, com destaque para os regressos de João Moniz, 

Diogo Domingos e Gonçalo Ribeiro, assim como do técnico Prof. João Florêncio, que assumiu o comando 

da equipa técnica em Dezembro. 

Numa modalidade em que o peso maior das despesas são não-desportivas (taxas de filiação, inscrições, 

seguros, arbitragens, deslocações, policiamentos e afins) sem qualquer apoio financeiro por parte das 

entidades que gerem a modalidade, as nossas equipas deram um salto classificativo nos principais 

escalões, porém, ainda aquém dos nossos objectivos. 

A equipa de Seniores classificou-se em 10º lugar na fase regular (entre 14 equipas), tendo disputado o 

Grupo B na segunda fase, classificando-se em 3º lugar (entre 8 equipas), o que representa o 9º lugar no 

Campeonato Nacional, com 15 vitórias em 40 jogos. Destaque ainda para o facto de Gonçalo Ribeiro ter-se 

sagrado o melhor marcador do campeonato. 

A equipa de Juniores classificou-se em 6º lugar na primeira fase do Campeonato Nacional – zona sul, 

tendo-se classificado em 3º lugar na segunda fase do grupo B, tranquilamente afastado dos lugares de 

descida. Obteve 9 vitórias em 24 jogos oficiais na competição. 

A equipa de Juvenis classificou-se em 7º lugar na primeira fase do Campeonato Nacional – grupo 4, tendo-

se classificado em 4º lugar na segunda fase do grupo B, longe dos lugares de despromoção. Obteve 10 

vitórias em 24 jogos oficiais na competição. 

A equipa de Iniciados disputou a fase de Apuramento para o Campeonato Nacional, não conseguindo o 

apuramento, tendo disputado posteriormente o campeonato  regional da AAL, conquistando 12 vitórias 

em 25 jogos oficiais na soma das duas competições. 

A equipa de Infantis conseguiu o apuramento para o Encontro Nacional, conquistando um 11º lugar a 

nível nacional entre 30 equipas participantes, com 3 vitórias em 6 jogos. Para chegar a esta fase a equipa 

disputou a fase de apuramento da AAL, tendo vencido 20 jogos em 30 jogos. Dado elevado número de 

atletas, foi criado a meio da época uma equipa B que disputou as provas regionais da AAL tendo vencido 

12 dos 15 jogos disputados. 

Finalmente, as nossas duas equipas de Minis participaram em 13 Encontros Regionais, num total de 69 

jogos disputados. 

Destaque ainda para a participação das equipas de Infantis A (1º lugar), Infantis B (4º lugar) e Iniciados (2º 

lugar) no V Torneio Cidade de Castelo Branco, assim como para a participação das equipas de Infantis (17º 

lugar), Iniciados (22º lugar)e Juvenis (10º lugar) no GarciCup 2017 (Estarreja). 
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Escalões e Classificação: 

Seniores – 9º lugar (Campeonato Nacional) – 3º no Grupo B 

Juniores – 6º lugar (Campeonato Nacional – Zona Sul) – 3º no Grupo B 

Juvenis – 7º lugar (Campeonato Nacional – Grupo 4) – 4º lugar no Grupo B 

Iniciados – Não conseguiu o acesso ao Campeonato Nacional 

Infantis – 11º lugar (Encontro Nacional) 

Minis – Sem classificação 

 

Atletas Federados: 

111 atletas 

Atletas Internacionais: 

João Moniz (Seniores) 

Gonçalo Ribeiro (Juniores) 

 

ATLETISMO 

 

Durante a Época 2016-2017, o atletismo do Clube de Futebol “Os Belenenses”, obteve vários resultados 

de especial relevo em provas internacionais e nacionais. 

 

Renovando uma vez mais o título de Campeão Nacional de Pista ao Ar Livre, na categoria de Veteranos 

masculinos, (alcançando o tricampeonato), e obtendo ainda um excelente 3º lugar no através da equipa 

Feminina.  

Fomos igualmente Campeões nacionais de 10.000 metros, em pista no escalão Master e Campeões 

Regionais de Corta Mato Longo. 

Na Maratona, dois momentos importantes alcançados recentemente: a obtenção do título de Campeão 

Nacional da Maratona, no escalão M50, através do nosso atleta João Ginja, e a contratação do atleta 

olímpico Paulo Roberto de Paula para reforçar a equipa ao mais alto nível. 

 

A nível internacional, estiveram presentes 6 atletas do Belenenses no Campeonato da Europa de 

Veteranos em Pista ao Ar Livre (que se realizou em Aarhus na Dinamarca): 

- Rui Santiago, Ricardo Carvalho, Sandra Carvalho, Lídia Brum, Elvino Cruz e Francisco Vicente. 

E na Deafolimpics (Olimpíadas para atletas surdos) na Turquia com a participação do nosso atleta 

Abubacar Touré. 

 

A nível nacional, o Atletismo do Belenenses participou em mais de duas dezenas de provas, alcançando 

um conjunto assinalável de excelentes resultados e pódios. 

 

Também o grupo de corrida do Belenenses “Belém Runners”, tem registado um crescimento 

extraordinário, sendo já constituído por quase uma centena de atletas amadores, participou em diversas 
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provas e corridas de estrada, com excelentes resultados individuais e colectivos, dignificando o nome do 

Belenenses por todo o país e inclusive no estrangeiro. 

 

 

Salienta-se ainda a organização da Caminhada “Das Salésias ao Restelo”, inserida no programa das 

comemorações do 98º aniversário do Clube e do Circuito “Challenge 3.000” realizado em parceria com a 

Federação Portuguesa de Atletismo na pista do Restelo, com a participação de mais de uma centena de 

atletas. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Complexo do Restelo recebeu a organização da Corrida de Belém, prova 

de 10 Km com partida e chegada na pista do Estádio do Restelo, onde a vitória foi alcançada pelo Hugo 

Pereira, Triatleta do Belenenses. 

 

BASQUETEBOL 

A equipa sénior de Basquetebol apostou nesta sua segunda época na Proliga na contratação de um 

treinador de renome, Sérgio Ramos, que veio contribuir para uma maior visibilidade da modalidade, 

apostando num plantel que desse garantias para fazer uma época ambiciosa, algo que foi logo 

comprometido com a lesão do atleta Tiago Brito logo na primeira jornada da Proliga, que o impediu de 

jogar toda a temporada, a que se juntaram outras lesões prolongadas em atletas importantes da equipa e 

algumas saídas a meio da época. 

A equipa sénior classificou-se em 5º lugar na primeira fase da Proliga – Zona Sul, disputando a a segunda 

fase da competição no Grupo B, onde conquistou o 2º lugar, equivalente ao 10º lugar da Proliga entre 16 

equipas. Obteve 14 vitórias em 28 jogos oficiais na competição, que foi uma melhoria efectiva de 

prestação em relação à época anterior. 

Escalões e Prestação Desportiva: 

Seniores Masculinos – 14 vitórias em 28 jogos (proliga) 

Sub-18 Masculinos – 4 vitórias em 20 jogos (campeonato distrital) 

Sub-16 Masculinos – 12 vitórias em 27 jogos (campeonato distrital) 

Sub-14 Masculinos – 19 vitórias em 26 jogos (campeonato distrital) 

Sub-14 Femininos – 17 vitórias em 24 jogos (campeonato distrital) 

Sub-12 Masculinos – sem jogos oficiais 

Sub-12 Femininos – sem jogos oficiais 

Sub-10 Mistos – sem jogos oficiais  

Sub-8 Mistos – sem jogos oficiais  

 

Atletas Federados: 

Seniores Masculinos – 14  

Sub-18 Masculinos – 12 

Sub-16 Masculinos – 17 

Sub-14 Masculinos – 15 

Sub-14 Femininos – 13 

Sub-12 Masculinos – 13 

Sub-12 Femininos – 14 

Sub-10 / Sub-8 Mistos – 10 

Total: 108 atletas 
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Participação nas Selecções: 

Miguel Reino (Sub-14) – Selecção da ABL 

 

FUTSAL 

Esta época desportiva marcou o regresso da gestão da Equipa Sénior de Futsal ao Clube, depois de cinco 

anos gerido pelo Núcleo de Amigos do Futsal – NAF, tendo sido feita uma aposta no reforço do plantel de 

forma a podermos lutar pelos lugares cimeiros da classificação da Liga SportZone Futsal. 

Foi ainda uma época desportiva que a Federação Portuguesa de Futebol apostou forte na modalidade, 

reforçando o apoio financeiro aos clubes da Liga SportZone, com atribuição de prémios monetários por 

vitória, por classificação final, por ranking dos últimos cinco anos e por criação de equipas femininas, que 

contribuiu para esta aposta do Clube. 

A aposta foi ganha, com a Equipa Sénior do Belenenses a conseguir o 4º lugar na fase regular da Liga 

SportZone, com 16 vitórias em 26 jornadas, com particular destaque para a vitória sobre o Benfica, por 2-

1, no Pavilhão da Luz, facto que não acontecia há vários anos. No play-off a nossa equipa foi eliminada no 

derradeiro jogo dos quartos-de-final. 

Destaque ainda para a participação positiva na Taça da Liga, onde apenas fomos eliminados nas meias-

finais da competição, num jogo disputado em Gondomar que contou com a presença de largas dezenas de 

adeptos do Clube. 

Foi ainda uma época bastante positiva nos restantes escalões: 

A equipa de Sub-20 a sagrar-se Vice-Campeã Nacional, perdendo a final do play-off diante do Benfica, 

após eliminar o Sporting nas meias-finais. A equipa foi ainda Vice-Campeã da Taça de Honra da AFL. 

A equipa de Juvenis foi Vice-Campeã Distrital, apurou-se para a Taça Nacional onde ficou em 2º lugar e, 

mais importante, conseguiu o apuramento para o Campeonato Nacional de Sub-17. 

A equipa de Iniciados conquistou o 4º lugar no Campeonato Distrital, conquistando uma das melhores 

classificações de sempre da nossa equipa. 

A equipa Sénior Feminina, no seu ano de estreia, sagrou-se Campeã Distrital da I Divisão, contando por 

vitórias os 24 jogos disputados na competição. Destaque para a excelente participação na Taça de 

Portugal, onde apenas foram eliminadas na quinta eliminatória disputada, diante do Sporting, perdendo 

5-4 após prolongamento. Uma época fantástica. 

Finalmente, a equipa de Juniores Femininos, também no seu ano de estreia, classificou-se em 3º lugar no 

Campeonato Distrital, perdendo nas meias-finais da competição, conquistando ainda o Torneio 

Extraordinário da AFL. 

Escalões e Classificação: 

Seniores Masculinos – 4º lugar (campeonato nacional) + meia-final (taça da liga) 

Sub-20 Masculinos – 2º lugar (campeonato nacional) + 2º lugar (taça de honra AFL) 

Juvenis Masculinos – 2º lugar (campeonato distrital) + 2º lugar (taça nacional) 

Iniciados Masculinos – 4º lugar (campeonato distrital) 

Seniores Femininos – 1º lugar (campeonato distrital) 

Juniores Femininos – 3º lugar (campeonato distrital) + 1º lugar (torneio extraordinário AFL) 
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Atletas Federados: 

103 atletas 

Atletas Internacionais: 

Bernardo Almeida (Sub-20) 

Pedro Monica (Sub-16) 

Gonçalo Fernandes (Sub-16) 

João Cabral (Sub-16) 

 

NATAÇÃO 

  
Atletas Federados – 77      
Escolas – 145       
 

     

Competição 
Medalhas/Pódios Observações 

(MP – Máximos Pessoais) Ouro Prata Bronze 

     

CAMPEONATOS NACIONAIS 
Camp. Nac. Juniores e Seniores Piscina 
Curta 

4 8 8  48 Finais; 15 Recordes CFB; 38 MPs 

Camp. Nac. Clubes 2ª Divisão Masculina 5 5 2 2º Colectivo; 2 Recordes CFB 

Camp. Nac. Clubes 2ª Divisão Feminina 3 3 1 2º Colectivo; 2 Recordes CFB 

Camp. Nac. Juvenis, Juniores e Seniores 1 5 3 9 Finais; 7 Recordes CFB; 36 MPs 

Camp. Nac. Infatis 1 2 4 25 MPs 

Camp. Nac. Juvenis e Absolutos  6 4 5 14 Recordes CFB; 22 MPs 

Zonal Infantis  2 8 3 27 MPs 

Zonal Juvenis --- 2 1 37 MPs 

Total 22 37 27  
 

CAMPEONATOS/TORNEIOS REGIONAIS 
Torneio 1/2 Fundo Inf e Fundo Juv --- 3 1  

Camp. de Lisboa de Piscina Curta 2 1 1 85 MPs 

Regional de Clubes de Cadetes 2 1 ---  

Regional de Clubes de Infantis 8 4 4 3º Colectivo 

Camp. de Lisboa de Piscina Longa 10 8 7 44 MPs 

Camp. Reg. Infantis de Inverno 10 5 1 1º Colectivo; 34 MPs 

Nadador Completo Infantis e Juvenis 2 5 5 74 MPs 

Camp. Reg. Infantis de Verão 11 6 4 1º Colectivo; 25 MPs 

Camp. Absolutos de Lisboa 4 2 3 7 MPs 

Fest. Regional de Verão de Cadetes --- 1 ---   

Total 49 36 26  

     

MEETINGS INTERNACIONAIS 
Meeting Internacional do Algarve 1  2 2 6º Colectivo; 47 Finais; 29 MPs 

Meeting Internacional de Lisboa  --- --- --- 12 Finais; 39 MPs 

Meeting Internacional de Coimbra 1 3 6 3º Colectivo; 46 Finasi; 13 MPs 

Total 2 5 8  
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MEETINGS/TORNEIOS NACIONAIS 
Torneio da SFUAP 1 1 2 3º Colectivo 

Torneio 17º Aniversário PDEM 1 2 ---  

Torneio Sorraia 5 4 3 2º Colectivo; 26 Finais; 40 MPs 

Torneio 25º Aniversário GESLOURES 5 6 4 3º Colectivo; 36 Finais; 40 MPs 

Meet XIRA 3 6 5 4º Colectivo; 31 Finais; 32 MPs 

Torneio Especialista da ANDS 18 25 13 1º Colectivo; 40 MPs 

Total 33 44 27  

     

TOTAL MEDALHAS / PÓDIOS 106 122 88  

     

 
 
 

PRESENÇAS EM SELECÇÕES 
Atleta Evento Data 

   

Rodrigo Dias 
Luís Júnior 
António Carvalho 
Lidiana Rodrigues 

1º Estágio de Capacitação de Infantis 7 e 8 Jan 2017 

Catarina Carvalho 
Rebeca Antunes 

1º Estágio de Capacitação de Cadetes 14 e 15 Jan 2017 

Francisco Quintas Concentração Selecção Nacional 14 e 15 Jan 2017 

Luís Júnior 
Rodrigo Dias 
António Carvalho 
Lidiana Rodrigues 

Selecção ANL – Taça Vale do Tejo - Abrantes 4 Mar 2017 

Francisco Quintas Concentração Selecção Nacional 11 e 12 Mar 2017 

Nuno Quintanilha 
Bruno Ramos 

Concentração Selecção Nacional 13 e 14 Mai 2017 

Tiago Neves 
Miguel Cruz 

Estágio Selecção Nacional de Surdos – Algarve 17 a 22 Abr 2017 

Tiago Neves 
Miguel Cruz 
Teresa Neves 

Estágio Global Selecção Nacional Natação 
Adaptada – Rio Maior 

22 e 23 Abr 2017 

Rebeca Antunes 
Catarina Carvalho 

Estágio Nacional de Cadetes - Condeixa 8 e 9 Jun 2017 

Luís Júnior 
Rodrigo Dias 
António Carvalho 
Lidiana Rodrigues 

2º Estágio de Capacitação de Infantis 15 Jun 2017 

Nuno Quintanilha 
Bruno Ramos 

Selecção Nacional Sénior – Campeonato 
Andaluz de Natação - Sevilha 

14 a 16 Jul 2017 
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            RECORDES NACIONAIS / MARCAS DE RELEVO 
Atleta Evento Prova Obs 

Tiago Neves Meeting Internacional de Lisboa 100M  Recorde Nacional 

Meeting Internacional de Lisboa 50L Recorde Nacional 

Meeting Internacional de Lisboa 100M Mín JO 

Camp Nac Juv Jun Sen 50L Recorde Nacional 

Camp Nac Juv Jun Sen 100L Recorde Nacional 

Jogos Olímpicos - Samsun 200M Recorde Nacional 

Jogos Olímpicos - Samsun 100L Recorde Nacional 

Jogos Olímpicos - Samsun 50M Recorde Nacional 

Jogos Olímpicos - Samsun 50M Recorde Nacional 

 Jogos Olímpicos - Samsun 200L Recorde Nacional 

 Jogos Olímpicos - Samsun 100M Recorde Nacional 

 Jogos Olímpicos - Samsun 200E Recorde Nacional 

Miguel Cruz Meeting Internacional de Lisboa 50L Mín JO 

 Jogos Olímpicos - Samsun 50B Recorde Nacional 

 

 

 

RUGBY 
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As classificações das equipas do Belenenses: 

- Seniores -  

- XV Campeonato Nacional 5º lugar 

- XV Taça Portugal - Perdemos com CDUP, não sei a    

- Sevens Campeonato Nacional 4º lugar 

- Challenge -  

 - XV Campeonato Nacional 4º lugar 

- Sub18 -  

- XV Campeonato Nacional 1º lugar 

- XV Taça Portugal - 4º Final 

- Sevens Campeonato Nacional - Não houve competição 

- Sub16 -  

- XV Campeonato Nacional 2º lugar 

- XV Taça Portugal - Finalista 

- Sevens Campeonato Nacional - 3º lugar 

 

INTERNACIONAIS 

 Sub-18 

FREDERICO SIMÕES 

RODRIGO MARTA 

DIOGO CABRAL 

VASCO MORAIS 

 

Sub-20 – Campeões Europeus 

DAVID WALLIS 

DUARTE AZEVEDO 

GONÇALO SANTOS 

RODRIGO FREUDENTHAL 

 Seniores XV 

DUARTE MOREIRA 

JOSÉ FINO 

TIAGO FERNANDES 
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JOÃO FREUDENTHAL 

BERNARDO SEARA CARDOSO 

  

Seniores – Sevens 

BERNARDO SEARA CARDOSO 

DIOGO CABRAL 

DUARTE AZEVEDO 

DUARTE MOREIRA 

FREDERICO CAETANO 

GONÇALO SANTOS 

JOÃO FREUDENTHAL 

RODRIGO FREUDENTHAL 

VASCO MORAIS 

 

VOLEIBOL 
 

Contando com o apoio e colaboração de todos - Direcção, Treinadores, Atletas, Pais, Associados e 

Simpatizantes - foi possível confirmar a orientação do Projecto Desportivo Feminino do Voleibol em torno 

dos dois Eixos Fundamentais, que se complementam em perfeita harmonia: a COMPETIÇÃO 

protagonizada pela Equipa Sénior, que se assume como o "modelo" de todo o projeto, no cume da 

pirâmide e a FORMAÇÃO personificada por todos os Escalões e constituindo o corpo da pirâmide, desde a 

sua base. 

Evidenciando o forte empenho e espírito coletivo de solidariedade que une o Grupo Sénior, conseguimos 

manter a competitividade da nossa Equipa SÉNIOR, conquistando, uma vez mais, a Taça de Honra da 

Associação de Voleibol de Lisboa, sagrando-se Vice-Campeã Nacional da I Divisão e alcançando o 5º lugar 

do "ranking nacional". 

Em relação à FORMAÇÃO, aumentando o número total de praticantes para cerca de 130 Atletas regulares, 

reforçámos o seu papel fundamental na estratégia de desenvolvimento da Secção, pretendendo-se que, a 

par do seu contributo para a formação global das jovens que integra, se constitua como uma Escola 

importante no ensino do Voleibol. 

Paralelamente à dimensão inclusiva e integradora que caracteriza toda a atividade da Formação, 

reafirmámos a preocupação competitiva que, naturalmente, também pretendemos incutir, ao apurar 2 

Equipas para os Nacionais (Infantis e Juniores), uma das quais (Juniores), com excelente participação na 

"Final 8" do campeonato nacional. 
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1. EQUIPAS FEDERADAS 

a. Equipa Sénior 

i. Atletas (14): Rita Fernandes (C); Brígida Ferreira; Daniela Loureiro; Maria Maio; Neusa 

Neto; Alice Vicente; Catarina Barbosa; Mariana Veiga; Maria Tinoco; Francesca Festi; 

Tatiana Santos; Sara Junqueira; Filipa Aguiar; Mariana Fontes 

ii. Treinadores & Staff (4): João Azeitona Correia; João Miguel Santos; Luís Fernandes;  

Sr. António Fontes 

iii. Competições (resumo): 

a) Taça AVL (set.2016): Vitória, conquista do Troféu 

  1/2 final (3-0 ao CVL) + Final (3-1 à PEL) 

b) Taça de Portugal: eliminados aos 1/8 final 

c) Campeonato Nacional 1ª Div. 

a. 1ª Fase: 5º Lugar (22 jogos | 12 Vitórias | 10 Derrotas) 

b. Fase dos Play-off 5º/8º 

i. Vitória no 1º Play-off com GDC Gueifães (3V | 1D) 

ii. Vitória no 2º Play-off com CR Ribeirense (2V | 1D) 

iii. Play-off do Título 1ª Divisão com Clube K (0V | 3D) 

 VICE-CAMPEÃO NACIONAL 1ª DIVISÃO 

iv. Torneios 

a) Torneio Internacional CVL: 1º Lugar 

b) Torneo International "Mujeres" (Cáceres, Espanha): 2º Lugar 

 

b. Escalões de FORMAÇÃO 

i. Equipas em Atividade - ainda que, ao longo da temporada, por diversas razões, 

algumas das atletas tenham interrompido a sua atividade regular, passaram pelos 

diferentes escalões etários da nossa formação: 

a) Minis A e B (2 Treinadores + 29 Atletas) 

b) Infantis (2 Treinadores + 17 Atletas) 

c) Iniciadas (2 Treinadores + 22 Atletas) 

d) Cadetes (2 Treinadores + 28 Atletas) 

e) Juvenis (3 Treinadores + 25 Atletas) 

f) Juniores (3 Treinadores + 19 Atletas) 

ii. Competição 

a) Campeonato Regional (AVL): Esta Prova conduz ao apuramento das melhores 

equipas de cada escalão para o Campeonato Nacional. 

b) Campeonato Nacional (FPV): Esta prova atribui o número de equipas a apurar 

para a disputa do Campeonato Nacional.  

Apurámos 2 equipas para os Nacionais: INFANTIS + JUNIORES 

c) Fase Final do Campeonato Naional (FPV): As 8 melhores equipas que 

disputam o Campeonato Nacional apuram-se para a "Final 8", onde o 

vencedor se sagra Campeão Nacional.  

A nossa Equipa de JUNIORES apurou-se para a "Final 8” classificando-se em 6º 

lugar.   
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d) Torneio "Prof. Adelaide Patrício" (AVL): Todas as nossas equipas que não 

foram apuradas para os campeonatos nacionais, disputaram esta competição, 

verificarando-se significativas evoluções individuais e coletivas, projetando o 

futuro. 

(Nota - devido ao elevado nº de Atletas, participámos com 2 equipas no TPAP 

nos escalões de CADETES e JUVENIS 

iii. Torneios e Atividades 

a) Olisipíadas Lisboa - participação com 6 equipas, em representação das Juntas 

de Freguesia de Belém, Alcântara e Ajuda. 

b) Torneio de Torres Vedras  

c) Torneio de Viana do Castelo 

d) Torneio Eurobol (Viana do Castelo) 

e) Torneio da Lousã  

f) Torneio AMB (Espinho) 

 

2. SELECÇÕES & TÍTULOS (Indoor e Praia) 

a. Seleção Nacional de Seniores: Tivemos três atletas convocadas para os trabalhos preliminares 

da Seleção Nacional sénior absoluta: NEUSA NETO + DANIELA LOUREIRO + MARIA TINOCO + 

MARIA MAIO 

NEUSA NETO manteve-se sempre dentro do lote das 12 atletas convocadas para a competição 

relativa ao apuramento para o Campeonato da Europa 

b. Seleção Nacional Sub-18 (Indoor): BEATRIZ RODRIGUES + CAROLINA GARCÊS (Atletas Juvenis) 

c. Seleção Nacional Sub-18 (Praia): BEATRIZ RODRIGUES (Atleta Juvenil) 

d. Seleções Regionais e Nacionais de Voleibol de Praia: BRÍGIDA FERREIRA + DANIELA LOUREIRO 

+ MARIA TINOCO (Atletas Seniores) 

 

FUTEBOL FORMAÇÃO 

 
O Clube de Futebol “Os Belenenses” na área do Futebol Formação contou com 395 atletas inscritos na 

Associação Futebol de Lisboa nos diferentes escalões (dos sub-9 aos sub-19), representando assim um dos 

3 maiores clubes de Lisboa, curiosamente, contabilizando com os jogadores inscritos nas Escolas de 

Futebol “Os Belenenses”, somos o clube com maior número de atletas inscritos. 
Revalidação da Certificação F.P.F. 

Depois de o Belenenses ter recebido da Federação Portuguesa de Futebol, em 2016, o certificado de 

Entidade Formadora no âmbito da certificação UEFA, na sequência de um processo iniciado em Outubro 

de 2015, a FPF notificou o Clube da revalidação desse estatuto, o que mantém o Belenenses no restrito 

grupo de emblemas certificados em resultado dos índices de excelência que caracterizam o trabalho que 

vem sendo desenvolvido no futebol de formação. 

Esta confirmação decorre de uma análise levada a cabo por uma equipa técnica da FPF e confirma que o 

Belenenses cumpre critérios de Planeamento e Orçamento, Estrutura Organizacional, Recrutamento, 

Formação Desportiva, Acompanhamento Médico-Desportivo, Formação Pessoal e Social, Recursos 

Humanos, Instalações e Produtividade. 
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Resultados Desportivos 

Finalizada a Época 2016-2017, o Clube de Futebol “Os Belenenses” congratula-se com alguns feitos 

alcançados na área do Futebol: 

 Vice-Campeão no Campeonato Nacional de Juniores (Sub-19) 

 Campeão no Escalão de atletas nascidos em 2005, campeonato esse que foi disputado entre 

outras equipas mas destacamos os 3 grandes de Lisboa 

 Nos escalões de campeonato Nacional, os nossos atletas foram observados pelas respectivas 

selecções e estivemos representados em todos os escalões nas Selecções nacionais: Tomás 

Gutierres (Sub-15), João P. Oliveira (Sub-15), André Duarte (Sub-17), Bernardo Caldeira (Sub-17), 

Nuno Santos (Sub-18), Tomás Domingos (Sub-18) e Pedro Amador (Sub-19) 

Escolas de Futebol “Os Belenenses” 

O número de Escolas de Futebol “Os Belenenses” tem crescido ano após ano. O projecto foi iniciado em 3 

locais da Grande Lisboa e já conta, actualmente, com 14 pólos espalhados, sendo o clube com maior 

número de Escolas da Grande Lisboa. Alfragide, Algés, Alvalade, Barreiro, Estádio do Restelo, Lisboa 

Centro (Olaias), Mem Martins, Odivelas, Oeiras, Parque das Nações, Pinhal Novo, Queluz, Telheiras e 

Trafaria são os lugares reservados para o futuro dos jovens da região de Lisboa. 

 

 

Outubro de 2017 


