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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2018/2019 

 

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 2018/2019. 
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 2018/2019. 
Previamente à apresentação das Contas e dos demais elementos, importa referir que o exercício 
2018/2019 foi caracterizado pelas diversas ações levadas a cabo no sentido da recuperação da 
identidade e dos valores do Clube de Futebol “Os Belenenses” no que concerne ao futebol sénior, 
pela preparação do Centenário do Clube, marco relevante e de enorme significado para toda a 
família Belenenses em particular e para o desporto nacional em geral, bem como na consolidação 
da imagem e dos valores do Clube no universo desportivo em que está inserido. 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 detalhada mais 
adiante. 
Em termos financeiros este exercício caracterizou-se novamente pela obtenção de um resultado 
positivo (43 mil euros) facto que se tem verificado desde há uns anos a esta parte e que tem 
contribuído para uma melhoria sistemática dos Capitais Próprios do Clube, o qual se encontra, 
neste momento, em 3.108.000 euros. De referir que, desde Junho de 2014 até Junho de 2019, o 
passivo do Clube reduziu 4.190 milhões de euros, o que representa uma diminuição superior a 
28%. Relativamente ao ano transato, no exercício 2018/19, o passivo reduziu 956 mil euros, ou 
seja, mais de 8%. 
Uma das preocupações relevantes nos últimos anos tem sido o respeito integral do cumprimento 
relativamente às dividas do Clube, incluindo o pagamento do Plano Especial de Revitalização a que 
o C.F.B. está obrigado. Neste capítulo, é relevante enfatizar que, no âmbito do PER, a divida do 
C.F.B. à Segurança Social é de 288 mil € e às Finanças de 3,5 mil €. 
 
 

Análise de Execução Orçamental 

Ao efectuar-se a análise comparativa entre o Orçamento 2018/19, apresentado pela Direção e 
aprovado pelos sócios em Assembleia Geral, e os valores reais relativos ao mesmo período, há 
sempre 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. 
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No entanto, e com as devidas alterações atrás referidas, poder-se-ão constatar as seguintes 
observações: 

✓ Total dos rendimentos – Realização superior ao orçamentado em cerca de 526 mil €, 
equivalente a um acréscimo de 8,4%; 

✓ Total dos rendimentos (sem efeito do bingo) – Realização superior ao orçamentado em 
cerca 114 mil €, equivalente a 4,8 %; 

✓ Total dos gastos – Valor superior em cerca de 613 mil €, equivalente a 10 %; 

✓ Total dos gastos (sem efeito Bingo) – Valor superior em 201 mil €, equivalente a 7,7 %. 
 
Em resumo, o efeito Bingo anula-se no valor líquido (rendimentos – gastos), sendo que a atividade 
exclusiva do Clube teve, face ao orçamentado, uma deterioração de 87 mil euros, essencialmente 
devido ao incremento dos custos com processos judiciais, incluindo com a “Casa da Sorte”, o qual 
originou o encerramento do contencioso existente com aquela entidade. 
 

Dentro dos rendimentos (sem efeito do bingo) e face aos valores orçamentados, importa 
salientar os seguintes aspetos: 
 

• Diminuição, da quotização/mensalidades em 116 mil € (- 12,4% do orçamentado); 

• Diminuição do valor de patrocínios, subsídios e donativos em 39 mil € (- 12,7% do 
orçamentado); 

• Aumento dos alugueres (não desportivos) em 416 mil € (+ 59% do orçamentado); 
 

Dentro dos gastos (sem efeito do bingo) os aspetos mais relevantes são: 
  

• Fornecimentos e serviços externos – redução de 111 mil € (equivalente a -7%), 
salientando-se “energia e fluidos” (- 76 mil €), ”deslocações e estadias” (- 129 mil €) 
e “serviços especializados” (+ 61 mil €); 

• Gastos com pessoal – valor acima do orçamentado (+ 41 mil €) equivalente a 11%; 

• Outros Gastos – Valor essencialmente influenciado pelo efeito de processos e 
custas judiciais (153K) bem como multas desportivas (23K). 
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Análise de execução orçamental 
 

Clube Bingo Total Clube Bingo Total

%

Execução

  Loja azul 42.000 € 42.000 € 66.868 € 66.868 € 159,21%

Prestação de Serviços

  Patrocinios e publicidade 150.500 € 150.500 € 69.011 € 69.011 € 45,85%

  Exploração do Bingo (receita Bruta) 7.100.000 € 7.100.000 € 8.639.860 € 8.639.860 € 121,69%

  Exploração do Bingo (Prémios) -3.561.846 € -3.561.846 € -4.689.370 € -4.689.370 € 131,66%

  Quotização\Mensalidades 935.350 € 935.350 € 819.183 € 819.183 € 87,58%

  Bilheteira 45.000 € 45.000 € 6.569 € 6.569 € 14,60%

  Outros  (inclui direitos de formação) 145.000 € 360.000 € 505.000 € 108.749 € 360.000 € 468.749 € 92,82%

Subsidios á Exploração

  Subsidios entidades 72.500 € 72.500 € 85.934 € 85.934 € 118,53%

  Donativos 85.000 € 85.000 € 114.336 € 114.336 € 134,51%

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00%

  Aluguer de espaços não desportivos 700.808 € 700.808 € 1.116.887 € 1.116.887 € 159,37%

 Outros rendimentos 190.000 € 190.000 € 92.484 € 92.484 € 48,68%

Imparidades 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00%

2.366.158 € 3.898.154 € 6.264.312 € 2.480.022 € 4.310.490 € 6.790.512 € 108,40%

   Mercadorias 25.200 € 25.200 € 34.823 € 34.823 € 138,19%

Fornecimentos e Serviços Externos:

  Serviços especializados 190.000 € 190.000 € 251.016 € 0 € 251.016 € 132,11%

  Materiais e Conservação 120.000 € 120.000 € 111.347 € 0 € 111.347 € 92,79%

  Energia e fluidos 232.000 € 63.000 € 295.000 € 156.322 € 61.470 € 217.792 € 73,83%

  Deslocações e estadias(inclui subsídio) 668.500 € 668.500 € 539.514 € 0 € 539.514 € 80,71%

 Serviços diversos ( Inclui alugueres) 426.000 € 382.800 € 808.800 € 467.028 € 395.589 € 862.617 € 106,65%

Gastos com Pessoal

 Salários folha 366.900 € 1.401.000 € 1.767.900 € 408.259 € 1.511.195 € 1.919.455 € 108,57%

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

Gastos de Depreciação e Amortização 510.000 € 510.000 € 509.931 € 0 € 509.931 € 99,99%

Outros Gastos e Perdas 0,00%

  Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo) 22.500 € 976.250 € 998.750 € 77.205 € 1.174.187 € 1.251.392 € 125,30%

  ITP 710.000 € 710.000 € 0 € 797.147 € 797.147 € 112,27%

 Outros 25.000 € 5.104 € 30.104 € 233.205 € 10.903 € 244.108 € 810,89%

Gastos e  perdas de Financiamento

   Juros 10.000 € 10.000 € 8.508 € 8.508 € 85,08%

  Outros 0 € 0 €

Imparidades 0 € 0 €

2.596.100 € 3.538.154 € 6.134.254 € 2.797.159 € 3.950.490 € 6.747.649 € 110,00%

-229.942 € 360.000 € 130.059 € -317.137 € 360.000 € 42.863 € 32,96%

Rendimentos

Vendas

Total

Gastos 

CMVMC

Orçamento 2018/2019 Real 06/2019

Total

Resultado Orçamental Estimado

 
De referir que não foram consideradas no orçamento o efeito das imparidades\provisões que se 
vieram a mostrar necessárias refletir nas contas. 
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Análise Comparativa Exercícios 2018/19 vs 2017/18 
 

Tal como referido para a análise da execução orçamental, na comparação entre os valores reais 
dos exercícios 2018/19 e 2017/18 há que ter em consideração o efeito de empolamento originado 
pela contabilização dos valores referentes ao Bingo. 
Tal como referido anteriormente, o Clube tem a sua situação regularizada perante a autoridade 
tributária, segurança social e credores do PER, bem como com os 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, expurgando o impacto dos valores do 
bingo: 

Rendimentos 

As vendas e prestações de serviços adicionadas a outros rendimentos e ganhos (incluindo 
quotização e mensalidades, aluguer de espaços desportivos e direitos de formação 
desportiva) tiveram uma redução de 2%, ou seja, menos 29 mil € relativamente ao 
exercício anterior, sendo de destacar as seguintes rubricas: 

✓ Aumento dos “Direitos de formação desportiva” em 65 mil € (+ 52%); 

✓ Redução na rúbrica “Aluguer de espaços desportivos” em 60 mil € (aluguer para 2 jogos de 
futebol que não se verificaram no ano em curso); 

✓ Decréscimo do valor referente a “Escolas de futebol – material desportivo” em cerca de 24 
mil €; 

✓ Valor das receitas do bingo de consonância com o acordado; 
 

Relativamente aos “Outros rendimentos” de referir o elevado acréscimo na rúbrica “Aluguer 
de instalações não-desportivas” (+ 307 mil €, equivalente a + 38%), destacando-se o impacto 
económico de diversos eventos levados a efeito no Complexo. 

 
Gastos 
Ao nível dos gastos, e considerando as duas rúbricas mais importantes na ótica da gestão 
do Clube constata-se que: 

✓ Gastos com pessoal – acréscimo de 18 mil €, equivalente a + 4,6%; 

✓ F.S.E. - acréscimo de 72 mil €, equivalente a + 5%, destacando-se o aumento em 
“Deslocações e estadias” (+ 83 mil €), “Inscrições” (+ 26 mil €) e “Equipamento e material 
desportivo” (+ 39 mil €), ou seja, rúbricas relacionadas diretamente com o incremento da 
atividade desportiva. 

 
 

Para finalizar, o facto mais relevante, e que nunca é de mais ser salientado, prende-se com a 
continuada redução do passivo, o qual diminui 4.190 milhões de euros (- 28%) nos últimos 5 anos 
e o consequente aumento dos capitais próprios em 26,4% no mesmo período de tempo, situando-
se nesta altura no montante de 3.108 milhões de euros, sinal evidente da sustentabilidade e 
solvência do Clube de Futebol “Os Belenenses”. 
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RUBRICAS 2018-2019 2017-2018 %

Total de Rendimentos 6.790.110 6.104.319 11,23%

Total de Gastos 6.747.247 6.027.208 11,95%

Resultados Operacionais 561.302 598.821 -6,27%

Resultado Liquido 42.863 77.111 -44,41%

RENDIMENTOS

Quotização/Mensalidades 820.897 813.473 0,91%

Patrocinios e Publicidade 69.011 35.737 93,11%

Rendas 1.116.887 809.464 37,98%

Bingo 360.000 360.000 0,00%

Imparidades/Provisoes 0 141.000 -100,00%

Outros 4.423.315 3.944.645 12,13%

Total 6.790.110 6.104.319 11,23%

GASTOS

Gastos com o pessoal 1.919.455 1.726.326 11,19%

Fornecimentos e serviços externos 1.982.286 1.894.532 4,63%

Impostos 2.050.488 1.697.938 20,76%

Outros gastos/perdas (excl.impostos) 183.066 57.873 216,33%

Gastos de depreciações e juros suportados 518.439 521.710 -0,63%

Imparidades/Provisoes 0 18.287 -100,00%

Outros gastos 93.513 110.541 -15,40%

Total 6.747.247 6.027.208 11,95%

Passivo 10.631.872 11.587.769 -8,25%

Capitais Próprios 3.107.882 3.083.081 0,80%

Activo não corrente 12.173.556 12.646.842 -3,74%

Activo corrente 1.566.197 2.024.007 -22,62%

Passivo não corrente 8.937.962 10.163.463 -12,06%

Passivo corrente 1.693.910 1.424.306 18,93%

Principais indicadores 2018/2019
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Sócios 

Conforme se pode constatar nos indicadores atrás publicados, um dos grandes problemas do CFB 
continua a ser 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.  
No entanto, pelo quadro abaixo verificamos que o número global de sócios continua a aumentar 
paulatinamente e no exercício 2019/2018 aumentou 6,6% em relação ao ano anterior, 
verificando-se um aumento na categoria de “Atleta”, na senda das ações levadas a efeito com o 
objetivo de tornar todos os atletas sócios do Clube e na categoria de “Contribuinte”. 
 Sinal relevante e positivo é o facto de este crescimento se verificar sistematicamente e de forma 
constante ao longo dos últimos 5 anos, tendo o número global de sócios aumentado 1.929, o 
equivalente a 29,5%. 
O movimento associativo no CFB tem vivido, ultimamente, tempos bastante animadores com a 
apoio à equipa de futebol sénior e a adesão ao momento histórico que o Clube vive, celebrando o 
seu Centenário. Aproveitando esta vaga de entusiasmo é imperativo o apoio de todos os 
associados na captação de mais um sócio. É uma mensagem repetida ao longo dos últimos 
tempos, mas que, infelizmente, ainda não produziu os resultados que todos nós ansiamos e que a 
grandeza do nosso Clube merece. Vamos atingir a meta dos 10.000 sócios! 
 
 
Categoria Junho 2015 Junho 2016 Junho 2017 Junho 2018 Junho 2019 

      
Atletas 1 036 1 569 2 021 2 259 2 539 
Contribuintes 3 270 3 323 3 349 3 419 3 653 
Efectivos (+ 50Kms) 583 630 638 647 668 
Empresa 15 15 11 11 11 
Estudante 190 193 189 182 175 
Infantil 727 773 669 653 643 
Juvenil 458 490 504 521 530 
Reformado 255 254 250 250 244 
 6 534 7 247 7 631 7 942 8 463 
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Comunicação / Redes Sociais 
 
 
FACEBOOK 
 

- Gostos em 30/JUN/2019: 118.794 (mais de 120.000 à data de 15/10) 
 
 
 
TWITTER 
 

- Seguidores em 30/JUN/2019: 31.900 (mais de 32.500 à data de 15/10) 
 
 

- Tendência regular de crescimento em todos os índices: 
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INSTAGRAM 
 

- Seguidores em 30/JUN/2019 (aproximadamente): 12.500 (mais de 14.400 a 15/10) 
 
 
 
LINKEDIN 
 

- Seguidores em 30/JUN/2019 (aproximadamente): 990 (mais de 1.140 a 15/10) 

 

- Tendência de crescimento em “engagement” à frente dos principais rivais: 
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YOUTUBE 
 

- Seguidores em 30/JUN/2019 (aproximadamente): 1.400 (mais de 1.750 a 15/10) 

 
—> Comportamento Junho 2018 - Junho 2019 
 
. 101.317 visualizações 
. 204.482 minutos de visualização 
. + 502 subscritores do canal no YouTube 
 
 
 
COMUNICAÇÃO / BELÉM TV 
 
—> Comportamento 2018 - 2019 
 
. 168.477 visualizações directas na plataforma MyCujoo 
. 22 jogos transmitidos em directo + 1 conferência de imprensa 
. Mais de 30.000 utilizadores regulares 
. 60% do público é habitual 
 
 

 



Relatório e Contas do exercício 2018/2019 

COMUNICAÇÃO / APP Smartphones 
 
—> Comportamento Junho 2018 - Junho 2019 
 
. Mais 1.618 instalações (81% Android - 19% iOS) —> total de 3,422 utilizadores 
. 1.922 utilizadores com notificações push activadas (eram 1.007 em 30/06/2018) 
. 365.500 visualizações 
 
 

 

COMUNICAÇÃO / SITE OFICIAL osbelenenses.com 
 

—> Comportamento Junho 2018 - Junho 2019 
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. Visualizações de página no período: 736.558  
. Crescimento de visualizações de página: + 276.982 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICAÇÃO / LOJA ONLINE lojaazul.osbelenenses.com 
 
—> Comportamento Junho 2018 - Junho 2019 
 

. Vendas: 4.757,41€ (127 encomendas de 198 artigos) 

 
—> Desde o início: 26 de Junho de 2015 
 
. Vendas totais 2015/2019: €16,189.72 (450 encomendas de 689 artigos) 

 

. Além de Portugal, a loja já vendeu para Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, 
Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Polónia, Reino Unido e Suíça.  

 
 



Relatório e Contas do exercício 2018/2019 

Filiais/Delegações e Relações Institucionais 
 
Durante o exercício 2018/2019, as atividades desenvolvidas no pelouro das nossas filiais e 
delegações bem como das relações institucionais, foram as seguintes: 
 

• Encontro Internacional de Filiais e Núcleos no âmbito das comemorações do Centenário; 
 

• Visita do PMAG à filial nº 35 - Andorinha SC S. Tomé; 
 

• Visita do Vice-Presidente Óscar Rodrigues e da Diretora Geral Mafalda Fernandes ao 
Núcleo do Belenenses em Toronto – Canadá; 

 

• Sessão Solene Comemorativa do Centenário do Juventude Sport Clube (Évora); 
 

• Visita do Presidente do Conselho Municipal Inhambane ao Complexo do Restelo; 
 

• Jornada Olímpica da Biologia Internacional no Complexo do Restelo; 
 

• Visita à filial nº 23 - Clube de Futebol Os Vilanovenses; 
 

• Presença na tomada de posse dos Órgãos Sociais da Casa Pessoal da Santa Casa 
Misericórdia de Lisboa; 

 

• Visita ao Complexo do Restelo da filial nº36 - Clube de Futebol Os Idosos; 
 

• Oferta do espólio de Augusto Silva, feita pelo seu filho, ao museu do C.F.B.; 
 

• Visita à filial nº6 - Clube de Futebol Os Bonjoanenses. 
 

• Visita à Junta de freguesia de Tavira com a presença do vereador da Câmara Municipal. 
 

• Visita ao Complexo do Restelo do Sr. Carlos Matos - filial nº 7 - Sport Clube Marítimo 
Açores. 

 

Face às restrições orçamentais existentes, ficaram algumas outras ações por concretizar. 
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Manutenção e melhoramento do Complexo Desportivo do Restelo 
 
Ao nível do Complexo Desportivo do Estádio do Restelo, no exercício de 2018/2019, houve lugar 
essencialmente à continuação do trabalho desenvolvido no ano anterior, mantendo os espaços do 
Complexo do Restelo, dentro de todas as condicionantes que o clube possui, com o melhor aspeto 
possível. 
 
É de realçar as seguintes atividades: 
 

• Melhoramentos efetuados no campo 2, com a reparação das linhas do relvado; 

• No lar, foi instalada uma cozinha de apoio para os atletas, criados mais 3 quartos 
permitindo albergar mais 5 atletas do que anteriormente e efetuou-se a pintura de todos 
os quartos e zona comum, dando uma imagem mais condizente à finalidade deste espaço;  

• No departamento de futebol, onde outrora funcionava a SAD, todos os balneários, secções, 
Wcs e áreas de acesso foram reparadas e pintadas; 

• Limpeza mais frequente do piso do pavilhão “Acácio Rosa”, de acordo com as necessidades 
das várias modalidades que o utilizam; 

• Com a saída da SAD e no seguimento dos trabalhos que passámos a assumir, tem-se vindo 
a recuperar e tratar o relvado principal do Estádio do Restelo, diariamente; 

• Elaboração do plano de segurança do Complexo do Restelo; 

• Candidatura ao fundos públicos com vista à obtenção de fundos para conservação e 
melhoramentos no Complexo do Restelo; 

• Num procedimento estratégico, ecológico e de poupança de fundos, o Clube aderiu à 
instalação de painéis solares no Complexo do Restelo, permitindo uma poupança 
significativa nos custos mensais com a energia, situação essa que se pretende alargar ao 
sistema de abastecimento das águas já no próximo ano. 
 

Outras intervenções relevantes que foram executadas: 
 

• Instalação das cancelas no parque das piscinas: abertura de valas e execução dos maciços, 
colocação de tubagem e instalação elétrica; 

• Instalação das cancelas no parque do junto à Repsol: abertura de valas e execução dos 
maciços, colocação de tubagem e instalação elétrica; 

• Contentor de apoio ao Campo Vicente Lucas: reparação da cobertura, interior e pintura; 

• Colocação de papeleira em diversos locais do Complexo; 

• Substituição da vedação do Campo Vicente Lucas; 

• Substituição do sistema de alimentação de água à bancada nascente, a partir da 
lavandaria, devido a mau estado da tubagem: abertura de valas e instalação de tubagem; 

• Substituição do sistema de alimentação de água à bancada poente, a partir da rampa da 
maratona, devido a roturas na saída junto à porta do departamento de futebol: abertura 
de valas e instalação de tubagem; 

• Substituição do sistema de alimentação de água aos contentores do Campo Vicente Lucas, 
a partir da rampa da maratona; 

• Substituição de chapas da cobertura do pavilhão “Acácio Rosa”; 

• Balneários do campo 3: pintura e reparação dos chuveiros; 

• Pintura das marcações do pavilhão “Acácio Rosa”; 
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• Ligação de água quente, proveniente da caldeira geral, aos balneários dos juvenis e 
juniores devido a ruturas nos termoacumuladores; 

• Reparação de rutura na pala do Estádio; 

• Reparações nas bancadas com a execução de maciços e substituição de pedras e cadeiras 
para o concerto dos “Metallica”; 

• Reparação do marcador do pavilhão “Acácio Rosa”; 

• Reparação dos muretes da escadaria do campo 3 (ficou a faltar a execução de caleira em 
alvenaria para proteção dos cabos da torre 2); 

• Execução da vedação em rede do campo 3 e separador na bancada do campo 2; 

• Reparações nas caleiras da cobertura das bancadas do campo principal; 

• Diversas intervenções de pintura, reparações e limpeza nas Salésias; 

• Intervenções pontuais relativas à manutenção normal do estádio e substituição de louças 
sanitárias e outros elementos danificados. 
 

Após a denúncia do protocolo com a SAD, o qual não permitia ao Clube a possibilidade de 
rentabilizar os seus espaços, o Estádio do Restelo, abriu as portas para 2 grandes espetáculos 
musicais (“Metallica” e “Festival VOA”), colocando o nosso estádio de novo na rota dos grandes 
concertos em Portugal. 
 
Face aos recursos humanos e logísticos existentes, continua o trabalho de incrementação das 
receitas dos espaços existentes (acréscimo de rendas na ordem dos 19%) em relação ao ano 
anterior e um melhoramento ao nível da qualidade e da imagem dos espaços, como foram os 
recentes casos do restaurante “Varanda Azul” e, mais recentemente, do bar do “Sport Vilas” no 
pavilhão “Acácio Rosa”. 
 
No ano do Centenário, de salientar o apoio dado pelos funcionários da manutenção às diversas 
tarefas onde foi necessária a sua intervenção. 
 

Considerações finais 

✓ Da análise destes resultados, ressalta um continuado esforço de gestão das finanças do 
Clube, perseguindo com o cumprimento das suas obrigações financeiras, mas sem nunca 
descurar o investimento, quer na componente desportiva quer na componente estrutural, 
no desenvolvimento de novos projetos que visem sempre a componente formativa e 
competitiva do CFB explorando todas as vantagens que daí advenham. 

✓ Em ano de Centenário e com o projeto da requalificação do Complexo a dar passos 
significativos na sua realização, temos a certeza de que o futuro do Clube será cada vez 
mais azul, sem nunca descurar os valores e ideais dos “Rapazes da praia”, numa simbiose 
perfeita de um Clube “consagrado e popular”.   
Hoje e sempre “Com a certeza de vencer”! 
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES 
 

ANDEBOL 
A época 2018/19 ficou marcada pela concretização do grande objetivo desportivo da Secção de Andebol, 
que passava pelo apuramento da equipa sénior para o Grupo A (seis equipas) do Campeonato Nacional da I 
Divisão, com o Belenenses a carimbar esse objetivo apenas na última jornada da Primeira Fase do 
Campeonato, com um empate na receção ao Benfica. 
Concretizado o objetivo do apuramento para o Grupo A, a equipa manteve um registo bastante ambicioso 
nessa fase e terminou o campeonato num honroso 5º lugar, a melhor classificação desde 2010/2011, tendo 
a equipa sido convidada para participar nas competições europeias – Taça Challenge – em substituição do 
quarto classificado do campeonato que tinha declinado o convite, algo que o Belenenses também foi 
forçado a fazer por dificuldades em assegurar as elevadas despesas associadas a essa participação. 
A equipa obteve na Primeira Fase do Campeonato 14 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, tendo na segunda 
fase (Grupo A) conquistado 3 vitórias e 7 derrotas, totalizando 17 vitórias, 2 empates e 17 derrotas em 36 
jornadas disputadas. 
Também na Taça de Portugal o Belenenses teve um percurso bastante positivo, tendo sido eliminado 
apenas nos Quartos-de-Final da competição, pelo vencedor da Taça e do Campeonato, falhando por pouco 
o apuramento para a Final-4 da competição, outro dos grandes objetivos da equipa para a época 2018/19. 
A época 2018/19 foi ainda marcada pela criação da equipa de veteranos, uma forma de fazer regressar ao 
nosso Clube velhas glórias da modalidade como o campeão Alberto Oliveira, tendo participado no 
Campeonato Nacional de Veteranos – Zona Sul, onde falhou por pouco o apuramento para a Fase Final da 
competição, conquistando o 4º lugar na Fase de Apuramento com 11 vitórias e 3 empates em 18 jogos 
oficiais disputados.  
Outro facto de enorme relevância para a Secção de Andebol foi a equipa de Juniores ter conquistado o 
apuramento para a Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores (seis equipas) onde alcançou um 
excelente 5º lugar, após ter garantido o 3º lugar na primeira fase do Campeonato Nacional – Zona Sul. A 
equipa orientada pelo técnico João Florêncio Jr. fez um percurso irrepreensível, acima das expectativas 
iniciais da época, com os seus atletas a motivarem-se jogo após jogo em busca de objetivos mais 
ambiciosos. Obteve 15 vitórias e 3 empates em 28 jogos oficiais, muito acima do desempenho das épocas 
anteriores. 
A equipa de Juvenis não conseguiu repetir o apuramento da época anterior para a segunda fase do 
Campeonato Nacional, tendo conquistado o 5º lugar na primeira fase do Campeonato Nacional – Zona 4 
com 7 vitórias e 3 empates em 18 jornadas, mas foi subindo de produção ao longo da temporada tendo 
vencido (1º lugar) a segunda fase do Campeonato Nacional – Grupo B – Zona 4, com 3 vitórias e 2 empates 
em 6 jornadas. Obteve 10 vitórias e 5 empates em 24 jogos oficiais.   
A equipa de Iniciados disputou a Fase de Apuramento para o Campeonato Nacional – Grupo 1, 
classificando-se em 3º lugar garantindo o apuramento para o Campeonato Nacional, onde classificou-se em 
5º na Segunda Fase – Zona 5, conquistando 9 vitórias e 2 empates em 24 jogos oficiais na soma das duas 
competições. A equipa B de Iniciados disputou o Campeonato Regional, tendo obtido o 4º lugar com 4 
vitórias e 1 empate em 10 jogos. 
A equipa de Infantis não conseguiu o apuramento para o Encontro Nacional, tendo disputado a fase de 
apuramento da AAL, onde venceu 11 dos 15 jogos oficiais, conquistando o 1º lugar na Fase Final – Grupo II 
– Série 2. Disputou ainda o Torneio de Abertura da AAL onde obteve 5 vitórias em 9 jogos, conquistando no 
total das duas competições 16 vitórias em 24 jogos oficiais. 
Finalmente, a nossa equipa de Minis participou no Encontro Nacional de Minis (com equipas de Minis 5 e 
Minis 7), tendo ainda participado no Torneio Abertura de Minis 7 e no Torneio de Elite de Minis 7 para além 
de disputar vários Encontros Regionais de Minis 5. 
Escalões e Classificação: 
Seniores – 5º lugar (Campeonato Nacional – Grupo A)  
Veteranos – 4º lugar (Campeonato Nacional – Zona Sul) 
Juniores – 5º lugar (Campeonato Nacional – Fase Final) 
Juvenis – 1º lugar (Campeonato Nacional – Grupo B – Zona 4)  
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Iniciados – 5º lugar (Campeonato Nacional – Segunda Fase - Zona 5) 
Infantis – 1º lugar (Fase Final de Apuramento da AAL – Grupo II – Série 2) 
Minis – Sem classificação 
 
Atletas Federados: 
Veteranos: 19 
Seniores: 16 
Juniores: 17 
Juvenis: 21    Total: 135 atletas 
Iniciados: 27 
Infantis: 15 
Minis / Bambis: 20 
Atletas Internacionais: 
Nuno Santos (andebol de praia) 
 
 

ATLETISMO 
 
Na época 2018/2019 atingimos o objetivo de sermos pela 5ª vez consecutiva campeões nacionais de 

masters. 

Foi uma época marcante com um aumento de atletas, tanto na formação, como em veteranos. 

Aproveitando a grande moda do running, e com a colaboração de atletas amigos do Clube, como por 

exemplo Ercília Machado e Autora Cunha, proporcionámos alguns treinos aberto, tendo-se obtido, no final 

dos mesmos, um aumento no número de atletas, na sua grande maioria, veteranos. 

A dedicação e esforço de toda as estrutura dirigente, técnica e atletas foi recompensada com a obtenção 

dos seguintes resultados: 

Mais uma vez, em Maio, colaborámos na corrida de Belém, prova popular de 10Km, tendo os 6 primeiros 

lugares pertencido atletas desta secção. 

CAMPEONATOS DISTRITAIS PISTA COBERTA 

Equipa Masculina 1º 

CAMPEONATO DISTRITAL DE 10000M 

Campeão Nacional – Pedro Arsénio 1º 

CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA 

Equipa Masculina 1º 

CAMPEONATO NACIONAL DE 10000M 

Alexandra Portela  

Pedro ARSÉNIO 2º 

José Serpa 3º 
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CAMPEONATO NACIONAL DE LANÇAMENTOS 

Equipa – 2º 

CAMPEONATO NACIONAL DE LANÇAMENTO LONGOS 

Equipa 2º 

Elvino Cruz (M80) –  1º - Dardo, 1º Disco, 1º Martelo e 1º Martelão 

Orlando Alves  - 1º Dardo, 1º Disco, 1º Martelo e 2º Martelão 

Teresa Ferreira – 3º Dardo, 3º Martelo e 3º Martelão 

CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS PISTA COBERTA 

Equipa masculina – 1º 

Equipa feminina – 4º 

CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS AR LIVRE 

Equipa masculina – 1º 

Equipa feminina 4º 

CAMPEONATO EUROPEU DE MASTERS – VENEZA 

Elvino Cruz (M80) – 3º. Lugar  - Martelo 

Ricardo Lemos (M45)  - 1º lugar 100m 

Selwin Wever (M45) – 2º lugar . 100m e 200m 

OLIMPICO JOVEM 

Rodrigo Santos, juvenil, atleta que fez parte da seleção. 

 

 

 

 

 

 
BASQUETEBOL 
No seu quarto ano de participação no Campeonato da Proliga a equipa sénior de Basquetebol obteve a sua 
melhor prestação de sempre desde a sua reactivação, apurando-se para a Segunda Fase no Grupo A e 
obtendo a 3ª posição entre as 16 equipas da prova. No que se refere à Taça de Portugal, venceu a primeira 
eliminatória em que participou frente à Académica, sendo posteriormente eliminada diante do Sampaense.  
A equipa sénior terminou a Segunda Fase - Grupo A da Proliga na 3ª posição e por isso classificou-se para o 
Play-Off de acesso à Liga Placard, no qual disputou literalmente até ao último minuto do segundo jogo da 
Meia-Final a promoção ao principal escalão da modalidade. No conjunto da época obteve 23 vitórias em 35 
jogos oficiais. 

Nº DE ATLETAS 

Masculinos 90 

Femininos 26 

TOTAL 116 
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No que se refere à formação, destaque para as equipas Sub-16M “A” e Sub-16F que disputaram não apenas 
as fases finais distritais mas também as Taças Nacionais dos respetivos escalões. As equipas Sub-16F e Sub-
14M “A” venceram as Taças Distritais dos escalões. 
A escola de minibásquete manteve intensa atividade nos escalões não competitivos Sub-8, Sub-10 e Sub-
12, com cerca de 60 atletas (federados e não federados) abaixo dos 12 anos de idade. Destaque neste 
grupo de idades para a vitória da equipa Sub-12M na edição 2019 das Olisipiadas e para a convocatória do 
atleta Sub-12/Sub-14 “B” Francisco Fernandes para a selecção distrital que disputou a Festa Nacional do 
Minibásquete. 
Escalões e Prestação Desportiva: 
 

Seniores Masculinos –    23 vitórias em 35 jogos 
Sub-18 Masculinos –   17 vitórias em 30 jogos 
Sub-16 Masculinos – 31 vitórias em 59 jogos 
Sub-16 Femininos – 21 vitórias em 33 jogos 
Sub-14 Masculinos – 34 vitórias em 59 jogos 
Sub-14 Femininos – 11 vitórias em 27 jogos 
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 – 15 
Sub-18 Masculinos – 16 
Sub-16 Masculinos – 27 
Sub-16 Femininos - 11 
Sub-14 Masculinos – 30   Total: 168 atletas 
Sub-14 Femininos – 17 
Sub-12 Masculinos – 16 
Sub-12 Femininos – 11 
Sub-10 / Sub-8 Mistos – 26 

  
Participação nas Selecções: 

Miguel Reino (Sub-16) – Selecção da ABL 
Francisco Fernandes (Sub-12) – Selecção da ABL 
 
 

FUTEBOL 
 
Futebol Sénior 
 
Campeonato Distrital da 3ª. Divisão da AFL 
 
-  Vencedores da Série 2 
- Vencedores da Final do Campeonato em jogo disputado no Estádio 1º de Maio em Lisboa, no dia 
15/6/2019. 
 
- 31 jogos, 28 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 146 golos marcados e 19 sofridos. 
 
Título conquistado: Campeões Distritais da 3A Divisão Distrital da AFL. 
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Taça da Associação de Futebol de Lisboa  
 

- Oitavos de Final 

- 4 Jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 10 golos marcados e 2 sofridos. 
 
Jogadores Séniores inscritos e Campeões: 21 
 
Nomes e número de jogos: 
 
Tomás Foles (17); Afonso Nunes (16); André Bicho (1); Alexandre Figueiredo (29); André Serra (27); Jorginho 
Rodrigues (21); David Varges (11); Evandro Barros (29); Miguel Matos (5); Gabriel Bonfanti (6); Bernardo 
Ribolhos (16); Francisco Sénica (31); Ilmo Ferreira (26); João Trabulo (23); João Fernandes (3): João Santos 
(31); Pedro Rosário (11); Ricardo Viegas (20); Tomás Castro (28); Afonso Alcario (21); Rúben Braga (16). 
 
Jogadores Juniores utilizados: 11 
 
Jorge Xavier (28); Rogério Varela (22); Alexandre Carneiro (2); Daniel Sardinha (2); David Brazão (5); Tiago 
Rodriguez (10); Rivaldo Semedo (17); Rodrigo Herrero (2); Ricardo Gué (1); Wesley Timóteo (1); Tiago 
Marques (1). 
 
 

Futebol Formação 

 
Juniores A 

Jogadores inscritos 38 

Classificações no Campeonato Nacional de Juniores A 1ª Divisão 

1ª Fase Zona Sul – 9º lugar 
2º Fase - 2º lugar 
 
Juniores B (Juvenis A) 

Jogadores inscritos 38 

Classificações no Campeonato Nacional de Juniores B: 

1ª Fase Série D - 2º lugar 
2ª Fase Zona Sul - 3º lugar 
Apuramento 3ª Fase – 1º Lugar 
3ª Fase – 6º Lugar 
 
Juniores C (Iniciados A) 

Jogadores inscritos 37 

Classificações no Campeonato Nacional de Juniores C 

1ª Fase Série E - 3º lugar 
2ª Fase Zona Sul - 4º lugar 
 
Juniores B (Juvenis B) 

Jogadores inscritos 30 

Classificações no Campeonato Distrital de Juniores B da 1ª Divisão de Honra: 

3º lugar 
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Futebol Infantil 
 
Total de atletas inscritos 263, distribuídos segundo o ano de nascimento: 

2010/11 – 35 atletas 
2009 – 30 atletas 
2008 – 42 atletas 
2007 – 56 atletas 
2006 – 49 atletas 
2005 – 51 atletas 
 
Resultados alcançados: 

2010 – Competiram no escalão de 2009 (AFL E1) 
2009 – Meias Finais (AFL E1)  
2008 – Meias Finais (AFL E2)  
2007 – Quartos de Final (AFL D1) 
2007 – Meias Finais (AFL D2) 
2006 – 5º lugar (AFL C1 – Escalão Superior) 
2005 – 7º Lugar Honra, 7º Lugar na 1ªDivisão e 3º Lugar na 2ªDivisão (Todos os campeonatos do escalão 
superior) 
 
Torneios: 

Período Pré-época – cerca de 20 Torneios Particulares; 
Período Carnaval – cerca de 20 Torneios Particulares; 
Período Páscoa – cerca de 40 Torneios Particulares; 
Período Verão (Fim de época) – cerca de 60 Torneios Particulares.  
 
Futebol - Escolinhas 
 
Total de atletas inscritos 420, distribuídos segundo o ano de nascimento: 

2014/15/16 – 20 atletas  
2013 – 25 atletas 
2012 – 30 atletas 
2011 – 20 atletas 
2010 – 40 atletas 
2009 – 45 atletas 
2008 – 25 atletas 
2007 – 45 atletas 
2006 – 55 atletas 
2005 – 50 atletas 
2004 – 45 atletas 
2003 – 20 atletas 
 
Torneios: 

Ibercup Estoril; 
Ibercup Costa del Sol; 
Torneio Amigos CAC; 
Torneio Palmelense; 
Atividades internas EFB’s; 
Torneio Natal Olivais; Torneio Carnaval Casa Pia; Torneio Carnaval Piranhas Cup; Moura Cup; Idanha a Nova 
Cup; Viana do Castelo Cup; Évora Cup. 
 
Vários prémios recebidos: melhor GR, melhor jogador, vitória nos Torneios Moura Cup, Évora Cup, Viana 
Cup 
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FUTSAL 

A época 2018/19 não foi minimamente positiva para a Secção de Futsal, com vários insucessos desportivos 
inesperados, numa época marcada por um final de ciclo no comando técnico e no plantel da equipa 
principal da modalidade, apostando no regresso de um técnico de créditos firmados e que tem o seu nome 
gravado na história do Clube. 
A participação da equipa sénior na Liga SportZone ficou muito aquém dos objetivos mínimos propostos no 
início da época, falhando o apuramento para o play-off da competição, terminando a Fase Regular do 
campeonato num modesto 10º lugar (entre 14 equipas), com apenas 7 vitórias em 26 jornadas e nem a 
presença da equipa na Final-8 da Taça de Portugal conseguiu mudar a imagem negativa da época, onde 
também não alcançámos o desejado apuramento para a Taça da Liga. 
A equipa sénior feminina, após duas épocas excelentes com a conquista de dois títulos distritais e de uma 
taça nacional, estreou-se no Campeonato Nacional da I Divisão e não conseguiu a ambicionada 
manutenção, apesar de ter discutido a manutenção até ao derradeiro jogo da competição, sendo 
despromovida ao Campeonato Distrital da I Divisão, fruto de alguma inexperiência do grupo de trabalho 
relativamente ao nível competitivo de um Campeonato Nacional. A equipa obteve 4 vitórias e 4 empates 
em 20 jogos do Campeonato Nacional, tendo tido uma participação na Taça de Portugal mais positiva, onde 
eliminou duas equipas do principal escalão antes de ser eliminada nos quartos-de-final da competição. 
Quanto aos escalões de formação, mais inesperado ainda foi a despromoção da equipa de Juniores (Sub-
20) que após terminar a primeira volta do Campeonato Nacional – Zona Sul na segunda posição, fez uma 
segunda volta muito negativa com apenas uma vitória, sendo forçada a disputar a Fase de Manutenção não 
conseguindo evitar a descida ao Campeonato Distrital da I Divisão. A equipa obteve 7 vitórias e 3 empates 
em 20 jogos no Campeonato Nacional. 
A equipa de Juvenis participou pela segunda vez no Campeonato Nacional de Sub-17, tendo-se classificado 
em 4º lugar no Campeonato Nacional – Zona Sul, apurando-se para a Fase Final – Apuramento de 
Campeão, terminando a competição em 5º lugar (entre 16 equipas) a sua melhor classificação até agora e a 
melhor prestação desportiva da modalidade nesta época. A equipa obteve 13 vitórias e 1 empate em 28 
jogos no Campeonato Nacional. 
A equipa de Iniciados após classificar-se em 5º lugar na Primeira Fase do Campeonato Distrital, conquistou 
o 4º lugar na fase de Apuramento de Campeão, sendo derrotada nas meias-finais da competição. 
Classificou-se em 4º lugar no Campeonato Distrital – Divisão de Honra (entre 12 equipas) sendo uma 
prestação muito positiva da nossa equipa. Obteve 10 vitórias em 25 jogos oficiais da competição. Disputou 
ainda o Torneio Extraordinário AFL ficando em 2º lugar com os mesmos pontos do vencedor. 
Finalmente, a equipa de Juniores Femininos, classificou-se em 6º lugar no Campeonato Distrital (entre 8 
equipas), com 6 vitórias e 4 empates em 21 jogos, numa época marcada por muitas lesões que obrigou a 
equipa a disputar vários jogos com um número muito reduzido de atletas. Conquistou ainda o 1º lugar no 
Torneio Extraordinário AFL, com 6 vitórias e 1 empate em 9 jogos, trazendo mais um troféu para Museu. 
Escalões e Classificação: 
Seniores Masculinos – 10º lugar (Campeonato Nacional) + Final-8 da Taça da Portugal 
Juniores Masculinos – 3º lugar (Fase Manutenção Campeonato Nacional – Zona Sul) 
Juvenis Masculinos – 5º lugar (Campeonato Nacional – Fase Final) 
Iniciados Masculinos – 4º lugar (Campeonato Distrital) + 2º lugar (Torneio Extraordinário AFL) 
Seniores Femininos – 3º lugar (Fase Manutenção Campeonato Nacional – Zona Sul) 
Juniores Femininos – 6º lugar (Campeonato Distrital) + 1º lugar (Torneio Extraordinário AFL) 
Atletas Federados: 
Seniores Masculinos – 21 
Juniores Masculinos – 19 
Juvenis Masculinos – 18 
Iniciados Masculinos –19  Total: 116 atletas 
Seniores Femininos – 22 
Juniores Femininos – 17  
Atletas Internacionais: 
Tiago Couto (Sub-17) 
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NATAÇÃO 
 
Ao nível de Clubes, a época 2018/19 foi marcante para a natação do Clube de futebol “Os Belenenses” pois, 
o esforço de toda a estrutura dirigente, técnica e atletas viu a sua dedicação e esforço recompensado com 
resultados espetaculares face às condições existentes. 

Na realidade, o 4º. lugar obtido em masculinos e o 8ª. lugar em femininos, vêm não só, alicerçar o 
posicionamento da natação do CFB em ambos os escalões no principal Campeonato de Clubes como, 
demonstrar a sustentabilidade de um trabalho efetuado com muito querer e muito esforço. 

Simultaneamente, é de realçar o excelente naipe de resultados obtidos pelos diversos nadadores do Clube, 
dos quais se destacam os seguintes: 

 
RESULTADOS PRINCIPAIS 

     

Nº de ATLETAS     Legenda: 
Federados Masculinos 37   MP - Máximo Pessoal 

Federados Femininos 16   RN S15 - Recorde Nacional cat S15 

Escolas 111   RN - Recorde Nacional 

Total 164   RCFB - Recorde do CFB 

    TAC - Tempo Admissão Competiç. 

     

Competição Medalhas/Pódios Observações 

  Ouro Prata Bronze   

     

CAMPEONATOS NACIONAIS 

Camp. Nac. Juniores e Seniores Piscina Curta --- 3 4 27 Finais, 37 MPs, 5 RN S15, 9 RCFB 

Zonal Juvenis --- 2   30 MPs, 8 TAC Nac 

Camp. Nac. Inverno Natação Adaptada 10 --- --- 6 MPs 

Camp. Nac. Universitários Piscina Longa 1 --- 3 --- 

Zonal Infantis --- --- --- 4 MPs 

Camp. Nac. Juvenis, Juniores e Absolutos 1 5 6 33 Finais, 51 MPs, 1 RN S15 

Camp. Nac. Clubes 1ª Divisão 2 --- --- 6 MPs, 6 RCFB, 1 TAC Universíadas 

Camp. Nac. Verão Natação Adaptada 6 --- --- 3 MPs, 3 RN S15 

Camp. Nac. Infantis --- --- 1 5 MPs 

Camp. Nac. Juvenis e Absolutos/Open Portug. 1 5 7 38 Finais, 34 MPs, 1 RN S15, 5 RCFB 

Total 21 15 18   

     

CAMPEONATOS REGIONAIS 

Camp. de Lisboa de Piscina Curta 5 6 5 98 MPs, 12 TAC Nac, 1 RN S15 

Torneio de Fundo de Juvenis --- --- 1 --- 

Camp. Reg. Clubes Infantis --- --- --- 25 MPs, 2 TAC Zon 

Camp. Reg. Infantis de Inverno 1 1 --- 38 MPs, 4 TAC Zon 

Torn. Fundo Infantis/Torn. Nad. Compl. Juv. 2 2 4 58 MPs, 3 Pódios finais Nad C Juv 

Camp. de Lisboa de Inverno de Piscina Longa 15 6 8 50 MPs 

Camp. Absolutos de Lisboa 3 2 7 80 MPs, 1 RN, 1 TAC Nac 

Camp. Infantis de Lisboa -- 1 2 12 MPs, 2 TACs Nac 

Total 26 18 27   
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MEETINGS INTERNACIONAIS 

Meeting Internacional do Algarve --- --- --- 10 Finais, 15 MPs, 6 RN S15 

Meeting Internacional de Lisboa --- --- 2 26 Finais, 40 MPs 

Meeting Internacional do Coimbra 2 --- 1 22 Finais, 3 MPs 

Total 2 0 3   

     

MEETINGS/TORNEIOS NACIONAIS 

Torneio da SFUAP 1 3 2 3 MPs 

Taça Vale do Tejo 1 1 1 1 MP 

Open Vale do Sousa 2 --- --- 2 Finais, 3 MPs, 3 RCFB, 1 TAC Eur 

Meet XIRA --- 1 2 18 Finais, 10 MPs 

Torneio Especialista da ANDS 4 12 14 39 MPs, 1 TAC Nac, 10 Pódios Espec 

Taça Gesloures 2 7 4 27 Finais, 46 MPs, 1 TAC Nac 

Total 10 24 23   

     

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

II Trofeu Internacional de Natación - Granada 2 2 --- --- 

Universíadas de Verão - Nápoles --- --- --- 3 MPs, 3 RCFB 

Camp. Mundo de Natação ICSD - S. Paulo --- --- --- 4 Finais, 5 MPs, 3 RN S15 

Total 2 2 0   

     

TOTAL MEDALHAS / PÓDIOS 61 59 71  
 
 
ATLETAS CAMPEÕES NACIONAIS   
      

Atleta Prova Competição Local Data  

Tiago Neves 100B, 200M, 50B, 1500L e 100C 
C. Nac. Inv. 
Nat. Adaptada Guarda 16/17 Fev  

Miguel Cruz 100M, 50L, 200E, 50M e 200L 
C. Nac. Inv. 
Nat. Adaptada Guarda 16/17 Fev  

Francisco Quintas 50B 
Camp. Nac. 
Universit. PL EUL/Lisb. 31 Março  

Lidiana Rodrigues 200B 
C. Nac. Juv. Jun. 
Abs. Coimbra 8 Abril  

Tiago Neves 50C, 100B e 100M 
C. Nac. Verão 
Nat. Adaptada Jamor 11/12 Mai  

Miguel Cruz 100L, 200L e 200E 
C. Nac. Verão 
Nat. Adaptada Jamor 11/12 Mai  

Nicolae Iachimov. 4x100E C. Nac. Juv. 
Abs./Open 
Port. 
   

Funchal 1/4 Ago  
Luís Júnior        
Rodrigo Dias        

Gonçalo Wanzeller        
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ATLETAS COM ACTIVIDADE EM SELECÇÕES NACIONAIS 
           

Atleta Evento Local Data  
Lidiana Rodrigues Estágio Selecção Pré-Junior Rio Maior 11/13 Out  
Bruno Ramos II Trofeu Internacional Natación Granada 12/13 Jan  
Bruno Ramos Concentração Treino Selecção Nacional Absoluta Jamor 16 Fev  
Francisco Quintas Universíadas de Verão Nápoles 5/7 Jul  
Tiago Neves Camp. Mundo de Natação ICSD S. Paulo 25/31 Ago  
Miguel Cruz        
         
RECORDES NACIONAIS  
           

Atleta Prova Competição Local Data Tempo 

Tiago Neves 100E Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 1.03,01 

Tiago Neves 100C Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 1.02,97 

Tiago Neves 50C Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 30,70 

Tiago Neves 200E Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 2.17,63 

Tiago Neves 100E Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 1.02,50 

Tiago Neves 200C Meeting Internac. Algarve VRS Ant. 3/4 Nov 2.18,43 

Tiago Neves 200E Camp. Abs. Lisboa PC Algés 23/25 Nov 2.17,41 

Tiago Neves 100L Camp.Nac. Jun. Sen. PC Felgueir. 21/23 Dez 54,89 

Tiago Neves 50M Camp. Nac. Jun. Sen. PC Felgueir. 21/23 Nov 26,42 

Tiago Neves 200E Camp. Nac. Jun. Sen. PC Felgueir. 21/23 Nov 2.14,80 

Tiago Neves 200L Camp. Nac. Jun. Sen. PC Felgueir. 21/23 Nov 1.59,52 

Miguel Cruz 50L Camp. Nac. Jun. Sen. PC Felgueir. 21/23 Nov 25,20 

Tiago Neves 100B Camp. Nac. Inv. Nat. Adapt. Guarda 16/17 Fev 1.10,20 

Tiago Neves 200M Camp. Nac. Inv. Nat. Adapt. Guarda 16/17 Fev 2.16,14 

Tiago Neves 50B Camp. Nac. Inv. Nat. Adapt. Guarda 16/17 Fev 32,40 

Tiago Neves 1500L Camp. Nac. Inv. Nat. Adapt. Guarda 16/17 Fev 17.36,99 

Tiago Neves 100M Camp. Nac. Juv. Jun. Abs. Coimbra 5/7 Abr 1.00,16 

Tiago Neves 50C Camp. Nac. Ver. Nat. Adapt. Jamor 11/12 Mai 30,31 

Tiago Neves 50B Camp. Nac. Ver. Nat. Adapt. Jamor 11/12 Mai 34,27 

Tiago Neves 100B Camp. Nac. Ver. Nat. Adapt. Jamor 11/12 Mai 1.14,23 

Tiago Neves 400E Camp. Abs. Lisboa Algés 13/14 Jul 4.49,95 

Gonçalo Wanzeller 4x100E Camp. Abs. Lisboa Algés 13/14 Jul 3.59,39 

Luís Júnior » » » »   

Rodrigo Dias » » » »   

Pedro Pires Gomes » » » »   

Miguel Cruz 400L Camp. Nac. Juv. Abs. / Open Funchal 1/4 Ago 4.29,40 

Tiago Neves 400E Camp. Mundial Nataç. ICSD S. Paulo 25/31 Ago 5.00,70 

Tiago Neves 100M Camp. Mundial Nataç. ICSD S. Paulo 25/31 Ago 59,68 

Tiago Neves 100M Camp. Mundial Nataç. ICSD S. Paulo 25/31 Ago 59,56 

 
 
Por fim, e numa homenagem a um grande nome da natação do CFB, a natação do Clube esteve, uma vez 
mais, presente na “Travessia José de Freitas”, prova de águas abertas realizada no Terreiro do Paço, em 
Lisboa, onde os pergaminhos da natação do “Belenenses” foram devidamente representados. 
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RUGBY 
 
1. Número de atletas inscritos na Federação Portuguesa Rugby 2018/2019: 

• Sub 8 - 22 atletas 

• Sub 10 - 34 atletas 

• Sub 12 - 53 atletas 

• Sub 14 - 52 atletas 

• Sub 16 - 57 atletas 

• Sub 18 - 47 atletas 

• Seniores - 82 atletas 
Total de atletas: 347 atletas 

  
2. Títulos e competições: 

• Sub 8 - na 

• Sub 10 - na 

• Sub 12 – na 

• Sub 14 - na 

• Sub 16 – 3º lugar no Campeonato Nacional 

• Sub 18 - Campeões nacionais rugby XV; Taça; Supertaça 

• Seniores – Vice-Campeões Nacionais Rugby XV; Taça de Portugal; Campeonato Nacional Sevens; 
Supertaça; Taça Challenge 

  
3. Participaram cerca de 120 atletas nas Olisipiadas (escalões sub8 a sub14). No Torneio Kiko Rosa - Kia 

Family Day, estiveram presentes mais de 600 atletas de vários clubes e 60 atletas do Belenenses Rugby. 
Os escalões sub 8 a 12 são escalões não competitivos, por isso não há distinções nem prémios a realçar. 

 
Jogadores convocados à Seleção Nacional Sénior: 

David Wallis Carvalho/Duarte Azevedo/João Freudenthal/Manuel Marta/Rodrigo Freudenthal/ Rodrigo 
Marta/Salvador Cunha 

Jogadores convocados à Seleção Nacional 7’s: 

Frederico Caetano/Manuel Marta/Rodrigo Freudenthal/Rodrigo Marta/Tiago Fernandes 

Duarte Moreira/Hugo Valente/João Freudenthal/José Bonneville Marques/José Fino/Frederico 
Caetano/Salvador Cunha/ / Tiago Fernandes 

Jogadores convocados à Seleção Sub20: 

Frederico Simões/José Madeira/José Santos/Manuel Pinto/Pedro Braga/Rodrigo Marta 
 
Jogadores convocados à Seleção Sub18: 

Afonso Fernandes/António Andrade/António Carvalho/Diogo Rodrigues/Duarte Carolino/Francisco 
Meneres/Francisco Núncio/Francisco Raposo/João Cunha/João homem de Melo/João Lopes/José 
Moreira/João Maria Pinto/Lourenço Rangel/Luis Chaby Vaz/Manuel Macedo/Manuel Meneres/Miguel 
Nunes/Pedro Templer da Cunha/Salvador da Cunha/Tomás Cunha/Vasco Mendonça/Xavier Madureira 
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TRIATLO 
 
2019 foi um ano de mudanças diretivas as quais implicaram alterações ao nível do planeamento da equipa 
de Triatlo do Clube de Futebol "Os Belenenses" que consideramos fundamentais para o crescimento e 
sucesso do mesmo.  
As equipas de coordenação da escola e dos grupos de idade uniram-se e formaram uma equipa única de 
forma a alcançar um objetivo comum: desenvolver um projeto forte ao nível da formação de atletas 
sustentado pelo "Projeto 360°". Neste projeto acreditamos na formação bem estruturada de jovens atletas 
onde o envolvimento das famílias dos pequenos triatletas é o fator primordial no seu crescimento. 
Pretendemos que este projeto integre  os jovens talentos à idade adulta com a ambição de, a médio prazo, 
voltar a alcançar bons resultados a nível nacional e internacional.  
 
A equipa técnica nos grupos de idade foi reforçada com o Sérgio Silva, treinador de triatlo e ex-campeão do 
mundo e de europa de duatlo, com a responsabilidade de prescrever e acompanhar os atletas na corrida e 
ciclismo. A dupla de treinadores fica assim composta pelo Alexandre Ferreira (Natação) e Sérgio Silva 
(Corrida e Ciclismo). 
 
A Escola de Triatlo, com o apoio da CML e da Junta de Freguesia da Ajuda, deu continuidade ao projeto do 
ano anterior e organizou em Monsanto o ”II Duatlo Jovem do Belenenses”, prova integrada no 
Campeonato Regional da Federação de Triatlo de Portugal, com elevado sucesso e enorme participação 
(cerca de 259 atletas). No que diz respeita à contabilidade da prova, comparativamente com o ano anterior 
conseguimos equilibrar as receitas e despesas, conseguindo atingir o break even, muito graças ao aumento 
de número de atletas adultos inscritos. 
 
Desde Janeiro a Setembro de 2019, a escola, cresceu de 3 para 5 atletas (um total de 2 entre internos e 
externos), que representa um crescimento de 167% face ao ano anterior. Notou-se um desenvolvimento 
significativo das crianças, com inúmeras provas de superação apesar de não se traduzirem em prémios 
classificativos. 
Desde Janeiro de 2019, o sector dos grupos de idade cresceu de 17 para 25 atletas (um total de 8 entre 
internos e externos), que representa um crescimento de 147% face ao ano anterior. Importa também 
referir o crescimento de participações em provas do campeonato nacional de clubes. Individualmente 
damos especial relevo para os seguintes resultados desportivos: 
 

● Filipa Oliveira 

o 1º Lugar (45-49): Campeonato Nacional Individual de Média Distância  

o 1º Lugar (45-49): Campeonato Nacional Individual de Aquatlo 

o 1º Lugar (45-49): Campeonato Nacional Individual Triatlo Standard 

o 1º Lugar (45-49): Taça de Portugal 

o 1º Lugar (45-49): Setúbal Triathlon 2018 

o 8º Lugar (45-49): ITU World Championships Multisport Pontevedra, Long Distance Triathlon 

● Manuel Gomes 

o 3º Lugar (55-59): Campeonato Nacional Individual de Média Distância 

Total 30 
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VOLEIBOL 
 
A temporada 2018-2019, apesar da dificuldade sempre presente em vários domínios, revelou-se bastante 

positiva para o Voleibol do C.F. "Os Belenenses" na medida em que: 

A equipa sénior manteve o seu lugar no Campeonato Nacional da I Divisão, enquanto as 2 outras equipas 

do Sul desceram. 

Aumentámos o número de atletas da formação para cerca de 150, das quais 137 devidamente inscritas na 

Federação Portuguesa de Voleibol. 

Melhorámos a interação entre os diversos escalões etários, com várias atletas do plantel sénior oriundas da 

nossa formação. 

 

Fornecendo alguns dados: 

 

Equipa Sénior 

Atletas (12): Rita Fernandes (C); Brígida Ferreira; Maria Maio; Alice Vicente; Maria Tinoco; Catarina 

Carvalho; Margarida Rocha; Helena Sampaio; Mariana Gomes; Joana Polido; Carolina Garcês; Sofia Amaral, 

sendo que a este grupo juntaram-se regularmente atletas juniores, quer em treino quer em jogos, 

sobretudo as jovens Maria Meneses e Madalena Santos. 

Treinadores & Staff (3+2): João Azeitona Correia; Paulo Veiga da Fonseca; Paulo Caldeira; Amilcar César; 

Catarina Marques 

Competições: 

Taça de Portugal: eliminados nos quartos-de-final 

Campeonato Nacional I Divisão: 10º lugar na primeira fase e 10º lugar na fase de manutenção. 

Torneios: participação no Torneo Internacional Barcelona e no Torneo International "Mujeres" em Cáceres, 

Espanha. 

Equipas de formação  

Minis A e B (2 Treinadores + 24 Atletas) 

Infantis (2 Treinadores + 15 Atletas) 

Iniciadas (2 Treinadores + 22 Atletas) 

Cadetes (2 Treinadores + 28 Atletas) 

Juvenis (2 Treinadores + 14 Atletas) 

Juniores (3 Treinadores + 34 Atletas) 

 

Competições: 

Campeonato Regional (AVL): todas as equipas competiram no respectivo campeonato regional em regime 

de jogos em "casa" e "fora", cujo modo de disputa variou em função do número de equipas existentes em 

cada escalão, agrupando-as em séries ranqueadas em função das classificações da época anterior. 

Decorrendo entre meados de outubro de 2018 e fevereiro de 2019, esta prova conduz ao apuramento das 

melhores equipas de cada escalão para o campeonato nacional. 
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Campeonato Nacional (FPV): em função do número total de equipas inscritas em cada escalão, assim se 

atribui o número de equipas a apurar para a disputa do campeonato nacional, tendo o Belenenses 

conseguido o apuramento para o campeonato nacional no escalão de juniores.  

Torneio "Prof. Adelaide Patrício" (TPAP | AVL): todas as nossas equipas que não foram apuradas para os 

campeonatos nacionais, disputaram o TPAP, verificarando-se significativas evoluções individuais e coletivas, 

projetando o futuro. 

Torneios e Atividades: 

 -Os vários escalões de Formação participaram massivamente em diversas atividades competitivas e 

lúdicas, procurando fornecer experiências competitivas e sociais que proporcionaram crescimentos em 

várias dimensões, nomeadamente: 

Olisipiadas de Lisboa - participação com 6 equipas, em representação das Juntas de Freguesia de Belém, 

Alcântara e Ajuda 

Torneio de Torres Vedras  

Torneio de Viana  

Torneio Eurobol  

Torneio da Lousã  

Torneio AMB  

 

Atletas Internacionais: 

Maria Maio – Selecção Nacional de Seniores 

Brígida Ferreira – Selecções Regionais e Nacionais de Voleibol de Praia (seniores) 

Maria Tinoco – Selecções Regionais e Nacionais de Voleibol de Praia (seniores) 

 

 
No total das modalidades referidas, cerca de 2500 atletas representam o Clube de Futebol “Os Belenenses” 
 
Outubro de 2019 


