Relatório e Contas do exercício 2019/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO
EXERCÍCIO DO ANO DE 2019/2020
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 2019/2020.
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 2019/2020.
Previamente à apresentação das Contas e dos demais elementos, importa referir que o exercício
2019/2020 foi caracterizado, no último trimestre, por uma situação totalmente atípica e que,
infelizmente, afetou toda a sociedade, o país e o Mundo inteiro. De facto, a pandemia originada
pelo Covid19 veio alterar todo o comportamento social com as óbvias repercussões na atividade
dos clubes desportivos e, consequentemente, nas suas situações financeiras.
Simultaneamente, continuaram-se a desenvolver diversas ações levadas a cabo no sentido da
recuperação da identidade e dos valores do Clube de Futebol “Os Belenenses”, quer no âmbito da
equipa de futebol sénior, quer ao nível da consolidação da imagem e dos valores do Clube no
universo desportivo em que está inserido bem como para o público em geral.
Ao nível da atividade desportiva, destaque para o apuramento da equipa de andebol para a Taça
EHF, colocando de novo o Clube na disputa de competições europeias, facto que já não se
verificava há mais de uma década.
Foi igualmente o período em que de desenvolveram inúmeras ações relativas ao Centenário do
Clube, marco relevante e de enorme significado para toda a família Belenenses em particular e
para o desporto nacional em geral. A multiplicidade de ações desenvolvidas, principalmente na
área da Grande Lisboa, e que culminaram com uma memorável Gala de encerramento no Centro
Cultural de Belém foram sinais demonstrativos da vitalidade e da grandeza do CFB.
Em termos financeiros este exercício caracterizou-se, novamente, pela obtenção de um resultado
positivo (172 mil euros) na senda do que se tem verificado desde há largos anos a esta parte e que
tem contribuído para uma melhoria sistemática dos Capitais Próprios do Clube, o qual se encontra,
neste momento, em 3,262 milhões de euros. De referir que, nos últimos 6 anos (desde junho de
2014), o passivo do Clube reduziu 4,681 milhões de euros, o que representa uma diminuição
superior a 32%. Relativamente ao ano transato, no exercício 2019/2020, o passivo global reduziu
491 mil euros, ou seja, cerca de 5%. No entanto, este valor está influenciado pela verba paga pelo
Lidl ao Clube no montante de 1.000.000 euros, não sendo o mesmo uma divida do Clube perante
entidades terceiras, mas sim um pagamento ao Clube que, contabilisticamente, foi registado em
“Adiantamentos de Clientes” face ao facto de a regularização contabilística deste negócio ser
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efetuada somente no exercício 2020/2021. Sem considerar este valor, o passivo “real” do Clube
diminui 14%, correspondente a 1.491 mil euros, fixando-se em 9.141.222 €, incluindo 4.898 mil
euros correspondentes ao financiamento da “Oitante”. Não considerando o valor relativo a
“Adiantamentos de Clientes”, e relativamente aos últimos 6 anos, o passivo “real” diminui 5,680
milhões de euros, correspondente a uma redução superior a 38%.
Uma das preocupações relevantes nos últimos anos tem sido o respeito integral do cumprimento
relativamente às dívidas do Clube, incluindo o pagamento do Plano Especial de Revitalização a que
o C.F.B. está obrigado.
Registo de extrema importância é o facto de que o C.F.B. ter a sua situação com a Autoridade
Tributária e com a Segurança Social totalmente regularizada não tendo qualquer divida para com
estas entidades. A este propósito, é de salientar a execução de uma auditoria/inspeção por parte
da AT, realizada no clube durante o 1º trimestre de 2020, a qual revelou a inexistência de qualquer
situação ilegal, concluindo que “não resultaram quaisquer atos tributários que lhe sejam
desfavoráveis”.

Análise de Execução Orçamental
Ao efectuar-se a análise comparativa entre o Orçamento 2019/20, 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 contabilização e forma de apresentação dos valores referentes
ao Bingo. Com efeito, no Orçamento 2019/20, e face à incerteza existente sobre o futuro da
gestão do Bingo, optou-se por não se considerar qualquer valor para aquela unidade de negócio.
No entanto, e face aos desenvolvimentos conhecidos por todos os sócios e que culminaram com a
atribuição da Sala ao CFB, os valores reais inerentes ao exercício 2019/20 englobam todos os
valores (rendimentos e gastos), os quais são apresentados detalhadamente.
Simultaneamente, há que ter em consideração o efeito económico da pandemia, o qual teve um
violento impacto quer ao nível dos rendimentos quer ao nível das despesas pois, em termos
efetivos, a atividade do Clube praticamente estancou durante 3 meses verificando-se que a sua
atividade normal se desenrolou ao longo de, somente, 9 meses, ou seja, 75% do que foi
perspetivado.
No entanto, e efetuando-se uma análise exclusiva às Contas do Clube, sem considerar o efeito
“Bingo”, poder-se-ão constatar as seguintes observações:
✓
✓
✓

Total dos rendimentos – Realização inferior ao orçamentado em cerca de 398 mil €,
equivalente a uma diminuição de 14%;
Total dos gastos – Valor inferior em cerca de 400 mil €, equivalente a -15 %;
Resultado líquido – Dentro do orçamentado, registando uma melhoria de 2.636€ (+ 2%)
comparativamente ao valor orçamentado.

Dentro dos rendimentos (sem efeito do bingo) e face aos valores orçamentados, importa salientar
os seguintes aspetos:
✓ Diminuição da quotização/mensalidades em 300 mil € e de 30 mil € em relação à receita de
bilheteira. Estas reduções devem-se fundamentalmente aos efeitos colaterais da paragem
da atividade desportiva e do próprio Clube;
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✓ Diminuição do valor de patrocínios em 91 mil €. No entanto, e se agruparmos ao valor dos
patrocínios e o montante correspondente a subsídios e donativos, verifica-se que o valor
real está em consonância com o valor orçamentado (294 mil € orçamentados vs 298 mil €
real);
✓ Os outros rendimentos apresentam um valor orçamentado acumulado de 477,5 mil € e, em
termos reais, atingiram o montante de 408 mil €, ou seja, um valor inferior em 15%, devido
em parte a um encaixe abaixo do expectável em direitos de formação e à impossibilidade
de se organizarem torneios competitivos que trariam um encaixe financeiro para o Clube.
No âmbito dos gastos (sem efeito do bingo) os aspetos mais relevantes são:
✓ Fornecimentos e serviços externos – o valor orçamentado global foi de 1.761,5 mil € e, em
termos reais, atingiram o montante de 1.406,5 mil €, ou seja, um valor inferior em 20% e
equivalente a 355 mil €. Esta diminuição verificou-se em todas as rúbricas que compõem os
FSE, à exceção dos “alugueres” inerentes à atividade desportiva das camadas mais jovens;
✓ Gastos com pessoal – este valor está em consonância com o valor orçamentado (- 4 mil €);
✓ Outros Gastos e Perdas – valor essencialmente influenciado pelo pagamento de impostos,
concretamente o imposto de selo do Bingo referente ao mês de março e cuja
responsabilidade é do Clube, bem como o pagamento de IMI face à reavaliação efetuada
pela AT, da qual o Clube recorreu e lhe foi dado provimento, mas cuja decisão só se
verificou no exercício seguinte.
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Orçamento 2019/2020
Clube

Bingo

Real 2019/2020

Total

Clube

Bingo

Total
%
Execução

Rendimentos
Vendas
Loja azul
Prestação de Serviços
Patrocinios e publicidade
Exploração do Bingo (receita Bruta)
Exploração do Bingo (Prémios)
Quotização\Mensalidades
Bilheteira
Outros (inclui direitos de formação)
Subsidios á Exploração
Subsidios entidades
Donativos
Outros Rendimentos e Ganhos
Aluguer de espaços não desportivos
Outros rendimentos
Imparidades
Total
Gastos
CMVMC
Mercadorias
Fornecimentos e Serviços Externos:
Serviços especializados
Materiais e Conservação
Energia e fluidos
Deslocações e estadias(inclui subsídio)
Serviços diversos ( Inclui alugueres)
Gastos com Pessoal
Salários folha
Outros - Subsidios atletas e treinadores
Gastos de Depreciação e Amortização
Outros Gastos e Perdas
Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo)
ITP
Outros
Gastos e perdas de Financiamento
Juros
Outros
Imparidades
Total
Resultado Orçamental Estimado

72.000 €

72.000 €

54.514 €

135.500 €
0€
0€
967.200 €
32.000 €
195.000 €

45.833 €

667.747 €
2.398 €
93.629 €

72.500 €
85.000 €

72.500 €
85.000 €

204.567 €
47.439 €

1.000.831 €
282.500 €
0€

1.000.831 €
282.500 €
0€

1.014.186 €
314.516 €
0€

2.842.531 €

2.444.830 €

28.500 €

28.500 €

16.545 €

320.000 €
120.000 €
222.000 €
670.168 €
429.500 €

0€

320.000 €
120.000 €
222.000 €
670.168 €
429.500 €

205.646 €
68.097 €
121.987 €
593.106 €
427.676 €

366.900 €

0€

366.900 €
0€
510.000 €

135.500 €
0€
0€
967.200 €
32.000 €
195.000 €

2.842.531 €

0€

0€

0€

510.000 €
22.500 €
25.000 €

0€
0€
0€

0€

54.514 €

75,71%

45.833 €
7.289.904 €
-3.717.992 €
667.747 €
2.398 €
363.629 €

33,83%
0,00%
0,00%
69,04%
7,49%
186,48%

95.587 €

300.155 €
47.439 €

0€
135.000 €

1.014.186 €
314.516 €
135.000 €

414,01%
55,81%
0,00%
101,33%
111,33%
0,00%

4.072.499 €

6.517.329 €

229,28%

16.545 €

58,05%

0€
835.782 €
54.980 €
0€
313.906 €

205.646 €
903.879 €
176.967 €
593.106 €
741.581 €

64,26%
753,23%
79,71%
88,50%
172,66%

362.649 €

1.257.818 €

325.237 €

0€

1.620.467 €
0€
325.237 €

22.500 €
0€
25.000 €

132.809 €
0€
54.336 €

929.596 €
636.032 €
2.694 €

1.062.405 €
636.032 €
57.030 €

441,66%
0,00%
63,77%
0,00%
4721,80%
0,00%
228,12%

0€

6.144 €
0€
0€

7.289.904 €
-3.717.992 €

270.000 €

6.144 €
0€
0€

0,00%

2.714.568 €

0€

2.714.568 €

2.314.231 €

4.030.808 €

6.345.038 €

233,74%

127.963 €

0€

127.963 €

130.599 €

41.691 €

172.290 €

134,64%

De referir que não foi considerado no orçamento o efeito das imparidades/provisões que se
vieram a mostrar necessárias refletir nas contas

Análise Comparativa Exercícios 2019/20 vs 2018/19
Tal como referido para a análise da execução orçamental, na comparação entre os valores reais
dos exercícios 2019/20 e 2018/19 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 totalmente 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.
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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 21%, ou seja, menos 299 mil € relativamente ao
exercício anterior, em grande parte devido à completa “paralisação” verificada no último
trimestre do exercício, sendo de destacar as seguintes rubricas:
✓
✓
✓
✓

Redução na rúbrica “Quotização dos sócios” em 21 mil € (-7%);
Redução na rúbrica “Quotização das modalidades” em 132 mil € (-25%);
Diminuição do valor em “Patrocínios e publicidade” em 22 mil € (-32%);
Diminuição das receitas do bingo em 90 mil € correspondentes a 3 meses (-25%);

Relativamente aos “Outros rendimentos”, de referir a redução de 103 mil € na rúbrica
“Aluguer de instalações não-desportivas”, também ela motivada pelo impacto pandémico,
face à quebra verificada nas rendas dos espaços alugados.
Gastos
Ao nível dos gastos, e considerando as duas rúbricas mais importantes na ótica da gestão
do Clube, constata-se que:
✓ Gastos com pessoal – redução de 46 mil €, equivalente a - 9%;
✓ F.S.E. - decréscimo de 109 mil €, equivalente a - 7%, destacando-se a redução em
“Eletricidade” (- 27 mil € -> -28%), “Água” (- 11 mil € -> -24%) e “Organização de jogos” (47 mil € -> -34%). Em sentido oposto, há a destacar o aumento verificado em “Deslocações
e estadias” (+55 mil € -> +10%), e “Inscrições” (+14 mil € -> +17%), rúbricas estas
relacionadas diretamente com o incremento da atividade desportiva verificada nos 3
primeiros trimestres.
Resultados
Ao nível do resultado líquido, o mesmo registou um lucro de aproximadamente 172 mil
euros, o que corresponde a um valor 4 vezes superior ao resultado obtido no ano transato.
Para finalizar, o facto mais relevante, e que nunca é de mais salientar, prende-se com a continuada
redução do passivo, o qual diminui perto de meio milhão de euros relativamente ao ano transato,
ou seja, 4 milhões e 700 mil euros (- 32%) nos últimos 6 anos. No entanto, e como referido
anteriormente, o passivo “real” (dividas efetivas) do Clube é de 9.141.222 €, ou seja, menos 5,7
milhões de euros (-38%) comparativamente com o ano de 2014.
Desta forma, os Capitais próprios voltaram a aumentar, situando-se nesta altura no montante de
3.262 milhões de euros (+ 32,4% comparativamente a 30/6/2014), sinal evidente da
sustentabilidade e solvência do Clube de Futebol “Os Belenenses”.
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Principais indicadores 2019/2020
RUBRICAS

Total de Rendimentos
Total de Gastos
Resultados Operacionais
Resultado Liquido

2019-2020

2018-2019

%

6.517.329
6.345.038
503.671
172.290

6.790.110
6.747.247
561.302
42.863

-4,02%
-5,96%
-10,27%
301,96%

Quotização/Mensalidades

667.747

820.897

-18,66%

Patrocinios e Publicidade

45.833

67.511

-32,11%

1.014.186

1.116.887

-9,20%

270.000

360.000

-25,00%

RENDIMENTOS

Rendas
Bingo
Imparidades/Provisoes

135.000

0

0,00%

4.384.563

4.424.815

-0,91%

6.517.329

6.790.110

-4,02%

Gastos com o pessoal

1.620.467

1.919.455

-15,58%

Fornecimentos e serviços externos

2.621.179

1.982.286

32,23%

Impostos

1.707.281

2.050.488

-16,74%

48.186

183.066

-73,68%

331.381

518.439

-36,08%

0

0

0,00%

Outros

Total

GASTOS

Outros gastos/perdas (excl.impostos)
Gastos de depreciações e juros suportados
Imparidades/Provisoes
Outros gastos

16.545

93.513

-82,31%

6.345.038

6.747.247

-5,96%

Passivo
Capitais Próprios

10.141.222
3.262.110

10.631.872
3.107.882

-4,61%
4,96%

Activo não corrente

11.870.290

12.173.556

-2,49%

Activo corrente

1.533.042

1.566.197

-2,12%

Passivo não corrente

7.920.683

9.004.001

-12,03%

Passivo corrente

2.220.539

1.627.871

36,41%

Total
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Sócios
Como é do conhecimento de todos os associados, um dos grandes problemas do CFB continua a
ser o diminuto número de associados face à quantidade de atletas que praticam desporto no
Belenenses. 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 2019/2020 aumentou 3,25% em relação ao ano anterior,
verificando-se um aumento na categoria “Atletas”, na senda das ações levadas a efeito com o
objetivo de tornar todos os atletas sócios do Clube. Simultaneamente, na categoria de
“Contribuinte” também se tem vindo a verificar um aumento sistemático do número de
associados, infelizmente abaixo daquilo que todos desejamos.
Estes movimentos positivos têm reflexo no número total de associados, sendo um sinal relevante
o crescimento sistematizado e de forma constante ao longo dos últimos 6 anos, tendo o número
global de sócios aumentado 2.846, o equivalente a 48,3% e que representa um crescimento médio
de 8,1% ao ano.
Se esta análise for aplicada somente aos sócios da categoria “Contribuintes” verifica-se um
aumento de 608 sócios nos últimos 6 anos, equivalente a uma variação global de 19,1% e um
crescimento médio de 3,2%.
Um dos aspetos mais preocupantes e em que a Direção irá empenhar esforços significativos,
prende-se com a quantidade de associados que, por diversos motivos, tem a sua quotização
atrasada. Apesar da adesão ao sistema de “Débito direto” ter tido uma participação bastante
interessante, verifica-se que há necessidade de se implementarem outras medidas nesta área,
facto que irá acontecer nos próximos tempos.
Mas há um facto real a reter, o movimento associativo no CFB está bem vivo e em crescimento,
não só com o apoio à equipa de futebol sénior, mas também com a adesão aos valores de
identidade, ética e honra que o Clube representa. 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, terá que estar presente em todos nós por forma a
demonstrar a grandeza que o nosso Clube merece. Não desistimos! Vamos atingir a meta dos
10.000 sócios!
Categoria

Atletas
Contribuintes
Efetivos- 50Km
Empresa
Estudante
Infantil
Juvenil
Reformado
Total

Junho 14

607
3 186
570
15
187
627
446
254
5 892

Junho 15

1 036
3 270
583
15
190
727
458
255
6 534

Junho 16

Junho 17

Junho 18

Junho 19

Junho 20

1 569
3 323
630
15
193
773
490
254
7 247

2 021
3 349
638
11
189
669
504
250
7 631

2 259
3 419
647
11
182
653
521
250
7 942

2.539
3.653
668
11
175
643
530
244
8 463

2 797
3 794
608
11
147
598
540
243
8 738
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Comunicação / Redes Sociais
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Manutenção e melhoramento do Complexo Desportivo do Restelo
Ao nível do Complexo Desportivo do Estádio do Restelo, o exercício de 2019/2020, caracterizou-se
pela continuação do trabalho desenvolvido em anos anteriores e no melhoramento de áreas mais
críticas.
Para um melhor conhecimento de todos os associados, seguem-se as principais obras realizadas
desde 2014, ilustrando-se as mesmas com fotografias dos respetivos espaços, pois “uma imagem
vale mais do que mil palavras”.
Muito há ainda a fazer, mas continuamos a trabalhar nesse sentido.
De salientar o apoio dado pelos funcionários da manutenção às diversas tarefas onde é constante
a sua intervenção.
Principais obras realizadas entre 2014 e 2020:
1. Recuperação do Campo das Salésias
2. Reabilitação e aumento das acomodações do Lar do Jogador
3. Organização do estacionamento (colocação de cancelas)
4. Recuperação das instalações do complexo das piscinas (espaços comerciais e ginásios)
5. Renovação de balneários do campo Vicente Lucas e colocação de redes novas
6. Construção do posto médico do Futebol Jovem
7. Pintura interior do pavilhão Acácio Rosa
8. Substituição de todo o sistema de canalização do Pavilhão
9. Recuperação da sala de banhos e crioterapia do pavilhão
10. Instalação de painéis solares sobre o pavilhão Acácio Rosa
11. Substituição da iluminação do complexo por lâmpadas LED
12. Substituição da rede da vedação de todo o Topo Norte do complexo
13. Renovação do ginásio do Atletismo (novo piso e equipamentos)
14. Bancos de suplentes do estádio (remoção de publicidade: + visibilidade, alcatifa)
15. Renovação e pintura da área dos balneários do futebol sénior
16. Renovação do ginásio do futebol sénior, incluindo substituição do piso
17. Túnel e escadaria de acesso ao relvado
18. Pintura das cadeiras do Estádio e recuperação dos emblemas e nome do clube
19. Instalação de elevador para deficientes na bancada dos sócios
20. Substituição do telhado do balneário do campo nº 2 (remoção de cobertura amianto)
21. Construção do Ginásio das Modalidades no pavilhão
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Fotos:
1) Recuperação do Campo das Salésias
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2) Reabilitação e aumento das acomodações do Lar do Jogador
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3) Organização do estacionamento (colocação de cancelas)

4) Recuperação das instalações do complexo das piscinas (espaços comerciais e ginásios)
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5) Renovação de balneários do campo Vicente Lucas e colocação de redes novas
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6) Construção do posto médico do Futebol Jovem
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7) Pintura interior do pavilhão Acácio Rosa

Relatório e Contas do exercício 2019/2020
8) Substituição de todo o sistema de canalização do Pavilhão (cabines e WC’s)
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9) Recuperação da sala de banhos e crioterapia do pavilhão

10) Instalação de painéis solares sobre o pavilhão Acácio Rosa
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11) Substituição da iluminação do complexo por lâmpadas LED

12) Substituição da rede da vedação de todo o Topo Norte do Complexo
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13) Renovação do ginásio do Atletismo (novo piso e equipamentos)

14) Bancos de suplentes do estádio (remoção de publicidade: + visibilidade, alcatifa)

15) Renovação e pintura da área dos balneários do futebol sénior
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16) Renovação do ginásio do futebol sénior, incluindo substituição do piso

17) Túnel e escadaria de acesso ao relvado
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18) Pintura das cadeiras do Estádio e recuperação dos emblemas e nome do clube

19. Instalação de elevador para deficientes na bancada dos sócios
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20. Substituição do telhado do balneário do campo nº 2 (remoção de cobertura amianto)

21. Construção do Ginásio das Modalidades no pavilhão
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Considerações finais
✓ Apesar das grandes dificuldades provenientes do efeito pandémico na atividade desportiva

e as suas consequências económicas, este exercício económico e os resultados nele
obtidos, deverão orgulhar todos os Belenenses pois demonstra, uma vez mais e em tempos
extremamente difíceis, que o Clube está forte, sustentado, em crescimento e que encara o
futuro de forma positiva e vigorante.
✓ A política seguida nos últimos anos de um continuado esforço na gestão das finanças do

Clube, perseguindo com o cumprimento integral das suas obrigações financeiras é algo que
orientará o nosso futuro. No entanto, nunca descuraremos o investimento, quer na
componente desportiva quer na estrutural, no desenvolvimento de novos projetos que
visem sempre a vertente formativa e competitiva do CFB explorando todas as vantagens
que daí advenham.
✓ O projeto da requalificação do Complexo continua a dar passos significativos na sua
realização, infelizmente numa velocidade que não a desejada por todos nós, e ele será,
temos a certeza, o alicerce para um futuro cada vez mais azul.
✓ Nunca descuraremos os valores e os ideais dos “Rapazes da praia”, numa simbiose perfeita
de um Clube moderno, mas, sempre, “consagrado e popular”.
Hoje e sempre “Com a certeza de vencer”!
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES
ANDEBOL
A época 2019/20 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
Placard Andebol 1, e, simultaneamente, pelo apuramento para a Taça EHF, facto que se veio a verificar com
total merecimento desportivo, ao alcançar o 4º. Lugar no Campeonato Nacional, prova esta que, tal como a
Taça de Portugal, infelizmente, não se concluiu como era anseio de todos.
Nº de atletas inscritos:
Bambis: 5
Minis: 9
Infantis: 14
Iniciados: 18
Juvenis: 21
Juniores: 22
Seniores: 20
Veteranos: 19
TOTAL : 128
Resultados em competições:
Minis:
Participação no 2º Torneio Andebol Juvenis Masc. Boa-Hora FC/JF Alcântara
Participação em Encontros Regionais Minis 5
Participação no Campeonato Regional Minis 7
Infantis:
3º Classificado no Grupo 2 - Torneio de Abertura da Associação de Andebol de Lisboa
4º Classificado no 2º Torneio Andebol Juvenis Masc. Boa-Hora FC/JF Alcântara
1º Classificado no Grupo 2 do PO.15 Prova Regional Apuramento para Encontro Nacional
Iniciados:
6º Classificado no Grupo 1ª Divisão PO.08 Campeonato Nacional Iniciados Masculinos
Juvenis:
2º Classificado no Torneio GinAndebol
3º Classificado no Sassu Handball Cup 2019
1º Classificado no 2º Torneio Andebol Juvenis Masc. Boa-Hora FC/JF Alcântara
4º Classificado na zona 4 do PO06 Campeonato Nacional Juvenis 1ª Divisão
Juniores:
1º Classificado no Torneio GinAndebol
1º Classificado no XXXIX Torneio Cidade Almada 2019
2º Classificado no 2º Torneio Andebol Juvenis Masc. Boa-Hora FC/JF Alcântara
3º Classificado na zona 2 do PO04 Campeonato Nacional Juniores 1ª Divisão
Séniores:
4º Classificado na PO01 - Campeonato Placard Andebol 1
Veteranos:
1º Classificado na PO40 - Campeonato Nacional Veteranos - 1 Fase - Zona 3
Seleções:
Atleta Iniciado, Afonso Jesus chamado à seleção Regional de Lisboa e a Seleção Nacional Juniores D
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ATLETISMO
Na época 2019/2020 atingimos o objetivo de sermos pela 6ª vez consecutiva campeões nacionais de
masters.
Continuamos como na época com um aumento de atletas, tanto na formação, como em veteranos.
Aproveitando a grande moda do “running”, proporcionámos alguns treinos abertos, tendo tido no final o
resultado dum aumento de atletas, na sua grande maioria veteranos.
A dedicação e esforço de toda a estrutura dirigente, técnica e atletas foi recompensada com a obtenção
dos seguintes resultados:
Nº de atletas inscritos:
FORMAÇÃO
Masculinos – 18
Femininos – 15
SENIORES
Masculinos – 14
Femininos – 6
VETERANOS
Masculinos – 82
Femininos – 29
TOTAL – 164
Títulos de Competições Oficiais Nacionais:
CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS AR LIVRE
Equipa masculina - 1º / Equipa feminina - 1º
CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS PISTA COBERTA
Equipa masculina - 1º / Equipa feminina - 4º
CAMPEONATO NACIONAL DE 5000M E 10000M
Equipa Feminina - 1º [Aparecida Pinto/Beatriz Fernandes/Elsa Bruxelas/Marta Fonseca/Mónica Vieira]
Equipa Masculina [Gustavo Santos/João Carlos Gomes/Vicent Sobrinho]
CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA
Equipa Masculina – 2º / Equipa Feminina – 1º
[José Gaspar - 1º / Jean Gonçalves (Sub 23) - 1º / Sara Marinho - 3º / Marta Fonseca (F35) - 3º / Monica
Vieira (F40) - 1º / Celso Pinto (M35) - 1º / Luís Brito (M40) - 3º / Jorge Matos (M45) - 3º / José Custódio
(M55) - 2º / Gustavo Santos (M50) - 3º]
CAMPEONATO DISTRITAL DE CORTA MATO CURTO
Equipa Feminina - 4º [Marta Fonseca (F35) - 3º / Monica Vieira (F40) - 1º / Elsa Bruxelas (F60) - 2º]
Equipa Masculina - 4º [Jean Gonçalves (Sub23) - 1º / José Gaspar (M40) - 1º / Luís Brito (M40) - 3º / João
Carlos Fomes (M50) - 2º/ Miguel Correia (M50) - 3º]
CAMPEONATOS DISTRITAIS PISTA COBERTA SUB 20 e SUB 18
Equipa Masculina - 6º / Equipa Feminina - 4º
CAMPEONATOS DISTRITAIS PISTA COBERTA VETERANOS
Equipa Masculina - 1º / Equipa Feminina - 2º

Relatório e Contas do exercício 2019/2020
[Alexandra Queiroz/Ana Batista/Anabela Gordo/Carla Larisma/Joana Domingos/Marta Fonseca/Michele
Correia/Mónica Miler/Mónica Vieira/Paula Fernandes/Rosarinho Martins/Sandra Cruz/Sandra Zambujal]
[Amâncio Santos/António Domingos/Bruno Abreu/Celso Pinto/Daniel Custódio/Gonçalo Ferraz/Gonçalo
Ferreira/Gustavo Santos/João Carlos Gomes/João Dias/Joaquim Faneca/Joaquim Silva/José Custodio/José
Figueiredo/Lúcio Alves/Luís Brito/Luís da Silva/Luís Inocêncio/Marco Veloso/Nuno Queija/Orlando Alves
/Paulo Custodio/Paulo Feliciano/Pedro Correia/Reinaldo Fernandes/Ricardo Carvalho/Ricardo
Duarte/Ricardo Santos/Rogério Batista/Rui Afonso/Rui Avelans Coelho/Selwin Wever/Vincenzo
Scarlato/Virgílio Pinto]
CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS
Equipa Masculina - 2º
Resultados em competições:
GRANDE PRÉMIO DE NATAL
[Beatriz Fernandes (F50) - 2º / Monica Vieira (F40) - 1º / José Custódio M55 - 1º / José Gaspar (M40) - 1º /
Sérgio Silva (M35) - 2º]

BASQUETEBOL
Nº de atletas inscritos:

Mini8
Mini10
Mini12
Sub14
Sub16
Sub18/Sub19
Seniores
TOTAL

Masculinos
10
14
7
29
37
14
14
125

Femininos
5
4
7
19
11
14
16
76

TOTAL: 201
Títulos de Competições Oficiais Nacionais:
Não foram determinados quaisquer vencedores nas competições distritais e nacionais.
Resultados em competições:
Participação da equipa Sub-16M A na Final Four Distrital de Apuramento de Campeão (4ª classificada)
Participação da equipa Sub-14M A na Final 8 Distrital (5ª classificada)
Participação da equipa Sub-14F na Final 8 Distrital (8ª classificada)
Atletas Internacionais
Seleção Nacional Sub-20M: Rui Palhares e Daniel Pestana
Seleção Distrital Sub-16M: Duarte Biscaia, Bernardo Pinheiro, Giovanni Cammarata
Seleção Distrital Sub-14M: Louis Fairlaugh, Francisco Nazaré, Martim Gonçalves
Seleção Distrital Sub-12M: Martim Esteves, Álvaro Pinto
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Principais iniciativas / atividades desenvolvidas:
Destaque para a assinatura do protocolo plurianual entre a secção de Basquetebol do Belenenses e a
Universidade Nova de Lisboa, o que permitiu antecipar recuperar a atividade no Escalão Sénior Feminino. A
equipa Belenenses/NOVA compete nas provas da Federação Portuguesa de Basquetebol e no Campeonato
Universitário.
Destaque na época 2019/2020 para a estreia de quatro atletas dos escalões de formação femininos na
equipa Sénior F Belenenses/NOVA (Catarina Rijo, Diana Rijo, Rita Marques e Beatriz Portugal) e para a
estreia de um atleta da formação masculina na equipa sénior M (Miguel Reino).

FUTEBOL
Futebol Sénior
Campeonato Distrital da 2ª. Divisão da AFL
- Vencedores da Série 2 ao fim de 20 jornadas (Campeonato interrompido pelo Covid 19)
- 20 jogos, 18 vitórias e 2 derrotas, 62 golos marcados e 16 sofridos.
Título conquistado: Sem atribuição
Taça da Associação de Futebol de Lisboa
- Quartos de Final
- 4 Jogos, 4 vitórias, 11 golos marcados e 3 sofridos.
Total de jogadores Séniores inscritos e Vencedores da 2ª Divisão Distrital: 33
Nomes e número de jogos:
Tomás Foles (19); Afonso Nunes (1); Rodrigo Santos (4); Alexandre Figueiredo (15); André Serra (15);
Jorginho Rodrigues (19); David Varges (15); Miguel Matos (5); Gabriel Bonfanti (1); Bernardo Ribolhos (21);
Francisco Sénica (20); Ilmo Ferreira (16); João Trabulo (2); João Santos (15); Ricardo Viegas (10); Afonso
Alcario (7); Rúben Braga (2); Bruno Botas (24); João Oliveira (23); Miguel Oliveira (20); Juan Saldarriaga (7);
Pedro Fogeiro (5); Rivaldo Semedo (16); Tiago Marques (4); Rui Janota (23); Tomás Correia (23); Carlos
Fernandes (2); Rafael Alves (5); Gonçalo Medeiros (1); Miguel Pinto (6); Diogo Brito (4); José Pedro
Magalhães (2) e Luiz Fernando(2).

Futebol Formação
Nº de atletas inscritos:
Sub/19 - 28
Sub/17 - 27
Sub/16 - 28
Sub/15 - 36
Sub/14 - 53
Sub/13 - 59
Sub/12 - 55
Sub/11 - 43
Sub/10 - 35
Sub/9 - 29
TOTAL – 393
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Resultados em competições:
Sub/19 - 1º lugar Fase de manutenção/descida
Sub/17 - Apuramento para a fase de campeão
Sub/16 - 10º lugar no campeonato distrital da 1ª divisão
Sub/15 - 3º lugar 2ª fase da série sul
Sub/14 (A) - 6º lugar no campeonato distrital da 1ª divisão
Sub/14 (B) - 7º lugar no campeonato distrital da 2ª divisão
Sub/14 (C) - 1º lugar no campeonato distrital da 3ª divisão
Sub/13 (C1A) - 3º lugar apuramento de campeão
Sub/13 (C1B) - 3º lugar campeonato distrital série 2
Sub/13 (C1C) - 8º lugar campeonato distrital série 3
Atletas Internacionais:
Sub/18 - João Pedro Oliveira/Francisco Lemos/Tomás Gutierres

Futebol - Escolinhas
Nº de atletas inscritos:
Juvenis - 55
Iniciados - 100
Infantis - 70
Benjamins - 90
Traquinas - 50
Petizes - 35
TOTAL – 400
Resultados em competições:
2004 - 1º Lugar Div. Distrital Juniores B1
2005 - Subida de divisão (2º lugar) para I Div. Distrital em Juniores C
2006 - Fase final I Div. Distrital Juniores C1
Atletas internacionais:
Chamada do atleta Miguel Ferreira à seleção distrital de Lisboa em Sub 14

FUTSAL
Nº de atletas inscritos:
Seniores Mas - 20
Seniores Fem - 21
Juniores Mas (Sub-20) - 20
Juniores Fem (Sub-19) - 14
Juvenis Masculinos (Sub-17) - 18
Iniciados Masculinos (Sub-15) - 17
TOTAL – 110
Seniores Masculinos
Época bastante complicada, iniciada com uma ideia de reforço da estrutura de apoio com elementos novos
sem conhecimento do Clube, mas com alguns conhecimentos de organização que poderiam ter sido úteis.
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Assim não aconteceu e os elementos recém-entrados acabaram por sair a meio da época, obrigando a uma
reorganização da estrutura dirigente.
Também a nível técnico existiram mudanças, precipitadas pelo abandono do técnico Alípio Matos e da sua
equipa técnica, sendo substituído pelo técnico José Feijão, com a firme intenção de livrar a equipa dos
lugares no fundo da tabela classificativa.
Estas alterações atingiram também a composição do plantel, sendo necessário proceder a várias alterações
a meio da época, visando uma redução orçamental e simultaneamente melhorando a qualidade do plantel,
com a chegada de alguns atletas com as características pretendidas pela nova equipa técnica e que
ajudaram a melhorar a performance da equipa a partir desse momento, apesar dessa melhoria não ter
efeitos práticos, dado que à data da interrupção do campeonato, derivado da pandemia Covid-19, a equipa
ocupava a 13º posição e lutava arduamente para evitar a despromoção.
Com esse término abrupto da época, a Federação Portuguesa de Futebol alterou os quadros competitivos
para a época seguinte, determinando pela não existência de descidas de divisão, o que contribuiu para que
o Belenenses continuasse a competir na Liga Placard na época 2020/21.
Seniores Femininos
Também neste escalão a época não foi positiva, com a equipa a falhar o objetivo principal da época que
passaria pela promoção aos Campeonato Nacional.
A época começou com uma estrutura técnica composta pelo coordenador técnico Alípio Matos e pelo
técnico Filipe Carneiro, mas a meio da época a equipa técnica foi substituída, passando a ser comandada
pelo técnico Rui Pedro, que acumulou funções com o escalão sub-19.
A equipa classificou-se no 5º lugar no campeonato distrital, falhando na última jornada o apuramento para
a fase final (quatro primeiros classificados) que decidiria o título distrital e o apuramento para a Taça
Nacional, mantendo-se deste modo a competir na época 2020/21 no campeonato distrital.
Juniores Masculinos (Sub-20)
A equipa participou no Campeonato Distrital, tendo como principal objetivo a conquista do título distrital e
o apuramento para a Taça Nacional de forma a lutar pela promoção ao Campeonato Nacional.
Simultaneamente nunca perder de vista a evolução dos atletas e a colocação de alguns atletas do escalão
na equipa sénior na época seguinte, algo fundamental na formação.
Desportivamente a equipa conseguiu o apuramento para a fase final do Campeonato Distrital (quatro
primeiros classificados) mas falhou o apuramento para a final da competição, ficando-se pelo 4º lugar no
campeonato, falhando o inicialmente proposto. A nível individual, os objetivos foram atingidos, com a
promoção ao plantel sénior dos jovens Pedro Mónica, Janito Santos e André Cigano, que integram o plantel
sénior na época 2020/21.
Juniores Femininos (Sub-19)
Dando continuidade a época anterior, a equipa obteve até à data de interrupção da competição, devido à
pandemia, resultados de acordo com os seus objetivos, apurando-se para as meias-finais do Campeonato
Distrital, sendo eliminada nessa fase.
Com um plantel curto e muito castigada com lesões de recuperação prolongada, a equipa teve meritório
desempenho desportivo, cumprindo também a sua função de alimentar a equipa sénior com elementos
que demonstravam grande capacidade para virem a manter-se no Clube em épocas futuras.
Juvenis Masculinos (Sub-17)
A equipa participou no Campeonato Nacional, tendo como principal objetivo o apuramento para a Fase
Final do Campeonato (oito melhores equipas nacionais) sendo o mesmo atingido, estando a equipa na
altura da interrupção da competição na 5º posição dessa Fase Final, podendo-se concluir que a equipa
cumpriu o proposto com muito mérito desportivo.
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Simultaneamente nunca perdemos de vista a evolução dos atletas e a colocação de alguns atletas do
escalão na equipa júnior na época seguinte, sendo que conseguimos promover seis atletas ao plantel júnior
na época 2020/21. Objetivo amplamente atingido, com a equipa a demonstrar uma grande evolução ao
longo da época.
Iniciados Masculinos (Sub-15)
A equipa participou no Campeonato Distrital, tendo como principal objetivo o apuramento para a Fase Final
do Campeonato (seis primeiros classificados) procurando fazer um campeonato tranquilo, longe da
despromoção, promovendo sobretudo a formação dos seus jovens atletas de forma a poder promover o
máximo de atletas para o plantel juvenil na época seguinte.
Desportivamente a equipa não conseguiu o apuramento para Fase Final, mas fez um campeonato muito
tranquilo, ficando no 1º lugar da fase de manutenção, conseguindo ainda a colocação de cinco atletas no
plantel juvenil na época 2020/21 e a permanência de outros cinco atletas no plantel iniciado nesta mesma
época. Objetivo globalmente atingido, com a equipa a demonstrar uma grande evolução ao longo da
época.
Atletas internacionais: Tunha (Sénior)

NATAÇÃO
Na natação, a época 2019/20, tal como na maioria das restantes modalidades, foi marcada pelo
cancelamento de inúmeras provas entre as quais o Campeonato Nacional de clubes. No entanto, para a
natação do Clube de Futebol “Os Belenenses”, a época trouxe diversos títulos e resultados extremamente
honrosos para o Clube.
Assim, é de realçar o excelente naipe de resultados obtidos pelos diversos nadadores do Clube, dos quais se
destacam os seguintes:

Nº de ATLETAS
Federados Masculinos
Federados Femininos
Escolas
TOTAL

31
13
132
176

RESULTADOS PRINCIPAIS
Competição

Medalhas/Pódios Observações
Ouro Prata Bronze

CAMPEONATOS NACIONAIS
Camp. Nac. Juniores e Seniores Piscina Curta
Zonal Juvenis
Camp. Nac. Inverno Natação Adaptada
Total

2
--7
9

3
----3

3
----3

34 Finais, 11 MPs, 9 R CFB, 3 RN S15
1 Tac Nac, 3 MPs
4 MPs, 1 RN S15

2
----9
11

3
----8
11

3
1
--11
15

8 Tac Nac, 76 MPs, 3 RN S15

CAMPEONATOS REGIONAIS
Camp. de Lisboa de Piscina Curta
Camp. Reg. Clubes Infantis
Camp. Reg. Infantis de Inverno
Camp. de Lisboa de Inverno de Piscina Longa
Total

6 MPS
44 MPs, 2 Rec Nac S15
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MEETINGS/CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato da Europa de PC
Lausanne Swim Meeting
Meeting Internacional de Lisboa
Total

--1
-----

--3
1
0

----1
0

1 MP, 1 Rec CFB
1 MP
23 Finais, 5 MPs, 10º Colectivo

VI Meeting Internacional Algarve
Torneio da SFUAP
Torneio Alexandre Agostinho - Portimão
XIX Meeting Estoril
Torneio Cidade Torres Novas
Total

----13
--6
19

1
3
6
--3
13

--3
6
1
6
16

19 Finais, 11 MPs, 10º colectivo
4 MPs, 3º colectivo
29 Finais, 2 Tac Nac, 8 MPs, 2º col.
10 MPs
4 MPs, 3º colectivo

TOTAL MEDALHAS / PÓDIOS

39

27

34

MEETINGS/TORNEIOS NACIONAIS

Atletas Campeões Nacionais:
Atleta
Francisco Quintas
Luís Júnior
Miguel Cruz
Tiago Neves

Prova
200B
50B
400L, 200C, 100C e 200E
200, 200B e 200M

Competição
Camp Nac Jun Sen PC
Camp Nac Jun Sen PC
Camp Nac Inv Nat Adp PL
Camp Nac Inv Nat Adp PL

Local
Felgueiras
Felgueiras
Vª F. Xira
Vª F. Xira

Atletas internacionais:
Atleta
Evento
Francisco Quintas Campeonato da Europa de PC
Bruno Ramos
Lausanne Swim Cup

Local
Glasgow
Lausanne

Recordes Nacionais:
Atleta
Tiago Neves

Prova
50C
100M
200B
200B

Competição
Camp. Absolutos de Lisboa PC
Camp Nac Jun Sen PC
Camp Nac Inverno Nat Adp PL
Camp Inverno Lisboa PL

Miguel Cruz

800L Camp. Absolutos de Lisboa PC
1500L
800L Camp Nac Jun Sen PC
1500L
1500L Camp Inverno Lisboa PL

Local
Algés
Felgueiras
Vª F. Xira
Vª F. Xira

Data
Nov 2019
Dez 2019
Jan 2020
Mar 2020

Tempo
29,37
58,67
2.45,31
2.42,31

Algés

Nov 2019

Felgueiras

Dez 2019

9.08,02
17.31,71
9.07,81
17.28,93

Vª F. Xira

Mar 2020

18.15,76

Menções especiais:
Tiago Neves e Miguel Cruz foram galardoados respetivamente com a Medalha de Ouro e a Medalha de
Prata da Federação Portuguesa de Natação, na Gala da FPN, que decorreu em Portimão, em 19/10/2019.
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RUGBY
A época de rugby do CF os Belenenses ficou caracterizada pela entrada em funções de uma nova direção e
implementação de novos princípios de orientadores das escolas de rugby, a par de uma aposta na
competitividade no escalão senior. O Belenenses acabou por vencer todas as provas em que participou
neste ano nos escalões senior e sub 18 (Supertaças nos dois escalões e Taça Ibérica em sub 18).
Quis o destino que a época fosse interrompida pela pandemia e não foi possível dar seguimento à grande
hegemonia do Belenenses ao nível do rugby nacional, que já se verifica há 3 épocas desportivas. Ficaram,
portanto, a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional por decidir numa época completamente atípica e
que acabou por frustrar as grandes expectativas criadas pela direção, mas também pelos atletas e todo o
staff envolvido.
Estamos a reunir esforços para que a próxima época seja retomada com grande determinação e ânimo a
fim de que possamos dignificar a cruz de Cristo que muito honradamente carregamos ao peito.
Nº de atletas inscritos:
sub 8 - 27
sub 10 - 28
sub 12 - 42
sub 14 - 72
sub 16 - 43
sub 18 -47
seniores -69
Total: 328 atletas
Títulos de Competições Oficiais Nacionais:
Vencedores SuperTaça Portugal escalão Senior
Vencedores SuperTaça Portugal escalão sub 18
Vencedores Taça Ibérica escalão sub 18
Atletas internacionais:
Seniores (15):
[David Wallis Carvalho/Duarte Azevedo/José Madeira/João Freudenthal/Rodrigo Marta]
Seniores (7s):
[Duarte Moreira/Rodrigo Freudenthal]
Sub 20: (jogos particulares)
[António Templer/Diogo Rodrigues/José Madeira/José Paiva dos Santos/Lourenço Rangel/Miguel
Nunes/Pedro Braga]
Sub 18: (particular com Espanha)
[António Andrade/Duarte Carolino/Francisco Meneres/João da Cunha/João Pinto/Salvador da Cunha/Xavi
Madureira]
Resultados em competições:
Todos os campeonatos dos diferentes escalões foram interrompidos pela Federação Portuguesa de Rugby
em Março de 2020 devido à situação da Pandemia Covid 19 e sem a atribuição de títulos de campeões. No
entanto ficou registada na Federação o primeiro lugar em que ficou a equipa sénior do Belenenses, com 9
pontos de distância em relação ao segundo lugar. É nossa expectativa que seja o Belenenses, por causa
disso, a disputar a prova da Taça Ibérica em Seniores da época 20/21
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Principais iniciativas / atividades desenvolvidas:
Teve particular relevância a organização da Taça ibérica sub 18 frente ao San Cougat de Espanha. Evento
organizado no Belenenses Rugby Park e que contou com a presença de dirigentes dos dois clubes. Uma
tarde de grande impacto para o Belenenses, que acabou por vencer pela 4ª vez este troféu no escalão sub
18.
Foi também reeditado o primeiro jogo oficial jogado pela secção de rugby do Belenenses (Dez de 1919)
contra o SL Benfica, no âmbito das comemorações do centenário do Clube Futebol os Belenenses. Este
evento contou com a presença do Presidente do CFB e do Vice-Presidente do SLB para as modalidades. O
Belenenses acabou por vencer categoricamente o jogo realizado.
Não foi possível realizar o grande torneio Kiko Rosa devido à situação da pandemia e do risco que
representaria para a saúde pública.

TRIATLO
Nº de atletas inscritos:
Escola – 5
Adultos – 23
Total: 28
Resultados em competições:
Devido a uma situação excecional de pandemia, não se realizaram quaisquer provas relevantes.

VOLEIBOL
A temporada 2019-2020, inevitavelmente muito condicionada pelos efeitos transversais da Pandemia,
provocando, entre outros, o final abrupto das competições, apesar das dificuldades da adaptação que
todos fomos obrigados a recriar, apresenta-se com saldo positivo para o Voleibol do C.F. "Os Belenenses",
na medida em que:
i. A Equipa SENIOR manteve o seu lugar na 1ª Divisão Nacional, ombreando na zona de Lisboa apenas
com o Sporting C.P. e S.L. Benfica (trio que se destaca na nossa região de todos os demais Clubes) e
a nível nacional com F.C. Porto, Boavista F.C., S.C. Braga, Vitória de Guimarães ou Leixões S.C.
ii. Mantivemos sensivelmente o mesmo nº de Atletas da Formação (cerca de 150), mantendo em
competição regular todos os escalões etários, com 7 equipas a disputar os campeonatos oficiais da
AVL e FPV.
iii. Melhorámos ainda mais a interação entre os diversos escalões etários, procurando igualmente “dar
espaço” às Atletas jovens na nossa Equipa Sénior, com várias Atletas do Plantel oriundas da nossa
Formação e promovendo o trabalho regular conjunto das Sub21 com maior potencial.
Nº de atletas inscritos:
Seniores – 12 atletas + 6 (equipa técnica e staff)
JunioresB/Sub21 A - 23 Atletas + 3 (treinadores)
JunioresB/Sub21 B - 19 Atletas + 2 (treinadores)
Juvenis - 16 Atletas + 2 (treinadores)
Cadetes - 24 Atletas + 2 (treinadores)
Iniciadas - 21 Atletas + 2 (treinadores)
Infantis - 15 Atletas + 2 (treinadores)
Minis A e B - 26 Atletas + 2 (treinadores)
Total: 156 atletas

Relatório e Contas do exercício 2019/2020
Equipas federadas
a. Equipa SENIOR
i. Competições (resumo):
a) Taça de Portugal: eliminados aos 1/8 final
b) Campeonato Nacional 1ª Div.
a. 1ª Fase: 10º Lugar
b. 2ª Fase: anulada (Pandemia)
Manutenção na 1ª Divisão
ii. Torneios
a) Torneio Internacional Lisboa
b) Torneo International "Mujeres" (Cáceres, Espanha)
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, sobretudo pela interrupção abrupta das
competições por motivos da Pandemia, passaram pelos diferentes escalões etários da nossa
Formação os seguintes grupos:
ii. Competição
a) Campeonato Regional (AVL): todas as equipas competiram no Camp. Regional em regime
de jogos "em casa" e "fora", cujo modo de disputa variou em função do nº. equipas
existentes em cada escalão, agrupando-as em séries “rankiadas” em função das
classificações da época anterior. Decorrendo entre meados de outubro de 2019 e
fevereiro de 2020, esta Prova conduz ao apuramento das melhores equipas de cada
escalão para o Campeonato Nacional
b) 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 Camp. Nacional.
Nota - Fases Nacionais anuladas por via da Pandemia
c) Torneio "Prof. Adelaide Patrício" (TPAP | AVL): todas as nossas equipas que não foram
apuradas para os campeonatos nacionais, disputariam o TPAP,
Nota - Provas anuladas por via da Pandemia
iii. Torneios e Atividades - os vários escalões de Formação, que habitualmente participam
massivamente em diversas atividades competitivas e lúdicas, procurando fornecer
experiências competitivas e sociais que proporcionam crescimentos em várias dimensões,
viram nesta temporada completamente atípica, claramente coartada esta importante
vertente por via dos condicionalismos provocados pela interrupção abrupta das atividades,
em função do confinamento obrigatório que decorreu no estado de emergência decretado
pelo Governo, como forma de combate à Pandemia do Covid-19.
Assim, apenas foi possível marcar presença nas seguintes ações:
Torneio de Torres Vedras / Torneio de Viana
Atletas internacionais:
Fruto da situação decorrente da Pandemia, que condicionou drasticamente todas as atividades
das Seleções Regionais e Nacionais, quer ao nível do Voleibol de Pavilhão, quer de Voleibol de
Praia, não tivemos Atletas a participar nas poucas atividades que, ainda assim, tiveram lugar.
No total das modalidades referidas, 2117 atletas representam o Clube de Futebol “Os Belenenses”.
Novembro de 2020

