
 

Dossier “BINGO” 

Situação atual 

1. A sala de Bingo do CFB encontrava-se concessionada ao Consórcio externo 
composto pelo Clube de Futebol “os Belenenses” e a empresa 
“Números Combinados”. 

2. Com o surgimento do COVID-19 (que obrigou ao encerramento da sala), nunca 
se constituiu a sociedade conjunta, já aprovada em AG do CFB (para não 
perder os apoios da SS). 

3. A Números Combinados, sem receitas, não aguentou as despesas e 
exonerou-se do consórcio e apresentou insolvência. 

4. O CFB (com recurso aos apoios da SS) conseguiu manter as obrigações 
em dia (salários, etc.). 

5. Com a autorização da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal, o 
CFB procurou encontrar um novo parceiro para substituir a NC na 
concessão. 

Proposta para o futuro 

A proposta da Direção é de constituir uma sociedade com a empresa 
GRAPIXTEL - Gamming, Lda. - sociedade que  concorreu ao concurso da sala do 
CFB, e que ficou em 2º lugar. 

Esta sociedade tem como sócios  Tânia Alarcon e José Luis Turinam Gomez que 
exploram vários bingos em Cuba e no México e ainda o Dr. Pedro Valido com uma 
participação residual. 

Em Portugal os sócios da GRAPIXTEL constituíram uma sociedade para cada sala 
de Bingo de que exploram sendo que a estrutura societária é a mesma em todas 
as salas de Bingo. 

• Bingo de Almada (Zostevir Gamming, Lda.) 

• Bingo de Odivelas (Grapixtel Gamming, Lda.) 

• Bingo de Coimbra (Woxlyor Gamming, Lda.) 
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• Em fase de concurso para o Bingo de Olhão 

Condições essenciais do contrato de Sociedade entre o 
Belenenses e Grapixtel (vertidas em Estatutos da sociedade). 

a. A GRAPIXTEL fica obrigada a efectuar os suprimentos necessários 
para o funcionamento da sala (rendas, salários, impostos, FSE’s...)  

b. Quando a concessão tiver lucros, primeiro reembolsa os suprimentos 
e divide o restante pelos sócios (33% CFB e 66% Grapixtel) 

c. A gerência será exercida por 1 elemento indicado pela Grapixtel 
(podendo o Belenenses nomear a qualquer momento um gerente) 

d. O Conselho Fiscal da sociedade será nomeado pelo CFB 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Que garantias tem o Belenenses acerca da empresa Grapixtel 
Gamming Lda.? 
- Escrutinados pelo Estado Português (SET e ITP) que lhes atribuiu 3 
licenças para operar Bingos em Portugal  

- Ficaram em 2º lugar no concurso para a licença do Bingo do Belenenses, 
tendo cumprido as exigências de candidatura 

 - Não apresentam qualquer garantia adicional, para além da exploração 
de 3 salas, brevemente 5 (concurso para Olhão em curso e a mais 
importante: a sala de Bingo do Belenenses). 

Quais as responsabilidades do Belenenses sobre os 
trabalhadores do Bingo? 
- Os trabalhadores da sala de bingo transitam do CFB para a nova 
sociedade que explora o Bingo, nos termos e com as limitações 
decorrentes da legislação laboral. 

Quem assume a responsabilidade do arrendamento da sala? 
- O CFB mantém o contrato de arrendamento da sala do Bingo, na Av. João 
Crisóstomo.  

- A GRAPIXTEL fica contratualmente obrigada a pagar mensalmente ao CFB 
o valor da renda da sala. 
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