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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2020/2021 

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 2020/2021. 

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, são igualmente 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 2020/2021. 

Previamente à apresentação económica e financeira bem como dos demais elementos, importa 
referir dois aspetos fundamentais que marcam, de forma bastante relevante, as Contas do exercício 
em apreço: - o efeito económico provocado pelo impacto da pandemia originada pelo Covid19 e o 
reflexo contabilístico do acordo efetuado com o Lidl o qual permitiu ao CFB saldar a totalidade da 
divida que tinha para com a Oitante. 

Esta operação financeira permitiu uma redução de 50% do passivo que o CFB possuía, consolidando 
de forma bastante relevante a sustentabilidade económico-financeira do Clube de Futebol “Os 
Belenenses”. 

Simultaneamente, continuaram-se a desenvolver diversas ações com o objetivo de reforçar e 
fortalecer a 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. 

Este exercício, como referido anteriormente, caracterizou-se financeiramente pela enorme redução 
do passivo e, economicamente, pela obtenção de um resultado extremamente positivo (4,583 
milhões de euros). De salientar que o Clube tem obtido de forma sistemática e consistente, desde há 
largos anos a esta parte, resultados positivos, os quais têm contribuído para uma melhoria 
sistemática dos Capitais Próprios do Clube. O Balanço a 30 de junho de 2021 apresenta um valor de 
Capitais Próprios de 7,827 milhões de euros, os quais permitiram que o CFB tenha um rácio de 
Solvabilidade (Capitais Próprios/Passivo total) de 1,56 significando que os Capitais Próprios do Clube 
cobrem a totalidade do Passivo e ainda excedem em 56% este valor. Este facto é um marco 
inolvidável na situação financeira do CFB. De referir que, nos últimos 7 anos, o passivo do Clube 
reduziu 9,820 milhões de euros, ou seja, uma redução de 66% face ao valor de junho de 2014. 
Relativamente ao ano transato, o passivo global reduziu 5,139 milhões de euros, ou seja, cerca de 
51%. 

De referir que esta operação foi efetuada ao abrigo do RERD, facto que permitiu a não incidência 
destes valores na matéria coletável, logo sem qualquer efeito tributário ao nível do IRC. 
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Em simultâneo com o movimento financeiro acima referido, e aproveitando a situação 
extremamente vantajosa que o mesmo implicou nas Contas do Clube, decidiu a Direção reforçar as 
provisões inerentes a “clientes C/C” e que se reflete contabilisticamente em “imparidades” de forma 
a acautelar situações menos positivas relativamente a expectativas de recebimento de determinadas 
verbas (“Números Combinados” e “Delicada Parcela – restaurante Symphonia”) sem, no entanto, 
obviar à continuidade dos processos judiciais em curso. Este reforço foi de 234.678€. 

Uma das preocupações relevantes nos últimos anos tem sido o respeito integral do cumprimento 
relativamente às dívidas do Clube, incluindo o pagamento do PER - Plano Especial de Revitalização a 
que o C.F.B. está obrigado e cujo valor liquidado no exercício foi de 67 mil €. 

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 nova auditoria/inspeção por 
parte da AT, realizada no clube durante o 1º trimestre de 2021, a qual voltou a revelar a inexistência 
de qualquer situação ilegal. 
 

Análise de Execução Orçamental 

Ao efectuar-se a análise comparativa entre o Orçamento 2020/21, 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 a forma de apresentação dos valores referentes 
ao Bingo. Com efeito, no Orçamento 2020/21, e face à incerteza existente sobre o futuro da gestão 
do Bingo, optou-se por incluir o valor líquido perspetivado, sem o detalhe das rúbricas de 
rendimentos e gastos. 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 2020/21 
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 aproximadamente 6 meses. 

No entanto, e efetuando-se uma análise exclusiva às Contas do Clube, sem considerar o efeito 
“Bingo” e sem considerar o efeito “Lidl/Oitante”, poder-se-ão constatar as seguintes observações: 

✓ Total dos rendimentos – Realização de 1.883.083€ quando estavam orçamentados 
2.469.100€, ou seja, inferior ao orçamentado em cerca de 586 mil €, equivalente a uma 
diminuição de 24%; 

✓ Total dos gastos – Realização de 2.078.381€ quando estavam orçamentados 2.516.769€, ou 
seja, inferior ao orçamentado em cerca de 438 mil €, equivalente a uma diminuição de 17%. 
Se não fossem efetuadas as provisões relativamente aos devedores “Números Combinados” e 
“Delicada Parcela”, o total dos gastos reais seria de 1.843.703€, o que corresponderia a um 
valor inferior ao orçamentado em cerca de 673 mil €, ou seja, uma variação de -27%, menor 
do que a variação verificada nos rendimentos; 

✓ Resultado líquido – Se forem expurgados (no real e no orçamento) os impactos do “Lidl”, 
“Bingo” e as provisões constituídas adicionalmente, o resultado seria de + 39.380€ em 
comparação com os -47.669€ orçamentados, o que corresponde a um aumento de 87 mil 
euros. 
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Dentro dos rendimentos (sem efeito do bingo) e face aos valores orçamentados, importa salientar os 
seguintes aspetos: 

✓ Diminuição da quotização/mensalidades em 276 mil € e de 50 mil € em relação à receita de 
bilheteira. Estas reduções devem-se fundamentalmente aos efeitos colaterais da paragem, 
superior a 6 meses, da atividade desportiva e do próprio Clube; 

✓ Diminuição do valor dos patrocínios e montante correspondente a subsídios e donativos, em 
52 mil € (252 mil € orçamentados vs 200 mil € real); 

✓ Aumento do “Aluguer de espaços não desportivos” em 81 mil € (796 mil € orçamentados vs 
877 mil € real); 

✓ Os outros rendimentos apresentam um valor orçamentado acumulado de 360 mil € e, em 
termos reais, atingiram o montante de 94 mil €, ou seja, um valor inferior em 266 mil €, 
devido em parte a um encaixe abaixo do expectável em direitos de formação e nas vendas da 
Loja, bem como uma receita nula proveniente do encerramento do Bingo. 
 

No âmbito dos gastos (sem efeito do bingo) os aspetos mais relevantes são: 
 

✓ Fornecimentos e serviços externos (excluindo despesas “desportivas”) – o valor orçamentado 
global foi de 633 mil € e, em termos reais, atingiram o montante de 269 mil €, ou seja, um 
valor inferior em 58% e equivalente a 364 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; 

✓ Fornecimentos e serviços externos (despesas “desportivas”) e “subsídios a atletas e equipas 
técnicas – o valor orçamentado global foi de1.101 mil € e, em termos reais, atingiram o 
montante de 731 mil €, ou seja, um valor inferior em 34% e equivalente a 370 mil €. 

✓ Gastos com pessoal – este valor está 4% abaixo do valor orçamentado (367 mil € 
orçamentados vs 352 mil € real); 
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Real/ Orçamento 
 

Real Orçamento Clube Bingo Total

%

Execução

  Loja 42.318 € 96.000 € 44,08% 42.318 € 42.318 €

Prestação de Serviços

  Patrocinios e publicidade 35.300 € 123.000 € 28,70% 35.300 € 35.300 €

  Exploração do Bingo (receita Bruta) -119.462 € 120.000 € -99,55% 429.325 € 429.325 €

  Quotização 296.650 € 412.081 € 71,99% 296.650 € 0 € 296.650 €

  Mensalides (inclui fee escolas) 324.717 € 485.600 € 66,87% 324.717 € 324.717 €

  Bilheteira 0 € 50.000 € 0,00% 0 € 0 €

  Outros  (inclui direitos de formação) 64.902 € 144.000 € 45,07% 64.902 € 0 € 64.902 €

Subsidios á Exploração

  Subsidios entidades 163.339 € 64.500 € 253,24% 163.339 € 713.776 € 877.116 €

  Donativos 1.846 € 65.000 € 2,84% 1.846 € 1.846 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00%

  Aluguer de espaços não desportivos 874.006 € 796.419 € 109,74% 874.006 € 0 € 874.006 €

  RERD 4.897.746 € 0 € 0,00% 4.897.746 € 4.897.746 €

 Outros rendimentos 80.005 € 232.500 € 34,41% 80.005 € 80.005 €

Imparidades 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 € 0 €

6.661.366 € 2.589.100 € 257,28% 6.780.829 € 1.143.101 € 7.923.930 €

   Mercadorias 21.272 € 28.800 € 73,86% 21.272 € 0 € 21.272 €

Fornecimentos e Serviços Externos:

  Serviços especializados 100.941 € 307.000 € 32,88% 100.941 € 0 € 100.941 €

  Materiais e Conservação 64.070 € 50.000 € 128,14% 64.070 € 0 € 64.070 €

  Energia e fluidos 88.592 € 138.000 € 64,20% 88.592 € 5.082 € 93.674 €

  Deslocações e estadias(inclui subsídio) 467.420 € 784.000 € 59,62% 467.420 € 0 € 467.420 €

  Despesas Desportivas 263.117 € 317.175 € 82,96% 263.117 € 0 € 263.117 €

 Serviços diversos 158.124 € 138.000 € 114,58% 158.124 € 128.416 € 286.540 €

Gastos com Pessoal

 Salários 351.801 € 366.900 € 95,88% 351.801 € 967.231 € 1.319.032 €

Gastos de Depreciação e Amortização 309.701 € 306.894 € 100,91% 309.701 € 0 € 309.701 €

Outros Gastos e Perdas

  Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo) 86.814 € 50.000 € 173,63% 86.814 € 0 € 86.814 €

  ITP 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 € 0 €

 Outros 91.625 € 25.000 € 366,50% 91.625 € 893 € 92.518 €

Gastos e  perdas de Financiamento

   Juros 1.168 € 5.000 € 23,35% 1.168 € 1.168 €

  Outros 0 € 0,00% 0 € 0 €

Imparidades 73.737 € 0 € 0,00% 73.737 € 160.941 € 234.678 €

2.078.381 € 2.516.769 € 82,58% 2.078.381 € 1.262.564 € 3.340.945 €

4.582.985 € 72.331 € 6336,11% 4.702.447 € -119.462 € 4.582.985 €

Clube 2020/2021 Real 2020/2021

Total

Resultado Orçamental Estimado

Rendimentos

Vendas

Total

Gastos 

CMVC

 
 

De referir que não foi considerado, no orçamento, o efeito das imparidades/provisões que se vieram 
a mostrar necessárias refletir nas contas, bem como o efeito do RERD. 
 

Análise Comparativa Exercícios 2020/21 vs 2019/20 
 

Tal como referido para a análise da execução orçamental, na comparação entre os valores reais dos 
exercícios 2020/21 e 2019/20 há que ter em consideração o efeito de empolamento originado pela 
contabilização dos valores referentes ao Bingo. 
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No seguimento do 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. 

 
Eis os aspetos mais relevantes a nível dos resultados: 

Rendimentos 

As vendas e prestações de serviços (incluindo rendas do Bingo, quotização e mensalidades, 
aluguer de espaços desportivos e direitos de formação desportiva) tiveram uma redução de 429 
mil €, correspondendo a -37,7%, em grande parte devido à “eliminação” das rendas oriundas do 
Bingo e que corresponderam a 270 mil € no ano transato. Sem considerar este valor, a redução 
foi de 159 mil € (- 14%). Há a destacar as seguintes rubricas: 

✓ Aumento na rúbrica “Quotização dos sócios” em 22 mil € (+8%); 

✓ Diminuição na rúbrica “Loja Azul” em 22 mil € (-41%); 

✓ Diminuição na rúbrica “Quotização das modalidades” em 68 mil € (-17%); 

✓ Diminuição do valor em “Patrocínios e publicidade” em 10 mil € (-23%); 

✓ Diminuição na rúbrica “Direitos de formação desportiva” em 79 mil € (-84%). 
 

Relativamente aos “Outros rendimentos”, de referir a redução de 137 mil € na rúbrica “Aluguer 
de instalações não-desportivas”, correspondente a – 13,5% motivada pelo impacto pandémico, 
face à continuada 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 11 mil €, equivalente a - 3%; 

✓ F.S.E. - decréscimo de 274 mil €, equivalente a – 19,4%, destacando-se a redução em 
“Trabalhos especializados” (- 80 mil € -> - 47%); Eletricidade” (- 7 mil € -> -28%), “Água” (-11 
mil € -> -31%); “Deslocações e estadias” (-126 mil € -> -21%); “Rendas e alugueres” (-17 mil € 
-> - 51%); “Contencioso e notariado” ( - 15 mil € -> - 75%); “Inscrições” (- 35 mil € -> -37%) e 
“Serviços para contratação de atletas” (- 11 mil € -> - 47%). Em sentido oposto, a rúbrica que 
sofreu um maior aumento refere-se a “Ferram. e utensílios de desgaste rápido” com um 
aumento de 25 mil € (+ 80%) inerente à manutenção e melhoramento do complexo 
desportivo. 

 
Resultados 
Ao nível do resultado líquido, o mesmo registou um lucro de aproximadamente 4,583 milhões de 
euros, reflexo dos efeitos anteriormente referidos neste relatório.  
 

Para finalizar, o facto mais relevante, e que nunca é de mais salientar, prende-se com a 
extraordinária redução do passivo, o qual diminui mais de 5 milhões de euros relativamente ao ano 
transato, ou seja, cerca de 10 milhões de euros desde 2014. Neste âmbito há também a registar a 
diminuição de 1 milhão de euros (-46%) no chamado “passivo corrente”, ou seja, o passivo exigível no 
curto/médio prazo, registando-se, neste momento um valor de 1 milhão 222 mil euros.  
De referir que, no valor global do passivo (5 milhões de euros), existem cerca de 3 milhões e 13 mil 
euros (60% do total) que se referem a “Diferimentos”, ou seja, valores que não correspondem a 
obrigações de pagamentos a terceiros. 



Relatório e Contas do exercício 2020/2021 

Desta forma, os Capitais próprios aumentarem significativamente, situando-se nesta altura no 
montante de 7,827 milhões de euros (+ 218% comparativamente a 30/6/2014), sinal evidente da 
sustentabilidade e solvência do Clube de Futebol “Os Belenenses”. 
 

RUBRICAS 2020-2021 2019-2020 %

Total de Rendimentos 7.923.930 6.517.329 21,58%

Total de Gastos 3.340.945 6.345.038 -47,35%

Resultados Operacionais 4.893.853 503.671 871,64%

Resultado Liquido 4.582.985 172.290 2560,03%

RENDIMENTOS

Quotização/Mensalidades 621.367 667.747 -6,95%

Patrocinios e Publicidade 35.300 45.833 -22,98%

Rendas 874.006 1.014.186 -13,82%

Bingo 0 270.000 -100,00%

Imparidades/Provisoes 0 135.000 -100,00%

Outros 6.393.257 4.384.563 45,81%

Total 7.923.930 6.517.329 21,58%

GASTOS

Gastos com o pessoal 1.319.032 1.620.467 -18,60%

Fornecimentos e serviços externos 1.275.762 2.621.179 -51,33%

Impostos 88.882 1.707.281 -94,79%

Outros gastos/perdas (excl.impostos) 57.897 48.186 20,15%

Gastos de depreciações e juros suportados 310.868 331.381 -6,19%

Imparidades/Provisoes 234.678 0 0,00%

Outros gastos 53.826 16.545 225,33%

Total 3.340.945 6.345.038 -47,35%

Passivo 5.002.515 10.141.222 -50,67%

Capitais Próprios 7.827.033 3.262.110 139,94%

Activo não corrente 11.673.094 11.870.290 -1,66%

Activo corrente 1.156.455 1.533.042 -24,56%

Passivo não corrente 3.780.351 7.920.683 -52,27%

Passivo corrente 1.222.164 2.220.539 -44,96%

Principais indicadores 2020/2021
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Sócios 

Nunca será demais repetir que 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 2020/2021 (com praticamente toda a atividade desportiva interdita 
aos adeptos) aumentou 1,25% 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 7 anos, tendo o número global 
de sócios aumentado 2.955, o equivalente a 50,2% e que representa um crescimento médio de 7,2% 
ao ano. 

Se esta análise for aplicada somente aos sócios da categoria “Contribuintes” verifica-se um aumento 
de 697 sócios desde 2014, equivalente a uma variação global de 21,9% e um crescimento médio de 
3,1%. 

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! Já no final de 2021 atingimos a meta dos 10.000 sócios, mas o 
objetivo ainda está bastante aquém do desejado. 

 
Categoria Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 
Atletas 607 1 036 1 569 2 021 2 259 2.539 2 797 2 893 

Contribuintes 3 186 3 270 3 323 3 349 3 419 3.653 3 794 3 883 

Efetivos- 50Km 570 583 630 638 647 668 608 615 

Empresa 15 15 15 11 11 11 11 11 

Estudante 187 190 193 189 182 175 147 137 

Infantil 627 727 773 669 653 643 598 582 

Juvenil 446 458 490 504 521 530 540 490 

Reformado 254 255 254 250 250 244 243 236 

Total 5 892 6 534 7 247 7 631 7 942 8 463 8 738 8 847 
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Comunicação / Redes Sociais 

 
REDES SOCIAIS 
 
No exercício compreendido entre 1 de Julho de 2020 e 30 de Junho de 2021, manteve-se 
o crescimento em todas as redes onde o Clube está presente e que vem sendo verificado 
anualmente desde 2014, sendo esse crescimento percentualmente mais notório em 
plataformas que têm vindo a registar uma cada vez maior utilização, como por exemplo o 
Instagram. 
 
FACEBOOK 
 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2021: 121.500 (122.817 em 08/11/2021) 
 
INSTAGRAM 

 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2021: 20.241 (22.698 em 08/11/2021) 
 
FACEBOOK + INSTAGRAM 
 
- Alcance aproximado do exercício: 1.020.735 (Facebook) + 134.062 (Instagram) 
- Alcance total conjunto (aproximado): 1.154.797 
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LINKEDIN 
- Seguidores em 30/JUN/2020 (aproximadamente): 2.200 (2.511 em 08/11/2021) 
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TWITTER 
- Seguidores em 30/JUN/2021: 34.529 (35.604 em 08/11/2021) 
 

 
 
 
TWITTER - NOTAS: 
1. Dadas as características da plataforma, é no twitter que o Clube alcança um maior 
número de “impressões” (visualizações) dos conteúdos publicados. Atente-se ao 
seguinte exemplo: se o alcance conjunto de facebook e Instagram foi de 1.154.797 
ao longo do exercício, os perto de 35.000 seguidores do CFB no twitter 
proporcionaram sensivelmente 3.715.000 impressões no mesmo período, muito em 
resultado, por um lado, do momento da subida de divisão e regresso aos 
campeonatos nacionais, e por outro lado do êxito de uma pequena iniciativa que 
consistiu em escrever uma carta ao guarda-redes Buffon quando este decidia o seu 
futuro clube, e que obteve grande feedback nacional e internacional. 
2. Os índices obtidos no twitter mantêm-se muito elevados, como se pode verificar, por 
exemplo, no alcance obtido nos últimos 30 dias (elementos disponibilizados em 
08/11/2021) e que aqui se deixa: 
 

 
 
YOUTUBE (BelémTV) 
- Seguidores em 30/JUN/21: 2.600 (3.120 em 08/11/2021) 
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YOUTUBE / MYCUJOO (BelémTV) - NOTAS: 
1. As transmissões realizadas através da MyCujoo neste exercício alcançaram cerca de 
50.000 visualizações diretas, número idêntico ao do exercício anterior, mas sendo 
necessário considerar que a época 2020/21 foi disputada apenas a uma volta. 
2. A época desportiva de futebol 2020/21 foi a última em que o Clube emitiu os seus 
jogos de futebol online na plataforma MyCujoo, tendo passado a realizar as suas 
transmissões em direto através do YouTube do Facebook em simultâneo. 
 
BELÉM TV DURANTE A PANDEMIA 
1. Tendo em conta a ausência de público nos espetáculos desportivos imposta pelas 
regras de combate à pandemia, o Clube (e as suas secções desportivas) desenvolveu 
um grande esforço no sentido de conseguir transmitir em direto o maior número 
possível de jogos ao longo da temporada 2020/21 para que os sócios e adeptos 
pudessem continuar a acompanhar as suas modalidades e equipas, tendo 
conseguido proceder à transmissão em direto no Facebook de 43 jogos das 
modalidades de pavilhão, que alcançaram cerca de 179.300 visualizações, com a 
seguinte distribuição: 
• Voleibol - 19 jogos 
• Andebol - 12 jogos 
• Basquetebol - 7 jogos 
• Futsal - 5 jogos 
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SITE OFICIAL osbelenenses.com 
—> Comportamento Julho 2020 - Junho 2021 
 

 

 
 
APP OFICIAL 
A Aplicação do Clube para smartphones foi descontinuada no final de 2020, procurando 
agora o CFB uma solução alternativa capaz de disponibilizar este tipo de serviço em 
condições mais vantajosas para o Belenenses em termos de custos, e ao mesmo tempo 
capaz de proporcionar mais serviços para os associados. 
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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. 

Acompanhando a realização das obras de requalificação do complexo, nomeadamente na construção 
do edifício Sul – LIDL, Loja Azul e estacionamento, o Clube tem vindo a desenvolver um conjunto de 
intervenções na zona dessa intervenção: 

• Renovação dos circuitos de ligação de eletricidade (Média e Baixa tensão) 

• Reformulação dos traçados das ligações elétricas, telecomunicações, água, gás e esgotos, no 

enquadramento da obra do LIDL 

• Construção de novos Quadros Gerais de eletricidade (Bancada Poente e Nascente) 

• Projeto de renovação do circuito de telecomunicações e internet na bancada Sul 

• Desenvolvimento do projeto de construção dos novos balneários do Campo Vicente Lucas 

Paralelamente, durante os últimos 12 meses, grande parte dos quais ainda sob a influência dos 
constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19, e procurando a redução da atividade 
desportiva, foram desenvolvidas várias intervenções de melhoramento e manutenção das 
infraestruturas do clube: 

• Reparação do muro e substituição das vedações do Topo Norte 

• Remodelação dos balneários do pavilhão, campo nº 2 e campo nº 3 

• Construção de WC’s destinados a pessoas com mobilidade reduzida (no pavilhão e no estádio) 

• Remodelação da receção e do piso 1 da Direção 

• Renovação da rede informática e telecomunicações na Direção e Loja Azul 

• Reparação e pintura das vedações interiores do Estádio do Restelo 

• Recuperação, limpeza e pintura dos camarotes da Bancada Nascente 

• Remodelação e melhoramentos no Lar do Atleta 

• Reparação do sistema de Rega do Estádio e implementação de sistema no Campo nº 2 

• Construção do ginásio das Modalidades no pavilhão 

• Reparação das vedações e do piso do campo nº 3  

• Aquisição e instalação de plataforma elevatória para acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida à bancada poente superior 

• Recuperação e pintura dos portões de acesso ao estádio  

• Corte e limpeza de vegetação em todo o complexo 

 

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. 
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Museu Manuel Boullosa 

Ponto 1 
No período de Julho de 2020 a julho de 2021, a sala de Troféus/Museu Manuel Boullosa, sofreu os 
seguintes melhoramentos ao nível de infraestruturas: 
- pintura do emblema do Clube à entrada; 
- pinturas das portas de entrada (exterior e interior); 
- colocação, limpeza e avivamento das letras das placas com o nome do museu, na entrada do 

mesmo; 
- reparação na fixação do teto à entrada; 
- pintura do teto da sala principal; 
- mudança e acrescento de projetores de luz na sala principal; 
- substituição de quase todas as lâmpadas do R/C, por lâmpadas led brancas e mais potentes; 
- novos projetores no corredor ao nível do R/C; 
- substituição da fechadura da porta interior de entrada. 
 
Ponto 2 
- arrumo físico de todas as taças e troféus nas respetivas vitrines, com significativas alterações. 
- devido à quantidade exagerada do número de taças e troféus nas vitrines, procedeu-se à 

transferência de perto de 2700 (taças e troféus), para outro local. 
 
Ponto 3 
- criação de uma sala principal do museu onde constam todos os troféus nacionais (campeonatos e 

taças de Portugal) de todas as modalidades. 
- compra de vitrine própria, em acrílico para resguardo da taça NR 1 do Clube - Mutilados da Grande 

Guerra- 
- compra de molduras de acrílico e plástico para referências aos principais troféus  
- compra de carpete para a sala principal. 
 
Ponto 4 
- Início da digitalização do arquivo fotográfico (neste momento estão perto de 1900 fotografias 

digitalizadas). 
 
Ponto 5 
- Introdução do conceito do Restelo Tours. 
- Constituição de um preçário para visitas individuais e em grupo às instalações do Clube e Museu. 
 
Ponto 6 
- Várias visitas de particulares e grupos organizados (colónias de férias, câmaras municipais) 
- Introdução do conceito de todos os atletas do Clube, visitarem o Museu, havendo já inúmeras 

visitas de várias equipas de vários escalões e modalidades do Clube. 
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES 

ANDEBOL 

Nº de atletas inscritos: 
Minis:           9 
Infantis:      14 
Iniciados:    17 
Juvenis:       13 
Juniores:     18 
Seniores:     20 
Veteranos:  19 
Total       110 
 
Resultados em competições: 
 
Minis: 
Não houve competição 
 
Infantis: 
Participação na competição da AAL: Torneio AAL 2021 - SUB13 (Infantis M) 
Equipa "A" 1º lugar da Ronda Final - Grupo B 
Equipa "B" 4º lugar da Ronda Final - Grupo B 
 
Iniciados: 
Participação na competição da AAL: Torneio AAL 2021 - SUB15 (Iniciados M) 
4º lugar da Ronda Final - Grupo B 
Juvenis:  
 Participação na competição da AAL: Torneio AAL 2021 - SUB17 (Juvenis M) 
1º lugar da Ronda Final - Grupo B 
 
Juniores: 
1º classificados na PO.03 Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª divisão zona 4 
1º classificados na PO.03 Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª divisão 2ª fase zona 3 
Participação na fase final do campeonato para decisão do campeão.  
 
Séniores: 
5º Classificado na PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 
1/4 Final Taça de Portugal 
 
Veteranos:  
Não houve competição 
 
Seleções:  
Afonso Jesus (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D  
Henrique Martins (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 
Gonçalo Nogueira (Atleta Sénior) chamado à Seleção Nacional Sub 21 
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ATLETISMO 

Na época 2020/2021 atingimos o objetivo de3 subida à 2ª divisão com a equipa sénior masculina e de 
sermos pela 7ª vez consecutiva campeões nacionais de masters. 
Continuamos, como na época anterior, com um aumento de atletas, tanto na formação, como em 
veteranos, totalizando 230 atletas. 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: 
 
Campeonato Nacional de Estrada 

Equipa Masculina – 6º 
Equipa Feminina – 2º 
Elsa Bruxelas- F 60 – 3º 
Bernardino – M85 – 1º 

Campeonato Nacional Pentatlo de Lançamentos  

Equipa Masculina – 1º 
Orlando Alves – M45 – 1º 
Luís Dias – M50 – 2º 
Luís da Silva – M65 – 1º 
Elvino Cruz – M85 – 1º 

Campeonato Nacional de Pentatlo Ar Livre 

Equipa Masculina – 1º 
Orlando Alves – M45 – 1º 
João Dias – M45 – 3º 
Luís da Silva – M65 – 1º 

Campeonato Nacional de Milha 

Equipa Masculina – 1º 
Equipa Feminina – 3º 
Gustavo Couto – M35 – 3º 
Luís Marçal - M40 – 3º 
Daniel Custódio – M45 – 3º 
João Carlos Gomes – M50 – 1º 
Henrique Meira – M50 – 2º 
Bernardino Pereira – M85 – 1º 
Anabela Ferreira – F50 – 2º 
Ana Sobreira – F50 – 3º 
Elsa Bruxelas – F60 – 3º 

Campeonato Nacional Pista Ar Masters 

Equipa Masculina – 1º 
Equipa Feminina – 1º 
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Campeonato Nacional de 5.000 mts e 10.000 mts 

Equipa Masculina – 1º 
Equipa Feminina – 3º 
Beatriz Fernandes – F50 – 2º 
Anabela Ferreira – F50 – 3º 
Elsa Bruxelas - F60 – 3º 
Daniela Silva Sen – 1º 
Bernardino Pereira – M85 – 1º 
Telmo Viegas – M40 – 3º 
Luís Brito – M45 – 1º 

Campeonato Nacional de Meia Maratona 

Equipa Masculina – 2º 
Paulo Garcia – M45 – 3º 

Campeonato Nacional de Sub 20 

Estafeta 4x100 – Carlos Fernandes (jun); Bruno Magalhães (jun); Daniel Couto (jun); Francisco 
Marques (jun) 
Francisco Marques – Jun – 110 m barreiras – 1º 
Estafeta 4X400 - Carlos Fernandes (jun); Ruben Bari (jun); Daniel Couto (jun); Francisco Marques (jun) 

Campeonato Nacional de Clubes Ar Livre – subida à 2ª. divisão - Final 

Equipa – 5º 
Composta por: 
Bruno Magalhães – Jun 
Adiven Lopes – Sen 
Valter Pinto - Sen 
Celso Pinto – Vet 
Herédio Costa – Vet 
Ruben Bari – Jun 
Carlos Fernandes – Jun 
Daniel Couto – Jun 
Filipe Lopes – Sen 
Luis Almeida – Vet 
Luis Dias – Vet 
Roman Guiliy – Vet 
Isaias Gomes – Sen 
Francisco Marques – Jun 

Campeonatos de Portugal 

Firmino Batista (invisual) – Lançamento do Peso – 1º 

Campeonato da Europa de Sub 20 

Seleção de Portugal - atleta Francisco Marques (Jun) 
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BASQUETEBOL 

Na temporada desportiva 2020/2021 o basquetebol do Belenenses contou com um número total de 
atletas 166 atletas inscritos na Federação (65 femininos e 101 masculinos). Estes atletas distribuem-
se por todos os escalões competitivos, formativos e minibásquete de ambos os sectores – masculino 
e feminino –, incluindo equipas B nos escalões masculinos de iniciados (Sub-14) e Cadetes (Sub-16). 
O Clube competiu nas competições nacionais de seniores masculinos (Taça de Portugal e Proliga) e 
femininos (CNB2), tendo alcançado o 1º lugar da zona Sul do Campeonato da Proliga (13 vitórias em 
14 jogos realizados) e, na fase a eliminar, disputado a meia-final que dava acesso à Liga Placard 
(derrota  com o Illiabum Clube).   
Nos escalões de formação e minibásquete, o Belenenses participou nas competições promovidas pela 
Associação de Basquetebol de Lisboa – o chamado Torneio Complementar – com um desempenho 
em linha com as expectativas e com o contexto específico de cada equipa e respetiva “geração”. 
Na temporada 2020/2021, com reduzida atividade desportiva também ao nível das seleções, o 
basquetebol do Belenenses viu os seus atletas André Cruz e Martim Santos serem chamados aos 
trabalhos da Seleção Nacional Sub-20 e a atleta Assunção Costa ser selecionada para o Estágio de 
Observação da Seleção Nacional Sub-14. Outros atletas, tanto no sector feminino como masculino, 
poderiam ter sido selecionados, o que daria maior evidência ao crescimento quantitativo, mas 
também qualitativo da formação basquetebolística no Belenenses.  
O basquetebol do Belenenses voltou a afirmar-se no plano da Associação de basquetebol de Lisboa - 
uma das maiores e mais competitivas do país – como uma referência e um projeto emergente, que 
procura alicerçar-se cada vez mais na formação em ambos os sectores. 
 

FUTEBOL 

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 
  
Torneio Nacional Sub/19: 

1ª Fase - 3º lugar - 3 jogos 
2ª Fase - 7º lugar - 2 jogos 
 
Torneio Nacional Sub/17: 

1ª Fase - 3º lugar - 3 jogos 
2ª Fase - 8º lugar - 2 jogos 
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Torneio Nacional Sub/15: 

1ª Fase - 2º lugar - 3 jogos 
2ª Fase - 7º lugar - 2 jogos 
 
Nestas competições não se acabou a 2ª Fase em virtude do confinamento 
 
 

Taça AFL Sub/21: 

1ª Fase - 1º lugar - 5 jogos 
Ap. Campeão - 3º lugar - 5 jogos 
 
Torneio Retoma AFL: 

Sub/16 
3º. lugar - 9 jogos 
 
Sub/14  
1º lugar - 8 jogos 
 
 
Futebol - Escolinhas 

Nº de atletas inscritos: 

Juvenis:          55 
Iniciados:     100 
Infantis:         70 
Benjamins:    90 
Traquinas:     50 
Total:          365 
 
Devido à situação pandémica não existiram campeonatos oficiais. A FPF organizou de Março a Junho 
um torneio para os 6 clubes com maior palmarés nacional nos escalões Sub15, sub17 e sub19 no qual 
o Clube Futebol “os Belenenses” teve a honra de ser convidado, mas mesmo esse torneio foi 
interrompido à 5.ª Jornada.  

 

Futebol Sénior 
  
Campeonato Distrital da 1ª. Divisão da AFL 
 
-  Vencedores do Campeonato ao fim de 18 jornadas (Campeonato interrompido pelo Covid 19) 

- 18 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 38 golos marcados e 10 sofridos. 

 

Título conquistado: Sem atribuição 
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Taça da Associação de Futebol de Lisboa 

• Quartos de Final – continuação da época de 2019/20 

- 1 Jogo, 1 derrota, 0 golos marcados e 1 sofrido. 
  
Total de jogadores Seniores inscritos e Vencedores da 1ª Divisão Distrital: 34 

Nomes e número de jogos: 

Tomás Foles (16); Gonçalo Ferreira (1); Bernardo Lopes (1); Darlin Reis (1); João Oliveira (14); 
Alexandre Figueiredo (12); Diogo Brito (10); André Serra (15); Jorginho Rodrigues (10); Carimo Conté 
(6); André Frias (12); Duarte Henriques (6); Flávio Muginga (1); David Amaro (2); César Medina (5); 
Bernardo Ribolhos (10); Francisco Sénica (14); Ilmo Ferreira (11); João Trabulo (2); Mauro Antunes 
(15); Ricardo Viegas (3); Rui Janota (11); Miguel Pinto (7); Miguel Oliveira (8); Juan Saldarriaga (2); 
Tomás Correia (2); Rafael Alves (1); Alisson Patrício (16); Bruno Botas (15); Nélson Mendes (13); Fábio 
Garrido (4); Clé Tavares (13); David Brazão (11); Issuf Sauané (1) 

Estrutura do Futebol: 
Presidente: Patrick Morais de Carvalho 
Vice-Presidente: Vítor Alegria 
Diretor: Desportivo: José Taira 
Delegado: Carlos Meira 
Médicos: Rui Miller e Álvaro Machado 
Treinador: Nuno Oliveira 
Adjuntos: Fábio Rosa, João Raimundo, Diogo Fonseca, Diogo Mouga, Samuel Santos, Pedro Borges e 
Rodrigo Santos. 

 

FUTSAL 

Escalão Masculino 

A época 2020-2021 foi uma época atípica face a todas as anteriores épocas desportivas. 
Representaram o futsal masculino do Clube, 48 atletas. 
Pela primeira vez houve condicionalismos que ninguém estava preparado, e jogarmos sem o nosso 
público que tantas vezes foi o nosso 6º jogador fez uma grande diferença. 
A Equipa sénior foi assolada 2 vezes por surto de covid-19 que nos condicionou em termos físicos e 
além dos vários confinamentos e restrições à prática desportiva, e tendo obrigado a fazer 14 jogos 
em 55 dias , que dá uma média de um jogo de 4 em 4 dias o que para uma equipa amadora tem 
muito que se lhe diga, onde houve semanas de se fazer mais de mil km com tudo o que implica 
treinar, jogar e trabalhar. 
A época foi muito negativa até porque descemos de divisão e como tal não cumprimos os objetivos 
aos quais nos propusemos, mas mesmo assim foi uma época de muito trabalho e compromisso onde 
deu para observar jovens atletas da nossa formação que culminou com a subida aos seniores na 
época de 2021/2022 de 3 atletas (André Cruz, João Dias e Tomas Relvas) e ainda a chamada do André 
Cruz à seleção nacional de sub-19. 
Relativamente à Formação, a mesma esteve sem atividade até março, altura em que os nossos 
juniores foram inscritos na prova que a Associação de Futebol de Lisboa criou (taça sub21) e que 
terminamos em 2º lugar e os juvenis que participaram numa taça também criada, pela AFL, para 
haver desporto para os nossos jovens e que terminamos em 5º Lugar. Para os escalões inferiores não 
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foram desenvolvidas quaisquer competições o que se traduz num facto bastante negativo em termos 
de angariação de jogadores mais novos para o futuro, ate porque muitos deixaram o futsal e 
enveredaram pelo futebol por ser um espaço aberto e com circulação de ar diferente de quem está 
‘fechado’ num pavilhão. 
O facto mais positivo da secção foi o ter conseguido ser reconhecida como entidade formadora 3 
estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol que muito nos orgulha. 
 
 

Escalão Feminino 

Analisando a época desportiva das nossas equipas de futsal feminino, não podemos esconder que foi 
uma época frustrante pela forma atípica como se desenrolou. A pandemia que vivemos e os 
condicionalismos provocados pela mesma, com confinamentos e restrições à prática desportiva não 
permitiram sequer que a preparação da época decorresse de forma positiva. Representaram o futsal 
feminino do Clube, 20 atletas. 
 
Começando pela nossa equipa júnior sub19, não foi nunca permitido que existissem treinos normais, 
sendo que nem sequer existiu competição, uma vez que a FPF e AFL anularam as competições.  
 
No escalão sénior, a época desenrolou-se com diversos avanços e recuos, tendo existido vários 
períodos de interrupção na mesma, alguns bem longos. Algumas equipas não conseguiram superar 
todos os males provocados (abandono de atletas, falta de treino, gradual ausência de compromisso, 
medo de contágio por parte de quem competia). Foi o caso da nossa Equipa Sénior.  
 
No regresso do último confinamento, julgávamos estar melhor preparados do que efetivamente 
estávamos, e não conseguimos evitar 3 resultados menos positivos que nos colocaram de fora dos 
lugares se decisão do Campeonato Distrital da AFL. 
Obtivemos um 5° lugar final, nada condizente com o que esperávamos, com a valia do plantel, e com 
os objetivos do Clube. 
 
Relativamente à Taca de Portugal, o nosso percurso foi mais positivo. Nesta prova que acabou por ser 
anulada pela FPF face aos confinamentos, estávamos já apurados para a 3ª eliminatória, tendo 
deixado para trás equipas de escalão superior, como o Carnide que era o Campeão Distrital em título 
e tinha bastantes aspirações desportivas para a época em causa. 
 
Foi, portanto, uma época atípica, que acabou por ser negativa, e que acabou por nos condicionar 
também a formação das equipas de formação para a época seguinte. 
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NATAÇÃO 

1. ÉPOCA 2020/21 - RESULTADOS PRINCIPAIS 

NOTA: Devido à Pandemia de COVID 19 as atividades competitivas desta época estiveram muito reduzidas. No 

entanto há ainda excelentes resultados a destacar.   

     

Nº de ATLETAS      

Federados Masculinos 27    

Federados Femininos 13    

Escolas --- (Interrompidas)  
Total 40    

     

Competição Medalhas/Pódios Observações 

  Ouro Prata Bronze   

COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Zonais de Juvenis - Leiria - 12 e 13 dezembro --- --- --- 12 MPs 

Open Natação Jamor 2020 - 19 dezembro --- 1 5 1 RN, 9 MPs 

Avaliação Sel Nac Jamor 2021 - 13 fevereiro 2 1 --- 6 atletas 

Coimbra Rumo a Tóquio - 27 e 28 março -- --- 3 2 RNs, 12 MPs, 6 atletas 

Zonais Juv, Jun e Sen - Rio Maior - 29 e 39/5 3 7 4 22 MPs 

Camp Nac Natação Adapt - Porto - 26 e 27/6 8 --- ---   

Camp Nac Infantis - Setúbal - 24 e 25 de julho --- --- --- 3MPs 

Camp Nac Juv, Jun e Sen - Jamor - 30/ a 1/8 --- 3 --- 1 RN, 1 R CFB, 6 MPs 

Total 13 12 12   

CAMPEONATOS REGIONAIS 

Torneio Internacional da Guarda - 9 Janeiro --- 1 1   

Camp Reg Infantis - VF Xira - 2 e 3 de julho --- --- --- 2 MPs e 2 TACs Nac 

Camp Reg Juv, Jun e Sen - Setúbal - 9 e 10/7 2 3 4 17 Mps, 20 atletas 

Total 2 4 5   

MEETINGS/CAMPEONATOS INTERNACIONAIS 

Meeting Internacional de Coimbra - 24 e 25/4 1 1 1 3 RNs, 6 MPs, 4 atletas 

Meeting Internacional do Porto  --- --- 1 1 atleta, 3 Finais 

Total 1 1 2   

MEETINGS/TORNEIOS NACIONAIS 

Meeting de Felgueiras - 10 e 11 de abril --- 2 2 24 MPs, 8 TACs Nac, 14 atletas 

Torneio Maio GESLOURES - 9 de maio 1 1 --- 1MP 

Torneio 200 Alcobaça - 9 de maio 8 7 3 17 MPs, 1 TAC Nac, 15 atletas 

Festival Salesianos 15 e 16 junho - Manique 8 2 3 30 MPs, 3 TACs Zonais, 14 atletas 

Prova Preparação Alcobaça - 23 de maio 9 6 5 37 MPs, 12 atletas 

Torneio Junho GESLOURES - 27 de junho 4 5 2 5 MPs, 22 atletas 

Torn. Reg Especial. ANDS - Rio Maior - 3/7 2 3 2 17MPs, 1 TAC Nac, 15 atletas 

Total 32 26 17   

     

TOTAL MEDALHAS / PÓDIOS 48 43 36  
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2. ÉPOCA 2019/20 - ATLETAS CAMPEÕES NACIONAIS 

Atleta Prova Competição Local 

        

Tiago Neves 100B, 100M, 200E e 100L C Nac Verão Nat Adp PL Porto 

        

        

Miguel Cruz 200L, 50L, 200M e 50M C Nac Verão Nat Adp PL Porto 

        

    

3. ÉPOCA 2019/20 - ATLETAS INTERNACIONAIS 

Atleta Evento Local 

     

Bruno Ramos Seleção Nac Absoluta - Torneio Internacional da Guarda Guarda 

        

     

Lidiana Rodrigues Seleção Nac Junior - Meeting Internacional do Porto Porto 

        

 

RUGBY 

Época marcada pela pandemia. 
Muitas limitações competitivas e recuo na aprendizagem dos atletas das escolas. 
No único escalão em que houve competição o Belenenses Rugby Sénior esteve, mais uma vez, nas 
grandes decisões, tendo este ano conseguido trazer a Taça de Portugal para o Clube. 
 
Atletas internacionais: 

Rugby de XV:  

Duarte Azevedo 
Joao Freudenthal 
Rodrigo Marta 
David Wallis de Carvalho 
 
Rugby de VII: 

Manuel Marta 
Diogo Rodrigues 
José Paiva dos Santos 
Rodrigo Freudenthal  
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- Nº de atletas inscritos (masculinos/femininos) por equipas / escalões etários; 

Seniores: 71 
Sub 18:    41 
Sub 16:    51 
Sub 14:    52 
Sub 12:    28 
Sub 10:    27 
Sub 8:      21 
Total:     291 (todos masculinos) 
 
Vencedores da Taça de Portugal Seniores 2020/2021 

- Resultados da(s) competições por equipas/escalões 

Finalista vencido Taça Ibérica Seniores 
Finalista vencido Taça Challenge Seniores 
Semi finalista Campeonato Nacional Seniores (3º. lugar da época regular) 
 
Não houve competições nos outros escalões por causa da pandemia 
 

TRIATLO 

Em setembro de 2020 foi dado um passo significativo para o crescimento e sucesso da secção de 
triatlo: reestruturar a equipa técnica para ir ao encontro das necessidades do projeto da secção de 
triatlo.  
 
A reestruturação passaria por contratar um treinador que pudesse também ter um papel de 
coordenação transversal da equipa técnica da escola e grupos de idade, e ajudar-nos a implementar 
um projeto para a escola de triatlo. Em relação à época transata, nos adultos decidimos manter o 
treinador Sérgio Silva e abdicar do treinador de natação Alexandre Ferreira, para que pudéssemos 
apostar num coordenador. O treinador da escola Francisco Carvalho da escola teve de abandonar o 
projeto devido a questões profissionais. 
 
Iniciamos a época de 2020-2021 com o Diogo Custódio na coordenação, com o Sérgio Silva como 
treinador dos Adultos e a Rita Cardoso como treinadora da escola. 
 
O número de atletas da escola manteve-se em 8 no total (3 masculinos e 5 femininos). Notou-se um 
desenvolvimento significativo das crianças, com inúmeras provas de superação apesar de não se 
traduzirem em prémios classificativos. 
 
Com a vinda do Diogo e com a maior presença dele com os adultos, tivemos um crescimento 
significativo do número de atletas adultos no total de 38 face aos 23 da época transata: 16 Atletas 
Internos Masculinos, 3 Atletas Internos Femininos, 4 Atletas Internos Juniores Masculinos, 2 Atletas 
Semi-Internos Masculinos e 13 Atletas Externos Masculinos. 
  
Importa também referir um aumento de participações em provas do campeonato nacional de clubes 
e dos resultados coletivos obtidos: 
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● Campeonato Nacional de Triatlo de Clubes 2021 - Masculino: 9º. lugar 

● Campeonato Nacional de Duatlo de Clubes 2021 - Ranking Masculino: 5º. lugar 

● Campeonato Nacional de Triatlo Longo de Clubes 2021 - Masculinos: 4º. lugar 

 
Individualmente, especial relevo para os seguintes resultados desportivos: 
 
Campeonato Nacional Individual de Triatlo Sprint 

● Filipa Oliveira: 1º. lugar (Escalão Feminino 50-54) 

● Diogo Custódio: 1º. lugar (Escalão Masculino 30-34) 

● Mário Pires: 2º. lugar (Escalão Masculino 45-49) 

Campeonato Nacional Individual de Triatlo Longo 

● Rita Cardoso: 1º. lugar (Escalão Feminino 25-29) 

 

VOLEIBOL 

Na temporada desportiva 2020/2021 o voleibol do Belenenses contou com um número total de 
atletas 167atletas inscritas na Federação. Estes atletas distribuem-se pelos escalões de seniores, sub 
21, juniores, juvenis, cadetes. iniciadas, infantis e minis.  
O Clube competiu nas competições nacionais de seniores femininos (Taça de Portugal e I Divisão 
Nacional), tendo acabado por descer à II Divisão.  
Nos escalões de formação, o Belenenses participou nas competições promovidas pela Associação de 
Voleibol de Lisboa com um desempenho em linha com as expectativas, nomeadamente considerando 
o contexto pandémico que vivemos. 
Na temporada 2020/2021, com reduzida atividade desportiva também ao nível das seleções, nenhum 
atleta do Clube foi chamado para os trabalhos das seleções. 
 

Nº. de atletas: 

Minis sub 13:   25 

Infantis sub-14: 10 

Iniciadas sub-15: 21 

Cadetes sub16: 22 

Juvenis sub-17: 20 

Juniores A sub-18: 25 

Juniores B sub-21: 30 

Seniores: 14 

Total:         167 

O número total de atletas que representaram o Clube de Futebol “Os Belenenses”, durante a época 
2020/2021, foi de 1 910. 
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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, são 
praticamente ímpares na história do CFB e deverão orgulhar todos os Belenenses, pois demonstra, 
uma vez mais e em tempos extremamente difíceis, que o Clube está forte, sustentado, em 
crescimento e encarando 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, 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”! 
 

Novembro de 2021 
 
 


