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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2021/2022 

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 2021/2022. 

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 geral e globalmente aceites. 

Independentemente do Balanço, Demonstrações dos Resultados, outras demonstrações financeiras e 
Anexos, e tal como tem sucedido nos exercícios anteriores, 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 2021/2022. 

Previamente à apresentação económica e financeira bem como dos demais elementos, importa 
referir aspetos cruciais e que têm norteado o trabalho desenvolvido até esta data: 

- cumprimento das obrigações com a Autoridade Tributária, Segurança Social, PER, trabalhadores e 
demais colaboradores do clube, bem como com os nossos fornecedores; 

- diminuição sistemática das nossas obrigações refletida na redução do passivo do Clube; 

- manutenção da competitividade desportiva do CFB, nas mais diversas modalidades, mas mantendo 
uma politica de estabilidade económica e financeira sem entrar em devaneios que tão maus 
resultados trouxeram ao CFB em anos, felizmente, cada vez mais longínquos. 

O exercício 2021/2022 é o primeiro após a pandemia originada pelo Covid19. No entanto, o último 
quadrimestre foi fortemente marcado pelo conflito militar que atingiu a parte Leste da Europa e que 
dinamitou a inflação em todas as latitudes com reflexos económicos que afetaram de forma direta e  
consideravelmente alguns custos essenciais à atividade do Clube, concretamente os custos inerentes 
aos consumos energéticos e aos transportes das nossas equipas das várias modalidades que 
competem em competições de cariz nacional. 

Simultaneamente, continuaram-se a desenvolver diversas ações com o objetivo de reforçar e 
fortalecer a imagem e os valores do CFB, quer no âmbito da equipa de futebol sénior, a qual atingiu a 
Liga 3, quer ao nível da consolidação da imagem e dos valores do Clube no universo desportivo e na 
sociedade civil. A este propósito importa salientar as últimas decisões judiciais em sede dos 
processos que opuseram clube e SAD, as quais vieram demonstraram, inequivocamente, a identidade 
única e indivisível do Clube de Futebol “Os Belenenses”. 

Ao nível da atividade desportiva, destaque também para um novo apuramento da equipa de andebol 
para a Taça EHF, colocando novamente o Clube na disputa de competições europeias. 

Este exercício, como referido anteriormente, caracterizou-se financeiramente pela continuada 
redução do passivo e, economicamente, pela obtenção de um resultado positivo, facto 
extremamente importante se tivermos em consideração que o Clube tem obtido, de forma 
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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 2022 apresenta um valor de Capitais Próprios de 7,916 milhões de euros, os quais permitiram que 
o CFB tenha um rácio de Solvabilidade (Capitais Próprios/Passivo total) de 1,67 (1,56 no exercício 
anterior) significando que os Capitais Próprios do Clube não só cobrem a totalidade do Passivo como 
ainda excedem em 67% este valor. Este facto é um marco inolvidável na situação financeira do CFB. 
De referir que, nos últimos 8 anos, o passivo do Clube reduziu 10,085 milhões de euros, ou seja, uma 
redução de 68% face ao valor de junho de 2014. Relativamente ao ano transato, o passivo global 
continuou com uma tendência de redução, concretamente em 260 mil €. 

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 120 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. 
 

Análise de Execução Orçamental 

Ao efectuar-se a análise comparativa entre o Orçamento 2021/22, 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.  

Assim, e optando-se por uma análise exclusiva às Contas do Clube, sem considerar o efeito “Bingo” 
poder-se-ão constatar as seguintes observações: 

✓ Total dos rendimentos – Realização de 3.456.383€ quando estavam orçamentados 
2.232.200€, ou seja, superior ao orçamentado em cerca de 1.224 mil €, equivalente a um grau 
de execução de 155%; 

✓ Total dos gastos – Realização de 2.777.189€ quando estavam orçamentados 2.296.789€, ou 
seja, um valor superior ao orçamento em 21%. 

✓ Resultado líquido – O resultado real de 106.998€ é superior em 51.587€ ao valor 
orçamentado (55.411€), o que corresponde a um grau de execução de 193%. 

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

✓ Aumento da receita da Loja em 28 mil € (+39% face ao orçamentado); 

✓ Diminuição do valor dos patrocínios e montante correspondente a subsídios e donativos, em 
31 mil € (-13% face ao orçamentado); 

✓ O valor da quotização/mensalidades ficou em “linha” com o valor orçamentado (830 mil €) e o 
valor relativo à receita de bilheteira foi de 109 mil (orçamento = 0€, face à incerteza existente 
na altura da elaboração do orçamento); 

✓ O valor de “Outros” – (incluindo direitos de formação) ficou em “linha” com o valor 
orçamentado (295 mil €)  

✓ O valor de “Subsídios de entidades” foi bastante superior ao orçamentado (+ 360 mil €); 

✓ O valor de “Aluguer de espaços não desportivos” foi superior em 653 mil € face ao valor 
orçamentado (+140%); 
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✓ Os outros rendimentos apresentam um valor real de 398 mil € e, em termos orçamentais, o 
valor estimado foi de 301 mil €, ou seja, superior em 97 mil ao inicialmente previsto (+32%). 
 

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

✓ Fornecimentos e serviços externos – o valor orçamentado global foi de 714 mil € e, em termos 
reais, atingiram o montante de 1.306 mil €, ou seja, um valor superior em 83% e equivalente a 
592 mil €. Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, à inscrição de jogadores, 
organização de jogos, participação nos torneios “Ibercup” e aluguer de espaços desportivos, 
ou seja, ao forte incremento da atividade desportiva; 

✓ Gastos com pessoal – este valor está 4% abaixo do valor orçamentado (1.136 mil € 
orçamentados vs 1.093 mil € real); 

✓ Os restantes custos, relacionados com “Depreciações e amortizações”, “Impostos e taxas”, 
“Juros” e “Imparidades”, atingiram um valor efetivo de 330 mil € quando tinham sido 
orçamentados em 418 mil €, ou seja, uma redução de 88 mil € correspondente a – 21%. 
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Real/ Orçamento 
 

Real Orçamento Clube Bingo Total

%

Execução

  Loja 100.311 € 72.000 € 139,32% 100.311 € 100.311 €

Prestação de Serviços

  Patrocinios e publicidade 165.107 € 227.500 € 72,57% 165.107 € 165.107 €

  Exploração do Bingo (receita Bruta) 0 € 0 € 0,00% 0 € 100.000 € 100.000 €

  Quotização 309.367 € 335.000 € 92,35% 309.367 € 0 € 309.367 €

  Mensalides (inclui fee escolas) 526.484 € 495.850 € 106,18% 526.484 € 526.484 €

  Bilheteira 108.928 € 0 € 0,00% 108.928 € 108.928 €

  Outros  (inclui direitos de formação) 296.481 € 295.000 € 100,50% 296.481 € 0 € 296.481 €

Subsidios á Exploração

  Subsidios entidades 401.957 € 41.000 € 980,38% 401.957 € 0 € 401.957 €

  Donativos 31.766 € 0 € 0,00% 31.766 € 0 € 31.766 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00%

  Aluguer de espaços não desportivos 1.117.629 € 464.850 € 240,43% 1.117.629 € 141.702 € 1.259.330 €

  RERD 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 €

 Outros rendimentos 398.353 € 301.000 € 132,34% 398.353 € 0 € 398.353 €

Imparidades 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 € 0 €

3.456.383 € 2.232.200 € 154,84% 3.456.383 € 241.702 € 3.698.085 €

   Mercadorias 47.734 € 28.800 € 165,74% 47.734 € 0 € 47.734 €

Fornecimentos e Serviços Externos:

  Serv. especializados (Cont.+juridico+consult) 125.914 € 120.000 € 104,93% 125.914 € 0 € 125.914 €

  Materiais e Conservação 50.209 € 70.000 € 71,73% 50.209 € 0 € 50.209 €

  Energia, água e comunicações 107.358 € 120.000 € 89,47% 107.358 € 19.637 € 126.995 €

  Deslocações, estadias, alimentação e economato166.947 € 193.000 € 86,50% 166.947 € 0 € 166.947 €

  Inscrições, organiz. jogos, seguros 543.444 € 110.750 € 490,69% 543.444 € 0 € 543.444 €

  Serviços diversos (inclui alugueres/rendas) 311.941 € 100.100 € 311,63% 311.941 € 71.860 € 383.801 €

Gastos com Pessoal

 Salários 1.093.114 € 1.136.000 € 96,22% 1.093.114 € 722.401 € 1.815.516 €

Gastos de Depreciação e Amortização 251.189 € 325.000 € 77,29% 251.189 € 0 € 251.189 €

Outros Gastos e Perdas

  Impostos ( iva suportado , IMI, I Selo) 47.171 € 73.140 € 64,49% 47.171 € 0 € 47.171 €

  ITP 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 € 0 €

 Outros 16.109 € 10.000 € 161,09% 16.109 € 0 € 16.109 €

Gastos e  perdas de Financiamento

   Juros 558 € 10.000 € 5,58% 558 € 558 €

  Outros 0 € 0,00% 0 € 0 €

Imparidades 15.500 € 0 € 0,00% 15.500 € 0 € 15.500 €

2.777.189 € 2.296.789 € 120,92% 2.777.189 € 813.898 € 3.591.087 €

Resultado Bingo 120.000 €

679.194 € 55.411 € -1051,56% 679.194 € -572.196 € 106.998 €

Rendimentos

Vendas

Total

Gastos 

CMVC

Clube 2021/2022 Real 2021/2022

Total

Resultado Orçamental Estimado
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Análise Comparativa Exercícios 2021/22 vs 2020/21 
 

Tal como referido para a análise da execução orçamental, e no seguimento da prática utilizada em 
exercícios económicos anteriores, na comparação entre os valores reais do exercício 2021/22, há que 
ter em consideração o efeito originado pela contabilização dos valores referentes ao Bingo. 

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 tiveram um aumento de 413 mil €, correspondendo a +34,7%, 
de referir que a “eliminação” das rendas oriundas do Bingo (480 mil €) foram atenuadas, em 
parte, pela receita de 100 mil € provenientes do acordo com o novo parceiro para a gestão da 
sala de Bingo. 

Há a destacar as seguintes rubricas: 

✓ Aumento na rúbrica “Quotização dos sócios” (incluindo diplomas, cartões e estatutos) em 
31 mil € (+11%); 

✓ Aumento na rúbrica “Loja Azul” em 45 mil € (+139%); 

✓ Aumento na rúbrica “Quotização das modalidades” em 183 mil € (+56%); 

✓ Aumento do valor em “Patrocínios e publicidade” em 130 mil € (+468%); 

✓ Aumento na rúbrica “Direitos de formação desportiva” em 282 mil € (+2017%). 

✓ Bilhetes -> 109 mil € (verba inexistente no exercício anterior). 
 

Relativamente aos “Outros rendimentos”, e excluindo o efeito RERD do exercício anterior, 
verificou-se um aumento de 704 mil € (+74%) nas diversas rúbricas que englobam aqueles. 

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

✓ Gastos com pessoal – aumento de 285 mil €, equivalente a +81%; * 

✓ F.S.E. – aumento de 620 mil €, equivalente a +54%, destacando-se o aumento em 
“Honorários” (+45 mil € -> -+35%); “Deslocações e estadias” (+157 mil € -> +34%); 
“Rendas e alugueres” (+50 mil € -> -+401%); “Organização de jogos” (+90 mil € -> +105%); 
“Inscrições” (+121 mil € -> +199%) e “eventos desportivos” (+90 mil € -> Ibercup). Estas 
rúbricas representam 89% do aumento global. 

 
*  de referir o número de colaboradores ao serviço do Clube aumentou em 16 (21 para 37). 

Este aumento deve-se essencialmente a atletas com vínculo profissional. 
 

Resultados 
Ao nível do resultado líquido, o mesmo registou um lucro de 107 mil euros, dando sequência aos 
resultados positivos apresentados pelo CFB nos últimos anos.  
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Para finalizar, o facto mais relevante, e que nunca é de mais salientar, prende-se com a redução 
sistemática do passivo, o qual diminui em mais de 10 milhões de euros nos últimos 8 ou seja, 
atualmente representa 60 % dos Capitais próprios e 38% do Ativo. Neste âmbito há também a 
registar que, no valor global do passivo (4,743 milhões de euros), existem cerca de 2,857 milhões que 
se referentes a “Diferimentos” bem como 157.550€ referentes a provisões, ou seja, valores que não 
correspondem a obrigações de pagamentos a terceiros. Assim, o valor máximo a liquidar a terceiros é 
de 1,728 M€. 

Desta forma, os Capitais próprios voltaram a aumentar e situam-se nesta altura no montante de 
7,912 milhões de euros (+ 220% comparativamente a 30/6/2014), sinal evidente da sustentabilidade 
e solvência do Clube de Futebol “Os Belenenses”. 
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RUBRICAS 2021-2022 2020-2021 %

Total de Rendimentos 3.715.971 7.923.930 -53,10%

Total de Gastos 3.608.973 3.340.945 8,02%

Resultados Operacionais 358.745 4.893.853 -92,67%

Resultado Liquido 106.998 4.582.985 -97,67%

RENDIMENTOS

Quotização/Mensalidades 817.428 621.367 31,55%

Patrocinios e Publicidade 165.107 35.300 367,72%

Rendas 1.259.330 874.006 44,09%

Bingo 0 0 #DIV/0!

Imparidades/Provisoes 0 0 0,00%

Outros 1.474.106 6.393.257 -76,94%

Total 3.715.971 7.923.930 -53,10%

GASTOS

Gastos com o pessoal 1.358.708 1.319.032 3,01%

Fornecimentos e serviços externos 1.854.118 1.275.762 45,33%

Impostos 3.892 88.882 -95,62%

Outros gastos/perdas (excl.impostos) 59.389 57.897 2,58%

Gastos de depreciações e juros suportados 251.747 310.868 -19,02%

Imparidades/Provisoes 15.500 234.678 -93,40%

Outros gastos 65.621 53.826 21,91%

Total 3.608.973 3.340.945 8,02%

Passivo 4.742.596 5.002.515 -5,20%

Capitais Próprios 7.915.969 7.827.033 1,14%

Activo não corrente 11.550.031 11.673.094 -1,05%

Activo corrente 1.108.533 1.156.455 -4,14%

Passivo não corrente 3.504.691 3.780.351 -7,29%

Passivo corrente 1.237.905 1.222.164 1,29%

Principais indicadores 2021/2022
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Sócios 

Tal como tem vindo a ser referenciado e é por todos reconhecido, uma das grandes lacunas 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.  

Verifica-se, no entanto, que o número global de sócios continua a aumentar paulatinamente e no 
exercício 2021/2022 aumentou 5,8% em relação ao ano anterior, continuando-se a verificar 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”, fator essencial para o 
cariz associativo de um Clube, também se tem vindo a verificar um aumento sistemático do número 
de associados, tendo-se incrementado em 4,5% o número de associados nesta categoria, mas que, 
infelizmente, continua 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 8 anos, tendo o número global 
de sócios aumentado 3.472, o equivalente a 58,9% e que representa um crescimento médio de 8,4% 
ao ano. 

Se esta análise for aplicada somente aos sócios da categoria “Contribuintes”, verifica-se um aumento 
de 872 sócios desde 2014, equivalente a uma variação global de 27,4% e a um crescimento médio de 
3,9%. 

Nunca será demais referir que, tendo o Clube decidido recomeçar da última divisão no futebol sénior, 
os sócios têm sido um baluarte indispensável nesta caminhada, demonstrando que 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. 

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 de estar presente em todos nós por forma a 
demonstrar a grandeza que o nosso Clube merece. Não desistimos! 

 
Categoria Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 17 Jun 18 Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 

Atletas 607 1 036 1 569 2 021 2 259 2.539 2 797 2 893 3 258 

Contribuintes 3 186 3 270 3 323 3 349 3 419 3.653 3 794 3 883 4 058 

Efetivos- 50Km 570 583 630 638 647 668 608 615 662 

Empresa 15 15 15 11 11 11 11 11 11 

Estudante 187 190 193 189 182 175 147 137 125 

Infantil 627 727 773 669 653 643 598 582 557 

Juvenil 446 458 490 504 521 530 540 490 454 

Reformado 254 255 254 250 250 244 243 236 239 

Total 5 892 6 534 7 247 7 631 7 942 8 463 8 738 8 847 9 364 
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No âmbito do Planeamento Estratégico do Clube é de referir que, tendo-se iniciado em 2020, e 
desenvolvido durante 2021/22 e como resultado de uma parceria com a empresa internacional de 
consultoria Ernst & Young foi lançada no passado mês de Setembro a “FÁBRICA AZUL”, concebida e 
pensada para ser o “Think Tank” (laboratório de ideias) do nosso Clube para as áreas do 
desenvolvimento estratégico e da inovação, projetada para ajudar a construir o Belenenses de 
amanhã. 

Fruto de um trabalho, aqui e ali prejudicado pela pandemia, e que se desenvolveu durante vários 
meses movimentando reuniões com dirigentes, colaboradores, atletas e associados, permitiu 
construir uma poderosa ferramenta de trabalho que virá a ser um apoio importante na tomada de 
decisão que visa a produção de conhecimento sobre temas desportivos e organizacionais que ajudem 
o CFB a descobrir alternativas de estruturação e de novos caminhos para poder cada vez mais encarar 
o futuro com otimismo.  

Iniciou-se também a partir dessa data o processo de seleção de voluntários para esta importante 
tarefa de desenvolver o CFB do futuro, estando neste momento a proceder-se à análise do conjunto 
de currículos já recebidos e que irão ser enquadrados em equipas de trabalho. 
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Comunicação / Redes Sociais 

REDES SOCIAIS 

 
No exercício compreendido entre 1 de Julho de 2021 e 30 de Junho de 2022, manteve-se o 
crescimento em todas as redes onde o Clube está presente, característica que se vem verificando 
ininterruptamente desde 2014, manifestando com o passar dos anos naturais oscilações de 
crescimento que acompanham as plataformas mais utilizadas a cada momento. 

 
 
FACEBOOK 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2022: 122.825 (124.692 em 20/11/2022) 
 
 
INSTAGRAM 
 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2022: 26.005 (28.830 em 20/11/2022) 
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LINKEDIN 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2022 (aproximadamente): 3.400 (3.726 em 20/11/2022) 
 
 
TWITTER 
 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/2022: 37.898 (38.728 em 20/11/2022) 
 
 
YOUTUBE (BelémTV) 
 

 
 
- Seguidores em 30/JUN/22: 4.229 (4.511 em 20/11/2022) 
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SITE OFICIAL osbelenenses.com 
—> Comportamento Julho 2021 - Junho 2022 
 
 

 
 

 
NOTAS 

É notório um crescimento contínuo do potencial de utilização do Instagram e do Twitter (também do 

Linkedin em publicações institucionais e relacionadas com patrocínios), com o Instagram a 

ultrapassar no exercício abrangido por este relatório mais de 10.000.000 de impressões de 

publicações, igualmente com aumento exponencial de interação com os sócios e adeptos, sendo 

também de realçar a existência de uma significativa margem de crescimento atendendo a que cerca 

de 75% do público habitualmente alcançado ainda não é seguidor do Clube nesta plataforma. De 

igual modo, é evidente o crescimento da presença no Twitter, atingindo mais de 5.338.000 milhões 

de impressões durante o exercício, tendo grande foco no país desportivo, o que assume uma especial 

relevância para levar a mensagem do Belenenses a muitos milhares de apaixonados pelo desporto 

em geral. 

 

Este exercício marca o fim das transmissões em direto de jogos de futebol da equipa sénior através 
da Belém TV, por razões de eficácia financeira e uma vez que os direitos da Liga 3 são pertença do 
Canal 11. 
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RELATÓRIO DAS MODALIDADES 

ANDEBOL 
 

Nº de atletas inscritos:  
Minis:      9 
Infantis:   11 
Iniciados:  31 
Juvenis:  15 
Juniores:   20 
Seniores:   22 
Veteranos:   21 
Total   129 
 
Treinadores: 8 
Dirigentes:  21 

 

Resultados em competições: 

 

Minis: 
Participação nos encontros da AAL:  
Encontros Outono - (andebol 5)   
Encontros Inverno - (andebol 5)   
Encontros Primavera - (andebol 5)   
 
Torneios:  
Torneio Queijas Andebol Cup 22 
Torneio WaC Odivelas 

 

Infantis: 
Participação na competição da AAL:  
Campeonato Regional Infantis Masculinos – 1ª. fase 
Campeonato Regional Infantis Masculinos – 2ª. fase 
Campeonato Regional Infantis Masculinos – 3ª. fase 
 
Torneios:  
1º lugar - Torneio União e Progresso de Vendas de Azeitão 
 
Iniciados: 
Participação na competição da AAL:  
2º classificados no Torneio Encerramento AAL - Iniciados Masculinos  
 
Participação na competição da FAP:  
3º classificados no Campeonato Nacional Sub-16 Masculinos – 2ª. fase 
 
Torneios:  
Torneio Triangular SL Benfica 
1º classificados no Torneio São Pedro do Sul - Equipa A 
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5º classificados no Torneio São Pedro do Sul - Equipa B 
2º classificados no Torneio Ginásio Clube do Sul  
Torneio Internacional de Paredes (a decorrer)  
 
Juvenis:  
3º classificados no Campeonato Nacional Sub-18 Masculinos – 2ª. fase 
 
Torneios:  
2º classificados no Torneio São Pedro do Sul 
Torneio Internacional de Paredes (a decorrer)  
 
Juniores: 
2º classificados no Campeonato Nacional Seniores Masculinos – 2ª. Divisão 
1º classificados no Campeonato Nacional Seniores Sub-20 Masculinos - Zona 5 - fase Complementar 

 

Seniores: 
4º Classificado na PO01 - Campeonato Placard Andebol 1 
1/2 Final Taça de Portugal 
Apurados para a European Handball League 
Apurados para a Final 4 da SuperTaça de Andebol  

 

Veteranos:  
1º Classificados no Campeonato Regional de Lisboa 
2º Classificado no Campeonato Nacional de Veteranos (Vice-Campeões) 

 

Seleções:  
Nelson Pina (Atleta Sénior) chamado à Seleção Cabo Verde  
Gonçalo Nogueira (Atleta Sénior) chamado à Seleção Nacional Sub 21 
Tomas Ferreira (Atleta Júnior) chamado a Seleção Nacional Sub 20 
Adama Nanque (Atleta Júnior) chamado a Seleção Guiné Bissau 
Fábio Caculo (Atleta Júnior) chamado a Seleção Guiné Bissau 
Guilherme Fernandes (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 
David Cruz (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 
Henrique Martins (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 
Rodrigo Rodrigues (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 
Tomas Deusdado (Atleta Iniciados) chamado à Seleção Nacional Juniores D 

 

Iniciativas: 
Ação de divulgação do Andebol na Escola Amelia Rey Colaço (participação de cerca de 200 alunos)  
Ação de divulgação do Andebol na colónia de Ferias da Junta de Belém (participação de cerca de 120 
participantes)  
Participação no Torneio de São Pedro do Sul com 3 equipas (cerca de 48 atletas)  
Participação no Torneio Internacional de Paredes com 5 equipas (cerca de 80 atletas)  
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ATLETISMO 

Nº de atletas inscritos:  
Masculinos: 171 
Feminino:    73 
Total   244 

Na época 2021/2022, voltámos a atingir o objetivo de disputar a 2ª Divisão no Campeonato Nacional 
de Clubes com a equipa sénior masculina, no qual ficámos em 7º lugar. Nos Masters, a equipa 
feminina coletivamente foi bicampeã nacional e a equipa masculina revalidou o seu título coletivo 
nacional pela 8ª vez consecutiva. 

Continuamos como na época anterior com um aumento de atletas, tanto na formação, como em 
veteranos, totalizando 257 atletas. 

A dedicação e esforço de toda a estrutura dirigente, técnica e atletas foi recompensada com a 
obtenção dos seguintes resultados: 

CAMPEONATO NACIONAL DE ESTRADA – POR REALIZAR 

CAMPEONATO NACIONAL DE 5000M – POR REALIZAR 

CAMPEONATO NACIONAL DE 10000M – POR REALIZAR 

CAMPEONATO NACIONAL DE MILHA– POR REALIZAR 

CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO LONGO 
Equipa Feminina – 3º 
Bernardino Pereira – M85 – 1º 

Elsa Bruxelas – F60 – 3º 

Miguel Ribeiro – Senior 

Rodolfo Vilela – Senior 

Filipe Lopes – Senior 

CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA MATO - CURTO 
Sandra Cruz – 1º 

Daniela Silva 

CAMPEONATO NACIONAL PENTATLO DE LANÇAMENTOS 
Equipa Masculina – 3º 

CAMPEONATOS NACIONAL DE MARATONA 

Paulo Garcia – M45 – 1º 

CAMPEONATOS NACIONAL DE MILHA URBANA 

Equipa Masculina – 1º 

Equipa Feminina – 1º 

Beatriz Fernandes – F50 – 1º 

Anabela Ferreira – F50 – 2º 

Paula Fernandes – F40 – 2º 
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Elsa Bruxelas – F60 – 2º 

João Carlos Gomes – M50 – 2º 
 

CAMPEONATO NACIONAL PISTA AR LIVRE MASTERS 

Equipa Masculina – 1º 

Equipa Feminina – 1º 

CAMPEONATO NACIONAL PISTA COBERTA MASTERS 

Equipa Masculina – 1º 

Equipa Feminina – 1º 

CAMPEONATO NACIONAL DE MEIA MARATONA 

Equipa Masculina – 2º 

Paulo Garcia – M45 – 3º 

Paula Guedes – F50 – 2º 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB23 – PISTA COBERTA 

Miguel Ribeiro 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB23 – AR LIVRE 

Rodrigo Caetano – 400m –2º lugar 

Gonçalo Santos – Salto em Comprimento – 7º 

Miguel Afonso – 100m 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 18 – AR LIVRE 

Marcos Lara – Salto em Altura 

Sebastião Carvalho – 100m 

OLIMPICO JOVEM NACIONAL (seleção de Lisboa) 

Marcos Lara – Salto em Comprimento e 250m barreiras – Iniciado 

Maria do Carmo Lúcio - Salto em Altura e 80m – Iniciada 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 20 – PISTA COBERTA 

Francisco Marques – 110m barreiras – 1º 

Rodrigo Caetano – 400m – 1º 

Haivan Almeida 

José Ferreira 

Ruben Bari 

CAMPEONATO NACIONAL DE SUB 20 – AR LIVRE 

Rodrigo Caetano – 400m – 1º lugar 

Francisco Marques – 110m Barreiras – 3º lugar 

José Ferreira – 800m e 400m 

Haivan Almeida – 110m Barreiras  
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CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES PISTA COBERTA - 2ª DIVISÃO – APURAMENTOS + FINAL 

Equipa – 4º LUGAR 

Composta por: 

Hugo Serra/Haivan Almeida/Miguel Ribeiro/André Antunes/Válter Pinto/Rodrigo Caetano/Francisco 

Marques/ 

/José Ferreira/Gonçalo Santos/Bruno Abreu/Rúben Bari/Celso Pinto/Firmino Baptista 

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES AR LIVRE – 2ª DIVISÃO – APURAMENTOS + FINAL 

Equipa – 7º LUGAR 

Composta por: 

Miguel Afonso/Luís Almeida/Roman Guily/Isaías Gomes/Rodrigo Caetano/Hugo Serra/Bruno 

Abreu/Válter Pinto/Gonçalo Santos/Filipe Lopes/Miguel Ribeiro/Vítor Oliveira/Rúben Bari/Rodrigo 

Silva/Matéo Verdier/João Vicente/Luís Dias/Henrique Lopes/Haivan Almeida/José Ferreira/Celso 

Pinto/Natanael Guerreiro/Bruno Magalhães 
 

CAMPEONATOS DE PORTUGAL – AR LIVRE 

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

Leonildo Carvalho (invisual) – Lançamento do Peso – 1º lugar 

Rodrigo Caetano – 400m 

José Ferreira – 400m 

Válter Pinto – Salto em Comprimento 

Luís Almeida – Dardo 

Henrique Lopes – 400m barreiras 

Gonçalo Santos – Triplo Salto 
 

CAMPEONATOS DE PORTUGAL – PISTA COBERTA 

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

Válter Pinto – Salto em Comprimento 

Haivan Almeida – 60m barreiras 

Francisco Marques – 60m barreiras 
 

CAMPEONATO DO MUNDO DE SUB 20 

Seleção de Portugal o atleta Francisco Marques (Jun) 

CAMPEONATO DA EUROPA MASTER 

Amâncio Santos – M45 – 3º (Pentatlo) 

Bernardino Pereira – M85 – 1º (Cross, 400, 800, 1500 e 3000) 

Roman Guily – M40 – 1º (Salto em Altura) 

 

 
 

 

 



Relatório e Contas do exercício 2021/2022 

BASQUETEBOL 

A temporada 2021/2022 foi marcada pelo reforço da tendência de crescimento da secção, que 
contou com um número de aproximadamente 250 atletas envolvidos nas suas atividades formativas 
e competitivas nos vários escalões – masculinos e femininos – em que o Clube se encontra envolvido. 

O minibásquete, que envolve atletas masculinos e femininos entre os 4 e os 11 anos, voltou a crescer, 
aproximando-se dos 100 praticantes. 

Número de atletas por escalão: 

Sector Feminino 

Seniores: 15 atletas 
Sub-19F: 14 atletas 
Sub-16F: 13 atletas 
Sub-14F: 15 atletas 
Total     57 atletas 

Sector Masculino 

Seniores: 14 atletas 
Sub-18M: 24 atletas 
Sub-16M: 35 atletas 
Sub-14M: 25 atletas 
Total      98 atletas 
Minibásquete: 100 atletas 

Resultados: 

A equipa sénior masculina voltou a competir no Campeonato da Proliga (2ª divisão nacional), 
obtendo o 3º lugar na 1ª fase (zona Sul) e, na 2ª fase, o 6º lugar do grupo de apuramento de 
campeão e subida à Liga. 

A equipa sénior feminina competiu na CN2 (3ª divisão nacional), classificando-se na 2ª posição da sua 
série sul, na 1º fase, e depois na 5ª posição do grupo de apuramento de campeão e subida à CN1 (2ª 
divisão nacional). 

No contexto dos escalões de formação, o destaque vai para a equipa de juniores masculinos (Sub-18) 
que se sagrou campeã de Lisboa, classificando-se para o Campeonato Nacional do escalão, no qual 
chegou à 2ª fase, obtendo a 5ª posição nacional. 

Merecem igualmente referência as equipas dos escalões femininos de juniores (Sub-19) e cadetes 
(sub-16), que após participações nas fases finais distritais se classificaram para as respetivas Taças 
Nacionais (grupo Sul). 

A equipa Sub-14M também esteve presente na fase final distrital do escalão. 

No que se refere a convocatórias para as seleções distritais e nacionais, o Belenenses registou em 
2020/2021 um número recorde face à última década e meia.  

Assim, foram convocados para as seleções nacionais os seguintes atletas: Vasco Lança (Sub-20, com 
presença no Campeonato da Europa - Divisão A), André Afonso (Sub-20 e Sub-18), Afonso Ruas (Sub-
18), Martim Gonçalves (Sub-16), Francisco Fernandes (Sub-15) e Laura Santos (Sub-15). 
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Foram também convocados para as seleções distritais os seguintes atletas: Vasco Reino e Dinis 
Biscaia (Sub-17, variante de 3x3), Martim Gonçalves (Sub-16), Francisco Fernandes (Sub-15), Tomás 
Gonçalves, Stenio Sousa e Joaquim Miranda (Sub-13), Diogo Riscado (Sub-12, com participação no 
Torneio Interseleções de Paços de Ferreira), Laura Santos e Madalena Silva (Sub-15), Joana Freire, 
Maria Mendonça e Mariana Trindade (Sub-13). 

Alguns dados de atividade: 

308 jogos oficiais realizados em 2021/2022 

Jogos na condição de visitado: 146 

Jogos no Pavilhão Acácio Rosa: 114 

Jogos na condição de visitante: 162 

Jogos para competições distritais: 219 

Jogos para competições nacionais: 86 

Outros jogos oficiais: 3 

Classificações obtidas: 

Seniores M: 6º lugar do Campeonato da Proliga (em 16 equipas) 

Seniores F: 5º lugar da zona Sul do Campeonato da CN2F (em 18 equipas) 

Sub-19F: Participação na Final8 distrital (8º lugar) e na 1ª fase Taça Nacional 

Sub-18M: Campeões distritais e participação nas 1ª e 2ª fases do Campeonato Nacional [equipa B na 

Taça Distrital] 

Sub-16F: Participação na Final8 distrital (6º lugar) e na 1ª fase Taça Nacional 

Sub-16M: Participação no Campeonato Distrital e na Taça Distrital [escalão com equipas A e B] 

Sub-14F: Participação no Campeonato Distrital e na Taça Distrital 

Sub-14M: Participação na Final8 distrital (8º lugar) e na Taça Distrital [escalão com equipas A e 

B/Sub13] 
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FUTEBOL 

FUTEBOL FORMAÇÃO: 

Total de equipas do CFB: 
18 nos Campeonatos da AFL e 3 nos Campeonatos Nacionais da FPF 

Número de atletas por ano de nascimento: 

2013 –  12 atletas 
2012 –   29 atletas 
2011 –   37 atletas 
2010 –   48 atletas 
2009 –   49 atletas 
2008 –  53 atletas 
2007 –   27 atletas 
2006 –   33 atletas 
2005 –   25 atletas 
2004/2003 – 26 atletas 
Total -   339 atletas 

Total de equipas da Escola de Futebol Belém Estádio do Restelo: 
15 nos Campeonatos da AFL 

Número de atletas por ano de nascimento: 

2015/16/17 –  28 atletas 
2014 –  26 atletas 
2013 –   21 atletas 
2012 –   30 atletas 
2011 –  21 atletas 
2010 –   44 atletas 
2009 –   43 atletas 
2008 –   49 atletas 
2007 –   50 atletas 
2006 –   35 atletas 
2005 –   33 atletas 
2004 –   12 atletas 
Total -   392 atletas 

 
 

• Escalão de Sub10 (Futebol 7): 
Belenenses (2 equipas de atletas Sub9) 
42 jogos disputados – 36 vitórias - 358 golos marcados – 91 golos sofridos 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (2 equipas) 
44 jogos disputados – 7 vitórias - 131 golos marcados – 226 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL  
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• Escalão de Sub11 (Futebol 7): 
Belenenses (2 equipas de atletas Sub10 e 1 equipa de atletas Sub11) 
57 jogos disputados – 42 vitórias - 436 golos marcados – 136 golos sofridos 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (1 equipa) 
20 jogos disputados – 9 vitórias - 75 golos marcados – 101 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL  
 

• Escalão de Sub12 (Futebol 7): 
Belenenses (2 equipas de atletas Sub11 e 2 equipas de atletas Sub12) 
86 jogos disputados – 73 vitórias - 570 golos marcados – 138 golos sofridos 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (3 equipas) 
58 jogos disputados – 34 vitórias - 214 golos marcados – 154 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL  
 

• Escalão de Sub13 (Futebol 7): 
Belenenses (2 equipas de atletas Sub12) 
49 jogos disputados – 45 vitórias - 392 golos marcados – 64 golos sofridos 

Título de CAMPEÕES DISTRITAIS 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (2 equipas) 
38 jogos disputados – 6 vitórias - 79 golos marcados – 147 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL  
 

• Escalão de Sub14 (Futebol 11): 
Belenenses (3 equipas de atletas Sub13) 
78 jogos disputados – 51 vitórias - 230 golos marcados – 98 golos sofridos 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (2 equipas) 
56 jogos disputados – 24 vitórias - 130 golos marcados – 111 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL  

• Escalão de Sub15 (Futebol 11): 
Belenenses (3 equipas de atletas Sub14) 
88 jogos disputados – 67 vitórias - 385 golos marcados – 84 golos sofridos 
Jogadores convocados a seleções distritais: 
Eduardo Ferreira 
Duarte Zorrinho 
Pedro Gomes 
Gonçalo Teixeira 
Bruno Dias 
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Belenenses – Campeonato Nacional (1 equipa de atletas Sub15) 
25 jogos disputados – 18 vitórias - 87 golos marcados – 16 golos sofridos 

Jogadores Internacionais: 
Tiago Leitão 
Jogadores convocados a estágio de seleções: 
Tiago Leitão 
Rodrigo Nascimento. 
Santiago Serra 
Afonso Paulino 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (2 equipas) 
30 jogos disputados – 24 vitórias – 32 golos marcados – 34 golos sofridos 

Jogos disputados na Grande Lisboa (Campeonatos Distritais) e em todo o País (Campeonato Nacional) 
*apenas referência a jogos oficiais da AFL e FPF 
 

• Escalão de Sub17 (Futebol 11): 
Belenenses (1 equipa de atletas de Sub16) 
28 jogos disputados – 14 vitórias - 61 golos marcados – 44 golos sofridos 
Belenenses – Campeonato Nacional (1 equipa de atletas Sub17) 
38 jogos disputados – 17 vitórias - 66 golos marcados – 59 golos sofridos 
Jogadores Internacionais: 
João Infante S16 
Bernardo Pereira S16 
Jogadores convocados a estágio de seleções: 
João Infante S16 
Bernardo Pereira S16 
Tiago Queiroz S17 
Rodrigo Mendes S17 
Rodrigo Anjos S17 

Escola Futebol Belém Estádio Restelo (2 equipas) 
58 jogos disputados – 17 vitórias - 86 golos marcados – 167 golos sofridos 
 
Jogos disputados na Grande Lisboa (Campeonatos Distritais) e em todo o País (Campeonato Nacional) 
 

• Escalão de Sub19 (Futebol 11): 
Belenenses – Campeonato Nacional 
36 jogos disputados – 11 vitórias - 42 golos marcados – 52 golos sofridos 
Jogadores Internacionais: 
Isaac Monteiro 
Jogadores convocados a estágio de seleções: 
Isaac Monteiro 
Jogos disputados em todo o País (Campeonato Nacional) 
 
 
 
 
 
 



Relatório e Contas do exercício 2021/2022 

Resumo dos escalões de formação (considerando apenas jogos oficiais organizados pela AFL e FPF): 
 
Equipas do Belenenses  

527 Jogos - 374 vitórias – (71%) 
2627 golos marcados 
782 golos sofridos 
 
Escola de Futebol Belém Estádio do Restelo 

304 Jogos - 121 vitórias – (40%) 
747 golos marcados 
940 golos sofridos 
 
No total entre CFB e EFB disputámos  

831 jogos com uma taxa de vitórias de 60% nos jogos disputados oficialmente. 
 

Para além disto, estas equipas participaram em centenas de jogos amigáveis e em vários Torneios 
Nacionais e Internacionais, sendo de destacar a participação no Torneio Ibercup Andalucia e Ibercup 
Lisboa 

 

FUTEBOL SÉNIOR 
  
Número de atletas: 30 
 
Campeonato de Portugal  
 

- 1º classificados da Série E do Campeonato de Portugal ( 1ª fase). 
- Jogos 18 – Vitórias 10 – Empates 3 – Derrotas 5 – GM 25 – GS 12 DG + 13 
- Melhor ataque e melhor defesa da prova 
- Equipa técnica até à 5A jornada constituída por Nuno Oliveira, Samuel Santos, Fábio 

Rosa, Rodrigo dos Santos e Diogo Fonseca. 
- Resultados obtidos: Jogos 5 – Vitórias 2 – Empates 0 – Derrotas 3 
- À 5A Jornada íamos em 6º lugar 

 
 

- Entrada, à 6A jornada, de nova equipa técnica liderada por Hugo Martins e composta 
por António Calçada Pina, André Gomes, Guilherme Vasconcelos, Rafael Carvalho e 
Pedro Malveirão. 

- Resultados obtidos: Jogos 13 Vitórias 8 Empates 3 Derrotas 2 GM 18 GS 8 DG +6 
- Terminamos a 1ª Fase do CP em 1º lugar 
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Apuramento Fase de Subida à Liga 3 – 2022/23 
 

- 3º lugar da Série B que garantiu a subida à Liga 3 para 2022/23 
- Jogos 10 Vitórias 6 Empates 2 Derrotas 2 GM 12 GS 8 DG +4 
- Subiram à Liga 3 Fontinhas, Moncarapachense e Belenenses. 
- Da Zona Norte subiram Paredes e Vilaverdense. 
- Belenenses subiu por ser o melhor 3º, com mais um ponto que o Leça e beneficiando 

da exclusão do Cova da Piedade da Liga 3. 
 
 
Taça de Portugal 2020/21 
 
 

- Ficamos isentos da 1ª eliminatória. 
- Na 2ª eliminatória vencemos o Pêro Pinheiro (do CP) por 5- 3. 
- No dia 16 de Outubro de 2020 assistimos ao regresso dos grandes dérbis ao Estádio do 

Restelo, num dia de casa cheia, um ambiente incrível, em que o Belenenses deu uma 
grande resposta e mostrou qualidade apesar do resultado desnivelado que ganhou 
forma na 2ª parte, 0-4. 

 
 
Nomes e número de jogos e golos de cada um dos atletas utilizados em 2020/21 
 
Rúben Araújo (30/20); Marcelo Valverde (29); Mauro Antunes (28/2); Clé Andrade (27/6);  Herlander 
Tomé (27); Flavinho Júnior (24/4); Kikas (22); Duarte Henriques (21); Fábio Marinheiro (20); André 
Frias (17); Frederico Martins (17); Gonçalo Maria (17/3); Duarte Valente (16/1); Pipo Ferreira (16); 
André Serra (15); Dida (15); David Brazão (14/2); Bruno Botas (12/3); Zé Pedro Neto (12); Rui Batalha 
(10/2); Miguel Oliveira (10); Alex Figueiredo (9); João Oliveira (8); César Medina (7); Rui Pereira (6); 
Diogo Brito (6/1); Ricardo Viegas (6); Carimo Conté (3/1); Gonçalo Ferreira (1); Benny Ribolhos (1). 
 
Os atletas Francisco Sénica, Fábio Garrido, Rui Janota, Tomás Foles, Duarte Coelho, Duarte Bonito e 
Eduardo Monteiro, não foram utilizados,  
 

Estrutura do Futebol: 
Presidente: Patrick Morais de Carvalho 
Vice-Presidente (área operacional): Vítor Alegria 
Vice-Presidente (área jurídica): Mafalda Fernandes 
Vice-Presidente (área de instalações): Óscar Machado Rodrigues 
 
Diretor: Desportivo: José Taira 
Secretário técnico: Pedro Borges 
Diretor de campo: Vasco Rodrigues 
Médicos: Rui Miller e Álvaro Machado 
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FUTSAL 

Nº de atletas inscritos:  
Seniores Mas -    20  
Seniores Fem -    22  
Juniores Mas (Sub-20) -   17  
Juvenis Masculinos (Sub-17) - 16  
Traquinas (Sub-9) -      4 
Petizes (Sub-7) -     2 
TOTAL –    81 
 
Seniores Masculinos  

A época foi bastante positiva, apesar de não se ter conseguido alcançar a tão desejada subida. 
Sabíamos desde o início que o objetivo primordial da secção não era o regresso à liga Placard, mas 
também existia a noção de que o grupo de trabalhado (com regresso de jovens jogadores que tinham 
sido formados no CFB e ‘jovens’ com experiência que sentem o CFB) tinha qualidade e que se a 
oportunidade aparecesse poderíamos sonhar. Esse sonho manteve-se bem presente até à penúltima 
jornada, tendo a equipa realizado jogos com grande personalidade e fazendo do Pavilhão Acácio Rosa 
a sua fortaleza onde não perdeu qualquer jogo e tendo apenas um empate. 
O principal objetivo era o ‘reconquistar’ os sócios e adeptos do nosso Clube de Futebol “Os 
Belenenses” e verificou-se uma união como nos tempos áureos, com bancadas bem compostas e 
uma simbiose única que transformava as bancadas no 6º jogador e nos puxavam para cima ajudando 
e muito a ganhar jogos e a ter a esperança de conseguir sempre melhores resultados como por 
exemplo a eliminação de uma equipa da liga Placard na eliminatória da taça de Portugal. 
 
Juniores Masculinos (sub-19)  
Os nossos juniores tiveram uma participação positiva tendo sido apurada para a taça Nacional onde 
se discutia o regresso da equipa ao campeonato nacional, que infelizmente não veio a ocorrer. 

Juvenis Masculinos (Sub-17)  
A equipa participou no Campeonato Nacional, tendo como principal objetivo a manutenção na prova, 
objetivo esse que foi claramente alcançado tendo efetuado um campeonato muito tranquilo.  
Foi também criada a base para a secção de futsal ter formação de raiz, capaz de ir alimentando os 
escalões imediatamente superiores, mas que contou com poucos atletas para esse primeiro ano, não 
tendo começado logo no início da época, mas estamos certos de que é o caminho que se pretende 
seguir e que a medio longo prazo estará em pleno funcionamento. 
Atletas internacionais: Gonçalo Cardoso (Sénior) e André Cruz (Sénior) 
 

Seniores Femininos  

Relativamente à época 2022/2023 o Clube de Futebol "Os Belenenses" apresentou apenas em 
competição uma equipa de futsal feminino, mais propriamente o escalão sénior. 
 
Inscreveu ao longo da época o total de 22 atletas, e 2 Equipas Técnicas em virtude da demissão 
voluntária da inicial em finais de Janeiro. 
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Apresentou-se nas seguintes competições com os respetivos resultados: 
 
Campeonato Distrital da AFL 
20 jogos - 10V 2E 8D 76GM / 48GS 
Classificação- Vice Campeão Distrital 
 
Taça Nacional da FPF 
4 jogos (1ª Fase) 1V 1E 2D 7GM / 8GS 
 
Taça Portugal FPF 
3 jogos (3ª eliminatória) 2V 1D 11GM / 14GS 
 
Numa avaliação que não pode considerar-se positiva, face à capacidade da equipa e ao historial do 
Clube, deve ter-se em consideração os condicionalismos originados pela continuação da situação 
pandémica do Covid-19: vários jogos adiados; vários jogos sem as melhores jogadoras; imensos 
treinos anulados para respeitar as regras de confinamento, que mais tarde soubemos não terem sido 
seguidas por algumas das outras equipas. 
 
A classificação honrosa de Vice Campeão Distrital manteve-nos dentro do objetivo de participação na 
Taça Nacional, na qual não conseguimos ultrapassar a 1a Fase. 
 
Não podemos esconder a nossa frustração por ter ficado pelo caminho de forma prematura, uma vez 
que ambicionávamos chegar à Fase Final e assim alcançar a subida á 2ª Divisão Nacional. 
 
Os meses de Maio e Junho foram utilizados para, já com a nova equipa técnica para 2022/23, fazer a 
preparação da próxima época. 
 
 
 

 

NATAÇÃO 

A época de 2021/22 foi talvez a época de maior sucesso da nossa Natação! 
 
Em primeiro lugar, os 4º e 8º lugares coletivos, entre 14 participantes, respetivamente das equipas 
masculinas e femininas, no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão (recordo que há 4 divisões 
nacionais). 

Depois, como demonstrado nas 4 tabelas em anexo: 

- As 130 medalhas (43 de Ouro) conquistadas nas principais competições 
- Os 18 títulos de Campeão Nacional Sénior e Absoluto conquistados 
- Os 5 atletas internacionais 
- Os 13 Recordes Nacionais obtidos 
- Os 22 Recordes do CFB obtidos 
- Os 134 Máximos Pessoais obtidos, só nas provas referidas 
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Foi bom! Gostaríamos de dedicar estes resultados, em primeiro lugar, ao nosso querido Filipe Coelho. 
Depois, uma palavra muito especial para o treinador principal Fernando Couto. A seguir, ressalvar o 
trabalho e dedicação dos restantes técnicos e claro, dos atletas. Por fim, um Muito Obrigado à 
Direção do CFB, que esteve sempre connosco, com apoio especial nos momentos difíceis que fomos 
enfrentando. 

1. ÉPOCA 2021/22 - RESULTADOS PRINCIPAIS 

Nº de ATLETAS      

Federados Masculinos 25    

Federados Femininos 13    

Escolas 80    

Total 118    

     

Competição Medalhas/Pódios Observações 

  Ouro Prata Bronze   

     

COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Camp Nac Piscina Curta 1 --- 3 6 Rec CFB, 15 Finais, 22 MPs 

Open Natação Jamor 2021 --- 1 2 2 Rec CFB, 3 MPs 

Camp Nac Inv Nat Adaptada 8 --- --- 3 Rec Nac, 3 MPs 

Zonal Sul Inf -- --- --- 4 MPs 

Camp Nac Jun Abs PL --- 2 4 14 Finais, 6 Rec CFB, 17 MPs 

Camp Nac 1ª Div, Masc e Fem 1 1 4 4 Rec CFB, 29 MPs, 4º e 8º colect 

Camp Nac Univ 6 3 2 1 Rec Nac 

Camp Nac Verão Nat Adaptada 8 --- --- 3 Rec Nac 

Camp Nac Abs 1 3 1 14 Fin, 1 Rec Nac, 1 Rec CFB, 3 MPs 

Total 25 10 16   
     

CAMPEONATOS REGIONAIS 

Cam Reg Abs PC 2 7 5 14 MPs, 2 TACs Nac 

Camp Inv Lisboa 4 8 5 19 MPs 

T Fundo Inf Juv --- --- --- 16 MPs 

Camp Verão Lisboa 3 1 1   

Camp Reg Inf -- 1 1 2 MPs 

Total 9 17 12   
     

MEETINGS/CAMPEONATOS INTERNACIONAIS 

Meeting Internacional do Algarve 1 1 --- 4 Finais, 4 MPs, 1 Rec Meet 

Meeting Internacional de Lisboa -- 1 2 21 Finais. 1 Rec CFB, 7 MPs 

Jogos Surdolímpicos --- --- --- 11 Finais, 4 Rec Nac 

Meeting Internacional de Coimbra 3 4 4 21 Finasi, 4º colectivo 

Meeting Internacional do Porto  --- --- --- 2 Finais, 1 Rec CFB 

Troféu Villa Gijon --- --- 3 3 Finais, 1 Rec CFB 

Jogos Europeus Universitários --- --- 3 5 Finais, 4 MPs 

Total 4 6 12   
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MEETINGS/TORNEIOS NACIONAIS 

Torneio do GESLOURES 2 3 1 21 Finais, 52 MPs, 1 TAC Nac, 5º col 

1 Hora no Jamor --- --- 1   

Meeting Xira --- --- --- 2 Finais, 2 MPs 

Torneio Aniversário do SAD 2 2 2 15 MPs 

Torneio Especialista ANDS 1 2 3 22 MPs 

Total 5 7 7   

     

TOTAL MEDALHAS / PÓDIOS 43 40 47  
 

2. ÉPOCA 2021/22 - ATLETAS CAMPEÕES NACIONAIS  
Atleta Prova Competição Local Data 

Bruno Ramos 200L Camp Nac Jun Sen P C Leiria 26 a 28 Nov 
     

Tiago Neves 100B, 200B, 50B e 100L Camp Nac Inv Nat Adapt Porto 29 e 30 Jan 
          

Miguel Cruz 400L, 100M, 200M e 200E Camp Nac Inv Nat Adapt Porto 29 e 30 Jan 
          

Tiago Neves 50B, 50C, 100B e 200B C Nac Verão Nat Adp PL Abrantes 2 e 3 Jul 
          

Miguel Cruz 200E, 200L, 100M e 50L C Nac Verão Nat Adp PL Abrantes 2 e 3 Jul 
          

Lidiana Rodrigues 100B Camp Nac Abs / Open Jamor 27 a 30 Jul 
          

     

3. ÉPOCA 2021/22 - ATLETAS INTERNACIONAIS  
     

Atleta Evento Local Data 

         
João Padrela Open Mediterrâneo   Marselha, FR 4 a 6 Mar 
          

         
Tiago Neves e Jogos Surdolímpicos   Caxias, BR 1 a 15 Mai 
Miguel Cruz        
          

         
João Padrela Torneio Villa Gijon   Gijon, ESP 14 e 15 Mai 
          

       
João Padrela,         
Rodrigo Cabrito e Jogos Europeus Universitários   Lodz, POL 27 a 29 Jul 
Rodrigo Dias        
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RUGBY 

- Nº de atletas inscritos (masculinos/femininos) por equipas / escalões etários; 
  
Atletas masculinos:  
  
Sub 8:   26 
Sub 10: 27 
Sub12:  32 
Sub14:  58 
Sub16:  69 
Sub18:  44 
Seniores:  123 
Total atletas:  379 
  
  
- Títulos de Competições Oficiais Nacionais e Atletas Internacionais   
  
Seniores: Supertaça, Taça Challenge, Campeonato Nacional Divisão Honra e Taça de Portugal: o pleno 
dos trofeus e um resultado histórico e único para a Secção 
  
Atletas internacionais:  
  
Seniores seleções XV e Sevens:  David Wallis, Rodrigo Marta, José Paiva dos Santos, Rodrigo 
Freudenthal, Diogo Rodrigues 
  
- Resultados da(s) competições por equipas/escalões 
  
Seniores: 1º lugar 
Challenge: 1º Lugar 
Sub18: 3º lugar 
Sub 16: 6º lugar 
  
  
- Iniciativas / atividades desenvolvidas de evidente destaque e importância (nº atletas em provas e 
torneios particulares, distinções e prémios, etc.) 
  
Promovemos o habitual torneio Kiko Rosa que contou a presença de aproximadamente 500 atletas 
no recinto do Estádio do Restelo num dia de grande festa, ao qual se seguiu o jogo internacional de 
Rugby entre Portugal e a seleção XV da Argentina, no campo de Honra. 
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TRIATLO 

Número de atletas:  

 Seniores Masc: 35 
Seniores Fem.:   2 
Escolas:     5 
Total:    42 

Em Outubro de 2021 o treinador principal e coordenador técnico Diogo Custódio informou a secção 
de triatlo da sua decisão de abandonar o projeto de triatlo, devido a alguns problemas de adaptação 
que havia sentido nos últimos meses de relacionamento com os atletas, resultante da sua falta de 
tempo e paciência no que diz respeito ao projeto e respetivos atletas. Desta forma fomos em busca 
de alguém que pudesse dar continuidade ao projeto do clube e mantivemos a decisão de apostar em 
alguém que pudesse assumir a função de treinador principal e coordenador técnico de triatlo. 

Em Novembro de 2021 apresentamos o Prof. Ricardo Gomes (treinador de triatlo nível III), com 
entusiasmo, para numa primeira fase assumir a função de treinador de triatlo e juntar-se ao Sérgio 
Silva que transitava da época passada. O Ricardo demonstrou desde o início capacidades para 
assumir a responsabilidade de coordenação, por isso naturalmente dois meses depois foi promovido 
a treinador principal / coordenador técnico. 

Na escola houve também uma mudança, a treinadora Rita Cardoso não quis continuar no projeto por 
isso apresentamos uma jovem treinadora estagiária Mariana Mercedes, que iria ser acompanhada e 
formada pelo treinador Ricardo Gomes. 

O treinador Sérgio Silva foi demonstrando não ter ambição de se tornar num treinador de triatlo, 
limitando-se às suas competências de treinador de atletismo e duatlo e, aos poucos, ia perdendo o 
empenho e profissionalismo enquanto treinador auxiliar. Desde cedo o Ricardo demonstrou alguma 
dificuldade em lidar com o Sérgio pois sentia que ele não era profissional na sua abordagem técnica e 
não demonstrava respeito por ele nem pelo clube. Era notório da parte do Sérgio um tratamento 
preferencial a certos atletas que naturalmente começaram a tomar partido, dividindo e criando mal-
estar entre todo o grupo.  

Em Abril de 2022, o treinador Sérgio Silva decidiu abandonar a sua função técnica, levando consigo 8 
atletas Internos para o estatuto Externo. Desta forma, estes atletas deixaram de treinar com o clube 
e passaram a treinar com um treinador Externo (Sérgio Silva). Esta situação levou a um decréscimo 
significativo de mensalidades e menor sustentabilidade da seção de triatlo. Infelizmente esta 
mudança de estatuto por parte dos atletas estava contemplada nos regulamentos, pois já existiam 
outros atletas na mesma situação a treinar com outros treinadores. A saída do Sérgio criou muita 
instabilidade, mas resolveu-se. O grupo ficou mais unido e o ambiente entre os atletas internos que 
se mantiveram melhorou significativamente. 

Em Julho de 2022 quando tudo parecia estabilizado, o treinador Ricardo Gomes informou-nos que 
recebeu uma proposta irrecusável de trabalho no Dubai, para onde se mudou em Agosto 2022, 
deixando a secção de triatlo novamente no mercado à procura, mais uma vez, de novo treinador. 
Infelizmente não existem muitas soluções no mercado de treinadores de triatlo, e até ao dia de hoje 
ainda não temos ninguém disponível para colaborar com o projeto de triatlo do clube. O Ricardo 
mantém-se até ao final do mês de Outubro 2022 a prescrever treino aos atletas adultos à distância, 
sendo que continuamos à procura de um treinador que possa dar continuidade ao projeto da seção 
de triatlo. Os treinos de natação têm sido temporariamente acompanhados por outros treinadores 
de natação. 
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Atualmente, no que diz respeito à escola, o número de atletas é de 5 no total (3 masculinos e 2 
femininos) face aos 8 do ano passado. Nota-se uma pequena diminuição no número de atletas face à 
estagnação do projeto da escola, mantendo-se a dificuldade de crescimento da mesma. 

No que toca a atletas adultos, tivemos também uma estagnação com um total de 37 face aos 38 da 
época transata: 12 Atletas Internos Masculinos, 2 Atletas Internos Femininos, 1 Atleta Interno Júnior 
Masculinos, e 22 Atletas Externos Masculinos. É notório um decréscimo de número de atletas 
internos e um aumento de atletas externos comparando com a época anterior. 

 Por outro lado, importa também referir um aumento de participações por parte dos atletas em 
provas do campeonato nacional de clubes e uma melhoria dos resultados coletivos obtidos: 

● Campeonato Nacional Cross de Clubes 2022 (Feminino): 6º Lugar 

● Campeonato Nacional de Duatlo de Clubes 2022 (Masculino): 6º Lugar 

● Campeonato Nacional de Triatlo de Clubes 2022 (Masculino): 8º Lugar 

● Campeonato Nacional de Triatlo de Clubes 2022 (Feminino): 14º Lugar 

● Campeonato Nacional de Triatlo Longo de Clubes 2022 (Masculino): 12º Lugar 

● Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo em Estafetas: 1º Lugar Veteranos 

● Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo em Estafetas: 1º Lugar Veteranos 

● Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Contrarrelógio por Equipas: 1º Lugar Veteranos 

Resumindo, podemos concluir uma notória dificuldade de crescimento e gestão da seção de triatlo. 
Isto deve-se ao fato de cada vez mais os atletas verbalizarem o seu crescente descontentamento face 
à falta de estabilidade de treinadores, pouco investimento por parte do clube na modalidade e ainda 
à falta de recursos na estrutura interna na secção de triatlo (dado que as pessoas que colaboram com 
o projeto o fazem em regime pós-laboral e revelam-se insuficientes para o muito trabalho que 
existe). 

 

 

VOLEIBOL 

Número de atletas:  
  
Seniores:    13 
Formação:  185 
Total:   198 

 

A temporada 2021-2022, ainda condicionada pelos efeitos da Pandemia, apresenta-se com saldo 
positivo para o Voleibol do C.F. "Os Belenenses", na medida em que: 

1. Apesar da Equipa SENIOR não ter atingido a fase final de apuramento de subida à 1ª Divisão 

Nacional, ficou muito perto desse objetivo, não podendo ser desconsiderado que a equipa foi 

reconstruída, e a maioria das atletas jogavam pela primeira pelo Belenenses. 

2. Aumentámos a nossa base de atletas na Formação, mantendo em competição regular todos 

os escalões etários, com 7 equipas a disputar os campeonatos oficiais da AVL e FPV. 
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Alguns dados: 

1. EQUIPAS FEDERADAS 

a. Equipa SENIOR 

i. Atletas (13): Ariane Oliveira (C), Thamiere Mello, Diana Xavier, Sara Azevedo; Patrícia 
Pires; Márcia Neves; Barbara Santos; Laura Silva; Inês Teodoro; Johanna Hietala; Sónia 
Lopes; Rita Sousa; Filipa Pezarat  

ii. Treinadores & Staff (4): Wladimir Xavier; Hugo Araújo; 
            Diego Phillipe; Tiago Tavares 
 

iii. Competições (resumo): 
a) Taça de Portugal: eliminados na 3ª eliminatória 
b) Campeonato Nacional 2ª Div. 

a. 1ª Fase: 7º Lugar  
b. 2ª Fase: 3ª Lugar 
Manutenção na 2ª DIVISÃO 

 

b. Escalões de FORMAÇÃO 

i. Equipas em Atividade – foi a época de retoma da atividade desportiva, após 
pandemia, com todas as equipas a jogarem as diversas competições da AVL. 
passaram pelos diferentes escalões etários da nossa Formação os seguintes 
grupos: 

a) Minis A e B (3 Treinadores + 56 Atletas) 
b) Infantis (2 Treinadores + 27 Atletas) 
c) Iniciadas (2 Treinadores + 27 Atletas) 
d) Cadetes (1 Treinadores + 17 Atletas) 
e) Juvenis A (2 Treinadores + 19 Atletas) 
f) Juvenis B (2 Treinadores + 25 Atletas) 
g) Juniores B/Sub21 (1 Treinadores + 14 Atletas) 

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 ranqueadas em função das classificações da época anterior.  

b) Torneio "Prof. Adelaide Patrício" (TPAP | AVL): todas as nossas equipas 
que não foram apuradas para os campeonatos nacionais, disputariam o 
TPAP. 

iii. Torneios e Atividades - os vários escalões de Formação, participaram 
massivamente em diversas atividades competitivas e lúdicas, marcaram presença 
nas seguintes ações: 

a) Lyca Mobile Cup (organização Belenenses) 
b) Torneio de Viana  
c) Torneio Summer Cup Lousã 
d) Seixaliadas 
e) Eurobol  
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Na globalidade das modalidades, o número total de atletas que representaram o Clube de Futebol 
“Os Belenenses”, durante a época 2021/2022, foi de 2 207, o que representa um acréscimo de 16% 
relativamente à época anterior. 

Considerações finais 

✓ Apesar das grandes dificuldades provenientes de toda a conjuntura externa e interna o Clube 
continua numa situação sustentada em termos económicos e financeiros e com uma atividade 
desportiva em crescimento, quer qualitativa quer quantitativamente, 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 deverá, 
sempre, orientar o nosso futuro. No entanto, nunca deveremos descuidar 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. 

✓ Os valores e os ideais dos “Rapazes da praia”, numa simbiose perfeita de um Clube moderno, mas 
“consagrado e popular”, deverá ser sempre o lema do Clube de Futebol “Os Belenenses”. 

Hoje e sempre “Com a certeza de vencer”! 
 

Novembro de 2022 
 
 


