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RELATÓRIO DA DIRECÇÃO RELATIVO ÀS CONTAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DECURSO DO 

EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

Nos termos legais e estatutários vem a Direção do Club Internacional de Foot-Ball 

apresentar aos Senhores Associados o Relatório de Atividades e as Contas relativas ao 

exercício de 2018. 

 

 

1. Sócios 

A 31 de Dezembro de 2018, o CIF tinha 3772 sócios ativos – face ao ano anterior, a 

variação negativa (709 sócios) decorreu essencialmente de uma ação de eliminação da 

condição de sócios com quotas em dívida há mais de dois anos. 

No que concerne a sua tipologia, numa análise comparativa com o número de sócios 

em 2017, verificou-se decréscimo mais significativo nas tipologias ‘efetivo’, ‘juvenil’ e ‘isento 

juvenil’: 
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VARIAÇÃO N.º DE SÓCIOS EM 2018 

 

 N.º de Sócios 

 2017 2018 Variação 

Isento Ausente 102 104 2 

Isento Juvenil 216 54 - 162 

Remido 12 12 0 

Efetivo 2362 1971 - 391 

Júnior 631 685 54 

Juvenil 1147 935 - 212 

Mérito 11 11 0 

Total 4481 3772 - 709 

 

Relativamente ao número de sócios segundo o género, registou-se um incremento de 

sócios do sexo feminino (402 em 2017; 476 em 2018). 

 

 

 

 

N.º DE SÓCIOS EM 2018, SEGUNDO O GÉNERO 

 

 Masculino Feminino Total 

Isento Ausente 84 20 104 

Isento Juvenil 41 13 54 

Remidos 9 3 12 

Sócio Efetivo 1781 190 1971 

Sócio Júnior 559 126 685 

Sócio Juvenil 814 121 935 

Sócio Mérito 8 3 11 

Total 3296 476 3772 
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 Em 2018 registou-se um decréscimo no número de admissões face ao ano anterior 

(629 em 2017; 517 em 2018). Simultaneamente, verificou-se um aumento significativo no 

número de desistências/anulações (403 em 2017; 1225 em 2018) pelo motivo anteriormente 

explicitado. 

 

 

 

 

 

Relativamente à distribuição por classes etárias, numa análise comparativa entre 2017 

e 2018, verificou-se um decréscimo na maioria das classes etárias, com exceção dos ‘0 aos 

14 anos’ onde se registou um acréscimo. 

 

N.º DE SÓCIOS EM 2018, SEGUNDO AS CLASSES ETÁRIAS 

 

  N.º de Sócios 

  2017 2018 Variação 

0 a 14 anos 1096 1248 152 

15 a 29 anos 1316 738 - 578 

30 a 44 anos 766 602 - 164 

45 a 60 anos 677 580 - 97 

Mais de 60 anos 626 604 - 22 

Total 4481 3772 - 709 
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2. Serviços Administrativos e Site do CIF 

Em 2018 foram prosseguidos os trabalhos de consolidação na comunicação com os 

sócios e todos os procedimentos de gestão corrente da atividade do clube. 

Em maio de 2018 entrou em produção o novo sistema de gestão de sócios, tendo sido 

realizada formação aos colaboradores. Ao longo do ano foram efetuados todos os 

procedimentos necessários aos ajustes informáticos e adaptação dos funcionários. 

Refletiram-se na contabilidade todos os movimentos de diferimentos e acréscimos (de 

rendimentos e de gastos) implementados desde setembro de 2015,  atualizados no início de 

cada época desportiva. 

Relativamente ao site do CIF – www.cif.org.pt – foi consolidada a comunicação com os 

sócios uma vez que, para além de divulgação de atividades do clube e informação corrente, 

a gestão do site viabilizou a publicação just in time de notícias e resultados dos torneios de 

ténis e de futebol (caso particular em que as aplicações para dispositivos móveis 

desempenharam papel fundamental). 

 

3. Arquivo Histórico do CIF e Sala de Troféus 

No ano de 2018 deu-se continuidade ao tratamento e organização da documentação do 

arquivo histórico do CIF, seguindo todos os procedimentos anteriormente iniciados. 

Deu-se ainda continuidade ao tratamento do Arquivo Corrente (administrativo) do CIF, 

mediante a organização física dos processos no arquivador metálico, bem como a sua 

descrição na base de dados Excel. 

No final do ano de 2018, a base de dados de descrição arquivista do CIF contava 

com 1772 processos descritos, devidamente acondicionados em 62 caixas de arquivo 

adquiridas para o efeito; a base de descrição de objetos/peças museológicas com 737 

objetos descritos, a maioria expostos na Sala dos Troféus do CIF. 

Em 2018 terminou-se a reorganização dos objetos museológicos expostos na Sala dos 

Troféus. Esta reorganização seguiu uma metodologia Cronológica e de Modalidade: todas 

as taças referentes a cada uma das modalidades do Clube desde a sua fundação, das mais 

antigas às mais recentes. 

Durante o ano de 2018, o Arquivo Histórico do CIF respondeu a vários pedidos externos 

de consulta da sua documentação, tendo inclusivamente facultado algumas imagens à 

Junta de Freguesia de Belém que integraram um ciclo de palestras.  

http://www.cif.org.pt/
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4. Recursos Humanos 

 

Em termos organizacionais, a estrutura de pessoal do CIF sofreu em 2018 algumas 

alterações: foi realizada a contratação de dois colaboradores na área de tratamento dos 

campos de ténis, um colaborador na receção e um responsável administrativo da área do 

futebol. Simultaneamente, registou-se a saída de um colaborador de limpeza (substituído 

pela contratação de uma empresa prestadora de serviços) e de um funcionário de 

tratamento de campos de ténis. 

Contou, de igual modo, com vinte e quatro colaboradores em regime de prestação de 

serviços (um coordenador técnico; dezassete treinadores na escola de futebol e escalões 

de futebol federados do CIF; uma coordenadora da equipa de fisioterapia; quatro 

fisioterapeutas que acompanharam a escola de futebol, os escalões federados e o torneio 

de futebol 11 do clube; e, mais pontualmente em 2018, um colaborador no tratamento do 

arquivo). 

A distribuição dos colaboradores, em 2018, por sectores está expressa no seguinte 

organograma: 
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5. Atividades Sociais, Instalações e Publicidade 

5.1. Atividades Sociais 

 

116.º Aniversário do CIF 

 

A 8 de Dezembro de 2018 completámos 116 anos, celebrados com a prática de várias 

atividades no decurso do dia: ténis, futebol, karaté e padel.  

No final das comemorações, foram distribuídos os habituais emblemas de 25 e 50 anos 

de sócios. 

Para além destes emblemas foram também entregues placas de distinção denominados 

“Golden CIF”: 

▪ a João Barcelos S. M. Ataíde - Golden CIF de Excelência; 

▪ a Emiliano Amaro Martins Silva - Golden CIF de Reconhecimento; 

▪ a Joaquim Correia Sousa - Golden CIF Reconhecimento; 

▪ a José Rodriguez Rivera - Golden CIF de Reconhecimento. 

 

As festividades do 116.º Aniversário do Clube terminaram com um beberete oferecido 

pelo concessionário do restaurante. 

 

5.2. Instalações e Obras 

 

Neste ano foram realizadas algumas obras de beneficiação e de conservação, das 

quais destacamos: 

▪ Pintura dos balneários do ténis feminino e masculino; 

▪ Substituição dos azulejos e chão do balneário feminino no ténis;  

▪ Recuperação de todos os campos de terra batida; 

▪ Reparação da iluminação dos campos de ténis cobertos 1,  2 e 3; 

▪ Substituição dos cacifos, tapetes de chão e bancos no balneário de ténis 

masculino; 

▪ Substituição de redes e fitas em diversos courts; 
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▪ Arranjo das iluminações das torres do futebol; 

▪ Pintura dos balneários de futebol; 

▪ Substituição dos chuveiros e torneiras em todos os balneários do futebol;  

▪ Substituição do depósito de águas quentes no futebol; 

▪ Arranjo do espaço próprio para a sala de fisioterapia; 

▪ Pintura do relvado para a prática de futebol 9; 

▪ Arranjo da parte sul do campo de futebol – colocação de borracha e areia; 

▪ Colocação de relva em redor do padel. 

 

5.3. Publicidade 
 

Relativamente à publicidade mantiveram-se as parcerias com Viagens Abreu, Medis-

Millennium e CRG-Imobiliária. A Energia Simples retirou o seu patrocínio. 

Novos patrocínios a destacar com a Lacoste e Banco BIC. 
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6. Sector Desportivo 

6.1. Ténis 

 

Em 2018, o ténis no CIF consolidou o seu lugar de referência do ténis em Portugal. 

Este patamar foi atingido por via do alto envolvimento dos nossos Sócios na prática desta 

modalidade, pelas competições desportivas que ao longo do ano se realizaram e atraíram 

todos os amantes do ténis, seus familiares e amigos de todas as faixas etárias e também 

devido ao permanente apoio dos nossos Sponsors – Lacoste, Medis, CRG, Abreu Viagens, 

Energia Simples e Flagworld. 

O sucesso registado neste ano só foi possível com um elevado nível de compromisso 

de todo o staff de campos e equipas administrativas (Secretaria e Portaria), para eles uma 

palavra de agradecimento. 

 

6.1.1. Ténis de Lazer 

Graças à forte fidelização dos nossos sócios praticantes de ténis de todas as faixas 

etárias e pela crescente adesão às provas sociais, registámos um incremento na taxa de 

ocupação dos nossos campos, no que toca a utilizações para provas sociais. Também foi 

fator contributivo a manutenção da parceria com a Organização dos torneios Q&R - tendo-

se organizado quatro torneios – que, além de promover o ténis social e o convívio entre 

amantes do ténis, também traz ao nosso Clube novos praticantes. 

 

6.1.1.1. Torneio Aniversário 

Em 2018 o Torneio Aniversário contou com um baixo número de participantes (48 

inscritos), facto que inibiu a realização de alguns quadros de singulares e de pares mistos 

que todos os anos proporcionavam bons momentos de sã convivência entre sócios e seus 

convidados. De realçar que esta taxa de adesão, de imediato nos levou a reformular a 

calendarização e o planeamento da atividade tenística para o ano de 2019, de forma a que 

este Torneio volte a ser a referência das nossas provas sociais.  

Aos vencedores e finalistas foram oferecidos prémios Lacoste. 
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6.1.1.2. Torneio Escada 

O Torneio Escada foi mais um ano o maior e melhor torneio realizado em Portugal, 

tanto em número de jogos realizados (2.061 jogos) como em jogadores inscritos (123 

jogadores) superando os registos de 2017 em +61% e +10% respetivamente.  

Em Novembro teve lugar o Master nos escalões de -50, +50 e +60 anos, no qual 

registámos dois fins-de-semana de muito e bom ténis mas em que, acima de tudo, se 

destacou o excelente convívio entre todos os jogadores e amantes do ténis que se 

deslocaram para assistir aos jogos. 

Todos os jogadores do Torneio Escada que tinham cumprido com os requisitos em 

termos de número de jogos constante no regulamento, receberam um polo Lacoste; os 

vencedores e finalistas de cada escalão do Masters, receberam prémios da Lacoste.  

Este torneio foi um verdadeiro sucesso em mais um ano consecutivo e queremos 

reforçar e agradecer o apoio dado pelo sócio Carlos Rydin em termos de coorganização do 

torneio. 

 

6.1.1.3. Visita de Grupo Suíço-Alemão 

Como se tornou já hábito, em abril 2018 tivemos a visita, pelo oitavo ano consecutivo, 

de um grupo Suíço-Alemão de praticantes de ténis. 

Mais uma vez o Clube foi sobejamente elogiado assim como o staff e as condições dos 

campos. 

 

6.1.2. Ténis Federado Internacional 

6.1.2.1. Taça Davis 

Mais uma vez abrimos as portas à FPT para tornar possível a disputa de uma 

eliminatória decisiva da Taça Davis, na qual Portugal defrontou e venceu a África do Sul. 

Esta eliminatória disputou-se no nosso tão emblemático palco – campo Central – 

oferecendo excelentes condições aos profissionais que nele competiram. 

 

6.1.2.2. Challenger Lisboa Belém Open 

Pelo segundo ano consecutivo realizou-se um torneio do circuito ATP, nível Challenger. 

No mês de maio de 2018 e durante uma semana completa, todos tivemos uma 

oportunidade única para ver ao vivo jogadores do top 100 do ranking ATP, entre os quais    



13 
 

destacamos Alex Di Minaur que actualmente ocupa o 27.º do ranking ATP, assim como um 

ex-top 5 mundial daquele ranking – Tommy Robredo – que acabou por sagrar-se campeão 

do torneio. Foi distribuído um prize Money de 43.000€. 

No final, a organização reconheceu o CIF como um local de excelência para a 

realização deste tipo de eventos. 

Queremos destacar a importância deste Torneio como uma forte fonte de promoção do 

Clube e agradecer ao nosso sócio Manuel de Sousa, pois graças ao seu empenho e 

compromisso para com o CIF, foi possível termos um evento desta magnitude no nosso 

Clube pelo segundo ano consecutivo. 

 

6.1.3. Ténis Federado Nacional 

Em 2018, levámos a cabo dois torneios inscritos no calendário da FPT, no escalão de 

veteranos de nível A. Esta decisão de optar por torneios A teve em conta o ajuste 

estratégico que era necessário colocar em prática após o balanço dos torneios de nível B 

realizados em 2017. Ambos mostraram ser uma aposta certa a todos os níveis – desportivo, 

social e financeiro – o que nos deixa claras diretrizes sobre o modelo a seguir nos anos 

vindouros. 

Nos escalões mais jovens e em parceria com a Vanguard, demos um salto qualitativo 

na abertura do Clube a torneios para os mais novos, coincidindo com o fim-de-semana das 

finais do Challenger Lisboa Belém Open, jogou-se no CIF a primeira etapa do circuito 

Vanguard Stars, registando um número record de jovens: 146 atletas distribuídos pelos 

escalões Sub10 e Sub11. 

 

6.1.3.1. Torneios Federados de Veteranos 

6.1.3.1.1. Open CIF Flagworld 

O Torneio realizou-se de 26 a 29 de abril e contou com 117 atletas. Disputou-se nos 

escalões habituais desde +35 a +65 anos, géneros femininos e masculinos e vertentes de 

singulares e pares. Contou com a presença de jogadores de Norte a Sul do País e foi 

distribuído um Prize Money de 2.000€ entre todos os participantes. O Torneio acabou com 

a oferta de um lanche a todos os participantes por parte do patrocinador  e foram sorteados 

vários prémios, entre os quais uma viagem. 
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6.1.3.1.2. Torneio José Cavaco 

O Torneio realizou-se entre 15 e 18 de novembro e contou com 101 atletas. Disputou-

se nos escalões habituais desde +35 a +65 anos, géneros femininos e masculinos e 

vertentes de singulares e pares. Contou com a presença de jogadores de Norte a Sul do 

País e foi distribuído um Prize Money de 2.000€ entre todos os participantes. 

 

6.1.3.1.3. Equipas Federadas Veteranos 

O CIF competiu nos diversos escalões com cinco equipas, Femininos e Masculinos + 

35; Femininos + 45; +60 Masculinos CIF Belém e +60 Masculinos MS7. 

De realçar a vitória no Campeonato Regional alcançada pela equipa de +60 Masculinos 

CIF Belém, assim como o lugar de Vice-Campeã Nacional no mesmo escalão. Queremos 

também destacar o excelente desempenho de todos os atletas e deixar uma palavra de 

agradecimento aos capitães de equipa. 

 

6.1.3.2. Equipas Federadas Juvenis 

 

Participámos no Campeonato Regional de Equipas (Inter-Clubes) nos seguintes 

escalões: 

▪ Sub-10 Mistos (3.º lugar Regional) 

▪ Sub-12 Mistos 

▪ Sub-14 Masculinos 

▪ Sub-16 Masculinos  

 

6.1.3.3 Nossos Atletas em destaque 

A título individual destacamos, nos escalões mais jovens os atletas: 

▪ Diogo Morais, convocado pela Seleção Regional e também pela Seleção 

Nacional para representar Portugal na Winter CUP U&14 e Summer Cup U&14; 

participou também a título individual em vários Torneios Internacionais U&14 e 

U&16. Atualmente é o 321.º do ranking TE U&16 (em 2018 chegou ao 50.º do 

ranking TE U&14);  

▪ Beatriz Costa, atleta convocada para a Seleção Regional e Nacional; 

▪ Madalena Peneda, atleta convocada para a Seleção Regional e Nacional; 

▪ Gonçalo Quintela, atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional.  
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Nos escalões Seniores: 

▪ Pedro Cardoso Sousa representou a Seleção Nacional na Taça Davis nas várias 

eliminatórias, participou no Grand Slam de Roland Garros e nos vários Torneios 

Challenger em que participou, das quatro finais alcançadas, ganhou duas. 

Atualmente é o 99.º classificado no ranking ATP; 

▪ Inês Murta, jogadora assídua da Seleção Nacional na Fed Cup, atualmente é 

618.ª classificada do ranking WTA, após o somatório das várias participações 

em torneios ITF; 

▪ Daniel Batista, participante dos vários Torneios ITF realizados em Portugal e no 

estrangeiro; o melhor resultado alcançado em 2018 foi o 2.º lugar no Torneio ITF 

das Caldas da Rainha; 

▪ Gonçalo Falcão, jogador assíduo dos Torneios ITF, foi em 2018 convocado pelo 

Comité Olímpico de Portugal para representar o nosso País em Tarragona.  

Venceu os Master da ATL. 

 

Nos escalões Veteranos: 

▪ Sandra Valente – Campeã Nacional de Pares +40 anos; 

▪ Margarida Araújo – Campeã Nacional Pares Mistos + 60 e Vice-Campeã 

Nacional +60 Singulares Femininos; 

▪ Gil Reis - Campeão Nacional de Pares Masculinos +60 anos; 

▪ José Pedro Martins - Vice-Campeão Regional +45 anos; 

▪ João Paulo Santos - Campeão Nacional de Pares Mistos +60 anos e Pares 

Masculinos +60; 

▪ Rogério Matias – Vice-Campeão Regional de Pares +60 e Vice-Campeão 

Regional Singulares +60; 

▪ Delfino Ribeiro - Vice-Campeão Regional de Pares +60; 

▪ Tomás Camara Pires - Campeão Regional Singulares +45. 

 

6.1.4. Escola de Ténis do CIF 

Na época desportiva, a Escola de Ténis do CIF teve 550 alunos (380 Juvenis e 170 

Adultos).  
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Foi uma época que se pautou por um interessante crescimento na competição sénior da 

Escola, com entrada de vários atletas que pretendem profissionalizar-se no ténis, entre 

alguns dos melhores jogadores(as) portugueses.  

De destacar também a organização de vários torneios de carácter social e federativo 

organizados pela Escola Ténis, nomeadamente o FPT SMASHTOUR, torneio promovido 

pela Federação Portuguesa de Ténis destinado aos três escalões do grupo Juvenil Sub -10 

(bola Vermelha, Laranja e Verde). Contou com 80 atletas inscritos e destacaram-se os 

resultados obtidos pelos atletas do CIF, no escalão Sub10: 

▪ Constança Catalão, 2.º lugar em Singulares Femininos; 

▪ Maria A. Costa, 4.º lugar em Singulares Femininos; 

▪ Vicente Côrte-Real, 2.º lugar em Singulares Masculinos: 

▪ António Reis, 1.º lugar em Pares Masculinos. 

De destacar também o torneio social “Circuito Juvenil VILA GALÉ/MP Ténis 2018”, 

destinado a todos os alunos (escalões Juvenis) da Escola de Ténis e a alguns atletas 

convidados de outros clubes. No total das três etapas houve 122 participantes, dos quais 

foram apurados para o Master’s final 8 jogadores de cada esca lão. 

Realizou-se igualmente a fantástica festa de final de Ano Letivo 2017/2018, com a 

participação dos pais numa aula de ténis conjunta com os filhos, de modo a terem 

oportunidade para experimentar as várias fases de uma aula de ténis. 

Terminou o ano com uma extraordinária Festa de Natal para os atletas do “Centro de 

Treino” e familiares na qual, para além da promoção do convívio fora do court, foram 

homenageados os atletas que se destacaram nos treinos durante o ano 2018 e que 

alcançaram os melhores resultados nas competições em que estiveram envolvidos. 
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6.2. Futebol 

6.1.5. Escola Academia Sporting CIF 

 

Completando dez épocas sob responsabilidade do nosso Clube, a Escola de Futebol 

terminou o ano de 2018 com 547 alunos (dos quais, 156 federados). Face à época 

anterior, houve uma variação positiva de dez alunos (+ 18 nos Federados e - 8 na EAS). 

No que concerne às convocatórias e número de jogos, importa referir que devido ao 

carácter lúdico da grande maioria das atividades, estas sofrem muitas alterações e 

adaptações, o que impossibilita a determinação de números exatos. Resumidamente e por 

escalões etários, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

Sub 5/7 – Neste escalão foram realizadas cerca de 60 convocatórias, aproximadamente 

120 jogos, divididos por vários torneios, nomeadamente: Colégio Pedro Arrupe, 

Football Cup Oeiras League, Liga Next Generation (1.º Dezembro, Algueirão e 

Cacém), Torneio do Sanjoanense e Torneio do Tojal. 

Sub 9 – Neste escalão foram realizadas cerca de 70 convocatórias, aproximadamente 150 

jogos, divididos por vários torneios, nomeadamente: Colégio Pedro Arrupe, Liga 

IT Sports (Telheiras), Sintra Bee Trophy Cup 2018, Football Cup Oeiras League, 

Liga Next Generation (1.º Dezembro, Algueirão e Cacém), Torneio do 

Sanjoanense, Torneio do Tojal, Liga Seven em Algueirão. 

Seleção de 2009 – Esta equipa continua a integrar o Campeonato Traquinas (competição 

não oficial), em representação do CIF. Na preparação deste campeonato e 

durante o mesmo, esta equipa realizou 30 jogos. Na 2.ª Fase deste campeonato 

(Apuramento de Campeão) na época 2017-2018, classificou-se em 10.º lugar. Na 

edição 2018-2019, classificou-se em 3.º lugar na 1.ª Fase, encontrando-se neste 

momento a disputar o Apuramento de Campeão. 

Sub 11 – Neste escalão foram realizadas cerca de 50 convocatórias, aproximadamente 100 

jogos, divididos por vários torneios, nomeadamente: Football Cup Oeiras 

League, Liga Seven do Algueirão, Colégio Pedro Arrupe, Liga IT Sports 

(Telheiras), Torneio do Colégio S. J. de Brito e Liga Next Generation (Algueirão e 

Cacém). 

Sub 13 – Neste escalão foram realizadas cerca de 50 convocatórias, aproximadamente 70 

jogos, divididos por vários torneios, nomeadamente: Football Cup Oeiras  
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 League, Liga Next Generation (1.º Dezembro, Algueirão e Cacém), Colégio Pedro Arrupe, 

Liga IT Sports (Telheiras) e Encontros de Futebol 11 com Escolas Inglesas.  Sub 

15 – Neste escalão foram realizadas cerca de 40 convocatórias, 

aproximadamente 60 jogos, correspondentes à participação nos torneios: 

Colégio Pedro Arrupe, Liga IT Sports (Telheiras), Torneio do Colégio S. J. de 

Brito, Liga EAS-Algés, Lisbon Football Youth Cup 2017 e Encontros de Futebol 

11 com Escolas Inglesas. 

Sub 17 – Foram realizadas 18 convocatórias, correspondentes a 18 jogos nos 

torneios/encontros: Colégio Pedro Arrupe Fut7, Torneio do Colégio S. J. de Brito, 

Colégio Pedro Arrupe Fut11 e Lisbon Football Youth Cup 2017. 

Turma Feminina – A turma feminina foi composta por alunas Sub7, Sub 9 e Sub 11, tendo 

realizado no ano de 2018, três convocatórias, nomeadamente para encontros 

com a EAS de Algés e jogos internos do clube. 

 

Como já vem sendo tradição, realizaram-se as férias desportivas na Páscoa, nas quais 

participaram 36 alunos divididos em três grupos. No verão, existiram igualmente as férias 

desportivas, realizadas nas três primeiras semanas de julho, com a participação total de 

137 alunos distribuídos pelas três semanas. No Natal, foram realizadas férias desportivas 

na semana de 17 a 21 de dezembro, com a participação total de 15 alunos. 

 

Com a perspetiva de crescimento do Futebol Feminino de Formação e a inscrição de 

uma equipa Federada na AFL para a época 2018/2019, o CIF organizou a 1.ª edição do CIF 

Girls Cup, torneio que contou com a participação das equipas femininas de sub/15 dos 

clubes Grupo Desportivo Estoril-Praia, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal, 

para além da própria equipa do CIF. 

 

6.1.6. Escalões Futebol Federado 

Tendo como suporte a Escola de Futebol, o nosso clube manteve participação nas 

competições organizadas pela Associação de Futebol de Lisboa – tendo terminado a época 

2017-18 com os seguintes resultados: 

 

Benjamins B – Realizaram 26 jogos oficiais, tendo ficado classificados em 3.º Lugar do 

Campeonato Distrital de sub/10. Relativamente a torneios, esta equipa esteve 

presente no Ibercup Cascais (1/4 – Quadro de Ouro) e no Estoril Foot (1/2 final 

A).  
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Benjamins A – Realizaram 26 jogos oficiais, tendo ficado classificados em 2.º Lugar na 1.ª 

Fase do Campeonato Distrital de sub/10; e na 1/2 final do apuramento de 

campeão (2.ª Fase). Esta equipa participou no Ibercup Cascais (1/2 final A), no 

Estoril Foot (1/2 final A). 

Infantis A – Esta equipa participou na série 2 do Campeonato Distrital de Infantis de 9, 

tendo realizando 24 jornadas, ficando classificada em 3.º lugar. Relativamente a 

torneios, os atletas desta equipa participaram no Torneio Estoril Foot 

(Vencedores), Ibercup Cascais (1/4 final A). 

Infantis B – Realizaram 24 jogos oficiais, tendo ficado classificados em 3.º Lugar na 1.ª 

Fase do Campeonato Distrital de sub/11; no que concerne a torneios, 

participaram no Torneio Miranda Cup (finalista final A), no EstorilFoot (1/4 final 

A) e no Ibercup Cascais (1/4 Final A). 

Iniciados – Neste escalão existiram duas equipas a competir. Os Iniciados A realizaram 25 

jogos oficiais, enquanto os Iniciados B realizaram 26 jogos oficiais. A equipa “CIF 

A” ficou em 10.º lugar no Campeonato Nacional Jun. C (1.ª Fase); e em 8.º lugar 

na fase de Manutenção do Campeonato Nacional (2.ª Fase). A equipa “CIF B” 

ficou em 2.º lugar na 1.ª Fase do Campeonato Distrital Iniciados da 2.ª Divisão. 

No que concerne a torneios, os Iniciados participaram no Ibercup Cascais (1/4 

final A) e no Braga Cup (Finalistas da Fase Ouro). 

Juvenis – Esta equipa participou em 30 jogos oficiais, no campeonato da 1.ª divisão da 

AFL, tendo-se classificado em 2.º lugar, garantindo a subida à divisão de Honra 

da AFL. 

 

No arranque da época 2018-2019, o CIF inscreveu na Associação de Futebol de 

Lisboa oito equipas em competição: Benjamins A e B, Infantis A e B, Iniciados A e B, 

Juvenis e equipa Feminina de Sub/17. 
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6.1.7. Secção de Futebol 

 

A Secção de Futebol do CIF esteve empenhada, como é já tradição, sob os princípios 

orientadores da Direção do Clube, na organização de torneios intersócios e, nesse âmbito, 

organizou o Torneio Principal de Futebol 11, a Taça CIF e a Super Taça CIF. 

 

6.1.7.1. Torneio de Futebol António Vila Maior 

 

Na época 2017/18, o Torneio Principal teve a designação Torneio António Vila Maior, 

em homenagem a um sócio que participou ao longo de vários anos no Torneio Principal, foi 

durante vários anos árbitro no nosso Torneio, colaborou várias épocas com a Secção de 

Futebol, é atualmente Vice-Presidente do clube  e sempre pautou o seu comportamento por 

um elevado espírito Cifista, dentro e fora das quatro linhas, sendo uma referência na 

história do Clube no que respeita à modalidade do futebol. 

O torneio decorreu de setembro de 2017 a junho de 2018, em 30 jornadas, e nele 

participaram cerca de 450 sócios do CIF, distribuídos por 16 equipas. 

Sagrou-se vencedor a equipa do ACDUL com 75 pontos, cabendo os 2.º e 3.º lugares, 

respetivamente, às equipas do Pé Leve e Madeira – como se pode verificar pelo quadro da 

Classificação Geral: 

 

# Equipa Jogos Pontos V E D FC GM GS Dif. G  

1 AMIGOS CDUL 30 75 23 6 1 0 80 19 61  

2 PÉ LEVE 30 75 23 6 1 0 82 15 67  

3 MADEIRA 30 74 23 5 2 0 86 25 61  

4 PURRIANOS 30 61 19 4 7 0 65 28 37  

5 CANARINHOS 30 54 18 3 9 0 65 44 21  

6 BRIOSA 30 46 14 4 12 0 49 43 6  

7 OS LEÕES 30 40 12 4 14 0 38 45 -7  

8 INCRÍVEIS 30 39 11 6 13 0 38 53 -15  

9 COSMOS 30 39 11 9 10 0 43 38 5  

10 MILIONÁRIOS 30 37 9 10 11 0 38 43 -5  

11 TIGRES 30 36 9 9 12 0 37 41 -4  

12 MADEIRINHA 30 32 9 5 16 0 43 44 -1  

13 OLÍMPICO 30 23 6 8 16 0 33 58 -25  

14 LARANJADA 30 21 5 6 19 0 27 59 -32  

15 VIPS 30 7 1 5 24 0 23 83 -60  

16 SD 76 30 4 1 2 27 0 12 121 -109  
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A equipa mais realizadora foi a do Madeira (86 golos), seguindo-se o Pé Leve (82 

golos) e o ACDUL (80 golos). A defesa menos batida do torneio foi a do Pé Leve (15 golos 

sofridos), seguindo-se o ADCUL (19 golos sofridos) e o Madeira (com 25 golos sofridos). 

Em todas as épocas desportivas, tradicionalmente, a Secção de Futebol atribui um 

troféu que homenageia a equipa participante no torneio principal que apresentou melhor 

comportamento na competição em termos disciplinares (Taça Disciplina). A equipa 

vencedora foi o ACDUL que conjugou a vertente desportiva com a vertente disciplinar , 

seguindo-se, como segundo classificado o Pé Leve e, em terceiro, o Laranjada – conforme 

quadro seguinte: 

 

# Equipa 
Total 

Pontos 

1 AMIGOS CDUL 34 

2 PE LEVE 44 

3 LARANJADA 47 

4 BRIOSA 51 

5 TIGRES 56 

6 OLIMPICO 59 

7 PURRIANOS 61 

8 OS LEÕES 66 

9 INCRIVEIS 70 

10 CANARINHOS 73 

11 MADEIRINHA 78 

12 MILIONARIOS 80 

13 MADEIRA 90 

14 VIPS 94 

15 SD 76 95 

16 COSMOS 98 

 

Realce para as equipas do ACDUL e Tigres que terminaram a época desportiva sem 

receberem nenhum cartão vermelho. 

 

O também já tradicional Troféu de Melhor Marcador do torneio foi atribuído ao 

praticante Pedro Cadete (ACDUL) com 27 golos; em segundo, ao praticante Duarte Leite 

(Pé Leve) com 19 golos; e, em terceiro lugar, os praticantes Miguel Amaral (ACDUL), 

Bernardo Vasconcelos (Madeira), Diogo Perdigoto (Pé Leve), e Frederico Santos (Madeira) 

com 17 golos. 

  

https://mycif-my.sharepoint.com/
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6.1.7.2. Taça CIF 

 

No que respeita ao Torneio Principal, realizaram-se várias eliminatórias ao longo da 

época desportiva 2017/18, tendo-se apurado para a final – realizada em 9 de junho 2018 – 

as equipas dos Canarinhos e do ACDUL. 

A equipa dos Canarinhos conquistou a Taça CIF, tendo vencido a equipa do ACDUL por 

1-0. 

O dia da Final da Taça coincide sempre com a data de encerramento da época 

desportiva e, por isso mesmo, é antecedida de um encontro entre as Glórias do CIF - 

antigos praticantes da modalidade que ao longo dos anos participaram no Torneio Principal 

– com o objetivo de manter vivo o espírito Cifista. 

Após o jogo da Final da Taça, ocorreu a entrega de prémios às equipas e aos jogadores 

que disputaram a prova, seguindo-se o habitual almoço de convívio organizado pela Secção 

de Futebol. 

 

6.1.7.3. Super Taça CIF 

 

No dia do Aniversário do CIF, a 8 de dezembro, a Secção de Futebol organizou um 

encontro de Glórias do CIF. 

No programa da comemoração do 116.º aniversário do clube realizou-se também a 

Final da Supertaça do CIF, jogo disputado entre as equipas dos ACDUL e dos Canarinhos, 

sagrando-se vencedor o ACDUL ao vencer por 2-1. 
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6.3. Modalidades de Pavilhão 

6.3.1. Gestão do Pavilhão Desportivo 

A exploração do pavilhão desportivo do clube encontra-se concessionada, desde 2017, 

a Manuel Sousa – manteve-se a atividade Karaté. 

 

6.3.1.1. Karaté 

As atividades realizadas pela Escola de Karaté do CIF em 2018 foram:  

▪ 17 e 18 de março: organização no CIF do XXV Estágio de Inverno UKL “Formação 

de Competição”, destinado a karatecas dos 6 aos 15 anos, contando com a 

participação próxima de uma centena de crianças e a visita de, aproximadamente, 

duas centenas de familiares. 

▪ 27 e 28 de abril: organização e participação da Escola no XXVII Estágio Associativo 

de Formação Kofukan “Tani-ha Shito-ryu Karate-do”, com o Diretor Técnico 

Associativo Internacional Shihan Keiji Tomiyama (8.º Dan), realizado no Pavilhão 

Desportivo 1.º de Maio, Tires. 

▪ 22, 23 e 24 de junho: organização do XXVI Estágio de Verão UKL “Exames de 

Graduação” na Quinta de Subserra, com a participação, e realização de exame de 

graduação com aproveitamento, de todos os alunos da Escola. 

▪ 29 de setembro: representação UKL na Reunião Associativa UKA – Kofukan 

Portugal 2018/2019, realizada no Edifício Ninho de Empresas em Faro.  

▪ 05 de outubro: participação na Ação de Formação/Acreditação para Treinadores 

“Fundamentos de Arbitragem na Alta Competição”, FNK-P/IPDJ, com o Presidente 

da Comissão de Arbitragem Nacional, realizada em Alcabideche. 

▪ 13 de novembro: exame Médico-Desportivo para os alunos da Escola de Karaté, no 

Pavilhão Multiusos do CIF. 

▪ 08 de dezembro: inserido nas Comemorações do 116.º Aniversário do CIF, a Escola 

de Karaté organizou uma Aula Especial: “Psicomotricidade no Karaté” destinada a 

crianças e adultos, onde, próximo de uma centena de alunos, familiares e amigos, 

puderam treinar, aprender e divertirem-se juntos. 

▪ 09 de dezembro: participação na Ação de Formação para Treinadores “Da Alta 

Competição ao Olimpismo: O Roteiro pela Arbitragem”, FNK -P/IPDJ, com o 

Formador WKF Sensei Javier Escalante (Presidente da Comissão de Arbitragem 

Mundial), realizada em Alcabideche.  
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▪ 20 de dezembro: organização de um Convívio de Natal composto por: Sessão de 

trampolins no Bounce Portugal, jantar e troca de presentes no Restaurante CIF, 

contando com a participação de todos os alunos da Escola de Karaté. 

 

 

7. Padel 

Em 2018 manteve-se a concessão do Padel à empresa Descanso Total, tendo-se 

mantido as habituais práticas desportivas e registando-se um maior fluxo de praticantes 

face a 2017. 
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8. Contas do Exercício 

 

Durante o exercício de 2018, o CIF atingiu um EBITDA de 203.038 euros e um 

Resultado Líquido de 87.144 euros. 

Em relação ao ano anterior, verifica-se um acréscimo de 40% e de 278%, 

respetivamente. 

Assim, confirma-se a consolidação dos resultados positivos da atividade. 

 

Importa realçar os seguintes factos: 

 

▪ Contribuição decisiva das áreas ligadas às Concessões e Escolas, sendo de realçar 

a Escola de Futebol com um aumento de 27% de resultado em relação ao ano 

anterior. 

▪ Equilíbrio orçamental das áreas desportivas, futebol e ténis, que registaram 

resultados marginalmente positivos. 

▪ Ligeiro aumento na exploração dos campos de futebol (mais 3.022 euros em 

relação a 2017) e contribuição negativa da exploração do pavilhão, embora com 

uma melhoria de 7.735 euros em relação ao ano anterior. Note-se que o cashflow 

foi positivo em cerca de 18.000 euros. 

▪ O centro de resultados dos gastos gerais teve um resultado negativo de -75.953 

euros, em linha com o ano anterior. É neste centro que são registados os 

investimentos em manutenção e melhoria das instalações do clube. 

 

O rigor do controlo dos custos e o planeamento das atividades continuarão a ser a base 

das medidas que estão a ser tomadas para manter o CIF na consolidação dos resultados 

positivos recorrentes, permitindo investimentos na melhoria das condições do nosso clube. 

Em termos de tesouraria, o CIF registou um saldo positivo, não havendo necessidade 

de recorrer a financiamento bancário para apoiar a atividade corrente.  

A estrutura de capitais do CIF foi reforçada em 10,74% atingindo os 757.022 euros. 

O passivo diminuiu cerca de 18,28%, passando de 394.354 euros para 322.266 euros. 

 

A Direção propõe, finalmente, que o resultado do exercício seja aplicado em Resultados 

Transitados.  
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9. Nota Final 

Findo o primeiro ano de novo mandato, vem a Direção apresentar aos sócios do Clube 

o Relatório de Atividades e as Contas correspondentes ao ano de 2018. 

A Direção, em plena parceria com a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o 

Conselho Consultivo, com o objetivo de cumprir o Plano Estratégico para o triénio 2018 -

2021, desenvolveu as seguintes ações: 

- Reforço nos cuidados de manutenção dos espaços verdes, em continuidade, para 

proporcionar aos sócios e visitantes um enquadramento de excelência para a prática de 

atividades de desportivas, sociais e de lazer; 

- Elaboração do projeto de arquitetura e início do processo de licenciamento de obra 

para a implementação de um novo edifício para a portaria e secretaria, que visa centralizar 

os serviços administrativos, proporcionar aos sócios um melhor espaço para receção e 

atendimento e, ainda, assegurar um adequado controlo das entradas no Clube; 

- Formação, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, para enquadramento no 

Plano de (In)Formação para o Associativismo Desportivo de Lisboa: preparação dos 

requisitos legais para registo e requalificação dos espaços e edifícios administrativos, 

desportivos e de lazer do clube; respetivas licenças e medidas de autoproteção;  

- Implementação de um novo software de gestão dinâmica de relacionamento com o 

sócio por via de informação integrada just in time; 

- Preparação dos requisitos contratuais e informáticos para implementação dos débitos 

diretos e referências multibanco no CIF; 

- Criação de uma melhor estrutura de fisioterapia; 

- Aquisição de uma máquina de eletroterapia e de uma máquina de radiofrequência;  

- Melhoria geral nos jardins e nas instalações desportivas; nomeadamente nos courts 

de ténis, iluminação dos vários recursos (ténis e futebol) e balneários do clube;  

- Solicitação e análise de estudos prévios para implementação de energias sustentáveis 

no clube e melhoria da qualidade e eficiência energética; 

- Consolidação da equipa feminina da escola de futebol, mediante o incremento do 

número de inscritos; 

- Criação de uma equipa de futebol feminino federada. 

Salientamos, igualmente, a conquista de vários títulos desportivos: escalões jovens e 

veteranos em ténis, futebol e karaté. 
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O ano de 2018 refletiu, plenamente, a consolidação da “saúde” financeira do nosso 

clube, comprovando que uma gestão rigorosa e cuidada, orientada por objetivos 

estratégicos bem definidos, viabiliza a possibilidade de melhorar continuamente as 

condições dos nosso CIF, sem prejuízo da sua autonomia, independência e estabilidade.  

Perspetivamos com grande confiança o ano de 2019 pois acreditamos ter reunidas as 

condições estruturais para alcançar os maiores sucessos desportivos e sociais e, assim, 

continuar a honrar a nossa História, os nossos valores e a projetar o nosso Futuro. 

Trabalhamos para a consolidação de um CIF cada vez mais moderno na vanguarda da 

Excelência e Orgulho dos Cifistas. 

 

VIVA O CIF! 
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10. Balanço 
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11. Demonstração de Resultados 
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12. Demonstração de Fluxos de Caixa 
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13. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais 
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14. Anexo às Demonstrações Financeiras 
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal do CIF 
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