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

EXERCÍCIO DE 2019 

 

 

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 2019. 

 

 

1. Sócios 

A 31 de Dezembro de 2019, o CIF tinha 4101 sócios ativos – registou-se, face ao ano 

anterior, uma variação positiva (329 sócios). 

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

2018, verificou-se um decréscimo na tipologia ‘isento ausente, decorrente do aumento de 

capacidade de análise das validades dos períodos de isenção, previstos estatutariamente, 

por via da implementação do atual software de gestão dos sócios. Nas restantes categorias 

registou-se um aumento (com exceção de ‘sócio de mérito’, por falecimento de um sócio). 
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VARIAÇÃO N.º DE SÓCIOS EM 2019 

  N.º de Sócios 

  2018 2019 Variação 

Isento Ausente 104 27 -77 

Isento Juvenil 54 118 64 

Remido 12 12 0 

Efetivo 1971 2164 193 

Júnior 685 727 42 

Juvenil 935 1043 108 

Mérito 11 10 -1 

Total 3772 4101 329 

 

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

sócios do sexo feminino (476 em 2018; 416 em 2019). 

 

 

N.º DE SÓCIOS EM 2019, SEGUNDO O GÉNERO 

 

 Masculino Feminino Total 

Isento Ausente 26 1 27 

Isento Juvenil 93 25 118 

Remidos 9 3 12 

Sócio Efetivo 1981 183 2164 

Sócio Júnior 633 94 727 

Sócio Juvenil 936 107 1043 

Sócio Mérito 7 3 10 

Total 3685 416 4101 
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 Em 2019 registou-se um ligeiro acréscimo no número de admissões face ao ano 

anterior (517 em 2018; 525 em 2019). Simultaneamente, verificou-se um decréscimo 

significativo no número de desistências/anulações (1225 em 2018; 196 em 2019) uma vez 

que no ano anterior se havia desenvolvido uma ação de eliminação da condição de sócios com 

quotas em dívida há mais de dois anos. 

 

 

 

Relativamente à distribuição por classes etárias, numa análise comparativa entre 2018 e 

2019, verificou-se um acréscimo generalizado com maior expressividade nas idades até aos 

29 anos (251 do total de 329 novos sócios). 

 

N.º DE SÓCIOS EM 2019, SEGUNDO AS CLASSES ETÁRIAS 

 

  N.º de Sócios 

  2018 2019 Variação 

0 a 14 anos 1248 1338 90 

15 a 29 anos 738 899 161 

30 a 44 anos 602 646 44 

45 a 60 anos 580 620 40 

Mais de 60 anos 604 598 -6 

Total 3772 4101 329 
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2. Serviços Administrativos e Site do CIF 

Em 2019, na esteira dos procedimentos anteriormente desenvolvidos para melhoria da 

comunicação com os sócios, o CIF aderiu a algumas redes sociais (Facebook, Instagram e 

Linkedin). 

Foram desenvolvidos todos os procedimentos de gestão corrente da atividade do clube 

e foi consolidado o desenvolvimento do novo sistema de gestão de sócios, implementado em 

2018, tendo sido disponibilizada aos sócios a possibilidade de liquidação de débitos correntes 

do clube mediante pagamentos eletrónicos (débito direto e referências multibanco). 

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 mantida a divulgação de atividades 

do clube e informação corrente, bem como a publicação just in time de notícias e resultados 

dos torneios 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 2019 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 2019, a base de dados de descrição arquivista do CIF contava 

com 1816 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 2019 procedeu-se, essencialmente, à atualização permanente do arquivo 

administrativo e contabilístico corrente. 

  

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

 

Em termos organizacionais, a estrutura de pessoal do CIF em 2019 manteve-se estável 

(sem cessações) e registou uma nova admissão para a portaria do clube, garantindo desse 

modo o atendimento nos períodos de funcionamento da mesma sem necessidade de recurso 

a colaboradores da secretaria potenciando, consequentemente, melhoria nos respetivos 

desempenhos. 

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

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

futebol federados do CIF; uma coordenadora da equipa de fisioterapia; cinco fisioterapeutas 

que acompanharam a escola de futebol, os escalões federados e o torneio de futebol 11). 

 

O organograma do clube em 2019, foi o seguinte: 
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5. Atividades Sociais, Instalações e Publicidade 

5.1. Atividades Sociais 

 

117.º Aniversário do CIF 

 

A 8 de Dezembro de 2019 completámos 117 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. Foram ainda entregues placas de distinção Gold e Platina aos sócios que têm 

entre 50 e menos de 60 anos de idade e com mais de sessenta anos de associado, 

respetivamente. 

Para além destes emblemas foi também entregue uma placa de distinção denominada 

“Golden CIF”: 

▪ a António Belém- Golden CIF de Excelência 

 

As festividades do 117º 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: 

▪ Substituição das torneiras nos balneários do futebol; 

▪ Pintura dos balneários masculino e feminino do ténis;  

▪ Arranjo da sala de Direção no edifício principal do clube; 

▪ Arranjo das casas de banho do edifício principal do clube; 

▪ Arranjo da cozinha do restaurante; 

▪ Recuperação de todos os campos de terra batida; 

▪ Colocação de um relvado novo no campo de futebol de 5; 

▪ Substituição de redes e fitas em diversos courts; 
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▪ Diversos arranjos no futebol, nomeadamente: balizas novas, redes de baliza 

novas; 

▪ Reparação do relvado do futebol de 11; 

▪ Pintura do relvado para prática de futebol de 9; 

▪ Beneficiação dos campos em redor do Padel; 

▪ Abate de 50 árvores; 

▪ Colocação de pescoços de cavalo em rede em todos os courts; 

▪ Arranjo das fechaduras de todos os courts de ténis; 

▪ Repavimentação dos 5 courts rápidos; 

▪ Colocação de painéis solares nos cobertos rápidos. 

 

5.3. Publicidade 
 

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

Millennium e CRG-imobiliária.  

Novos patrocínios a destacar com as empresas Angelini e Del Monte. 
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6. Sector Desportivo 

6.1. Ténis 

 

Em 2019, o ténis no CIF consolidou o seu lugar de referência do ténis em Portugal e 

mostrou-se uma vez mais como um forte pilar do nosso Clube. Este patamar foi atingido por 

via do alto envolvimento dos nossos Sócios na prática desta modalidade, pelas competiçõe s 

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 – Vila Galé Hotéis, Medis, CCA Law Firm , Abreu Viagens, Laboratório 

Angelini, e Del Monte. Como marca de destaque e reconhecimento, o CIF recebeu a 

certificação Platina da ATL fruto dos resultados desportivos e organizativos alcançados 

durante o ano de 2019, esta é a máxima certificação atribuída por aquela Institui ção, sendo 

válida durante todo o ano de 2020. 

O sucesso registado em 2019 só foi possível com um elevado nível de compromisso de 

todo o staff de campos, equipas administrativas (Secretaria e Portaria) e pela qualidade da 

gestão administrativa e operacional implementada pelo Secretário Geral, a todos eles uma 

palavra de agradecimento. 

6.1.1. Ténis de Lazer 

Registámos uma consolidação da fidelização dos nossos sócios praticantes de ténis, de 

uma forma transversal a todas as faixas etárias culminando num incremento da taxa de 

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

 

6.1.1.1. Torneio Aniversário 

Em 2019 o Torneio Aniversário contou com um significativo número de participantes 68 

inscritos, +42% quando comparado com o ano anterior, potenciando bons momentos de sã 

convivência entre sócios e seus convidados. Aos vencedores e finalistas foram oferecidos 

prémios.  
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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 (1.439 jogos) como em jogadores inscritos (114 jogadores). 

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 onde principalmente se destacou 

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

assistir aos jogos. O Torneio finalizou com a entrega de prémios durante um animado jantar 

na sede social do CIF. 

Os vencedores e finalistas de cada escalão do Masters, receberam prémios em forma de 

vouchers, para utilização de campos. 

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

agradecer a colaboração do sócio Carlos Rydin. 

 

6.1.1.3. Visita de Grupo Brasileiro 

Como se tornou já hábito, grupos de amantes do ténis escolhem o nosso clube para 

disfrutar de uma semana de ténis entre amigos, em 2019 tivemos o prazer de receber a visita 

de um grupo Brasileiro. 

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. Challenger Lisboa Belém Open 

Pelo terceiro ano consecutivo realizou-se um torneio do circuito ATP para jogadores 

séniores, nível Challenger. 

No mês de maio de 2019 e durante uma semana completa, todos tivemos uma 

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

vencedor, Roberto Carballés Baena. 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 terceiro ano consecutivo.  
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6.1.2.2.  Campeonato do Mundo de Veteranos 

Disputou-se em Portugal de 4 a 17 de agosto o campeonato do mundo de Veteranos. O 

CIF foi um dos três clubes envolvidos, havendo lugar aos encontros de equipas do escalão 

masculino +50 com a participação de 26 equipas, assim como o torneio individual masculino 

e feminino. De realçar a forma como os responsáveis do ITF elogiaram publicamente a 

qualidade do nosso clube. 

 

6.1.3. Ténis Federado Nacional 

Em 2019, levámos a cabo três torneios inscritos no calendário da FPT, no escalão de 

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

da decisão tomada em 2018 ao ajustar estrategicamente o posicionamento dos torneios da 

FPT, em nível A em detrimento de B. Pelo segundo ano consecutivo, 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 

manutenção do Clube como uma referência nos torneios para os mais novos, coincidindo 

com o fim-de-semana das finais do Challenger Lisboa Belém Open, jogou-se no CIF pela 

segunda vez uma etapa do circuito Vanguard Stars, registando um número record de jovens, 

150 atletas distribuídos pelos escalões Sub10 e Sub11. 

 

6.1.3.1. Torneios Federados de Veteranos 

6.1.3.1.1. Open CIF Vila Galé 

O Torneio realizou-se de 21 a 24 de fevereiro e contou com 126 atletas, tornando-se no 

maior torneio de veteranos a nível Nacional, somente superado pelo Campeonato Nacional 

Absoluto. 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 proporcionado alojamento numa unidade hoteleira Vila Galé aos 

participantes. O ponto social mais alto do Torneio foi o jantar de gala realizado naquela 

unidade hoteleira para todos os jogadores e familiares. Agradecemos o suporte e patrocínio 

do nosso sócio Gonçalo Rebelo de Almeida, sem o qual um torneio desta magnitude não 

seria possível em Portugal.  
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6.1.3.1.2. Open CIF A 

O Torneio realizou-se entre 04 e 07 de abril e contou com 92 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. Os prémios monetários 

foram suportados pelos valores das inscrições. 

6.1.3.1.3. Open CIF CCA 

O Torneio realizou-se entre 04 e 07 de julho e contou com 88 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. Agradecemos o patrocínio 

da CCA Law Firm e dos nossos sócios Carlos Cruz e Domingos Cruz, sem o qual este torneio 

não seria possível nem proporcionaria benefícios financeiros importantes ao CIF.  

6.1.3.1.4. Equipas Federadas Veteranos 

O CIF competiu nos diversos escalões com sete equipas: Femininos e Masculinos + 35; 

Femininos e Masculinos + 45; +60 Masculinos; +65 Masculinos CIF Belém e +65 Masculinos 

CIF. 

De realçar os títulos alcançados pela equipa +65 Masculinos CIF Belém (Campeões 

Nacionais) e +65 Masculinos CIF, num ano de estreia deste escalão a nível de Clubes. 

Definitivamente mais um importante marco na história do CIF e no ténis Nacional. Queremos 

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

agradecimento aos capitães de equipa – Ana Cavaco, Ana Aguiar, José Carlos Ralheta, José 

Carlos Santos Costa, Domingos Cruz e João Pedro Neves – pela excelente coordenação das 

respetivas equipas e forte envolvimento demonstrado. 

 

6.1.3.2. Equipas Federadas Juvenis 

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

escalões: 

▪ Sub 10 Mistos: 2.º lugar Campeonato Regional ATL 

▪ Sub 12 Mistos: Campeões Regionais ATL, com apuramento direto para o 

Campeonato Nacional.  

▪ Sub 16 Masculinos: 4.º lugar Regional ATL 
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6.1.3.3 Nossos Atletas em destaque 

A título individual destacamos, nos escalões mais jovens os atletas com elogiados 

desempenhos e excelentes resultados alcançadas em vários Torneios Nacionais 

(Vencedores e Finalistas, nas variantes de Singulares e Pares):  

▪ Beatriz Costa: atleta convocada para a Seleção Regional e Nacional 

▪ Constança Catalão: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional 

▪ Leonor Batista: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional  

▪ Madalena Peneda: atleta convocada para a Seleção Regional e Nacional  

▪ Maria Carneiro 

▪ Mariana Costa 

▪ António Reis 

▪ Bento Marelim 

▪ Diogo Morais: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional 

▪ Egas Bescos  

▪ Gonçalo Quintela: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional  

▪ Miguel Pequito 

▪ Pedro Pequito: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional 

▪ Ricardo Batista: atleta convocado para a Seleção Regional e Nacional  

▪ Vicente Côrte-Real 
 

No escalão Sénior, em provas nacionais e internacionais, destacamos:  

▪ Pedro Cardoso Sousa: em 2019 entrou pela primeira vez na sua carreira para o TOP 

100 (99º classificado no ranking APT), representou a Seleção Nacional na Taça Davis 

e participou nos 4 Grand Slams 

▪ Elizabet Hamaly 

▪ Inês Murta: jogadora da Seleção Nacional na Fed Cup 

▪ André Rodeia 

▪ Daniel Batista: participante de Torneios ITF 

▪ Gonçalo Falcão: participante Torneios ITF 
 

Nos escalões Veteranos: 

▪ Sandra Valente – Vice-Campeã Nacional +35 Vice-campeã Regional Singulares 

Femininos +35; Campeã Regional +35 Pares Mistos 

▪  Margarida Araújo – Vice-Campeã Nacional Pares Femininos +60; Vice-campeã 

Regional Singulares Femininos +55 

▪ Gil Reis – Vice-Campeão Nacional de Pares Mistos +60 anos 

▪ José Pedro Martins - Vice-Campeão Regional +45 anos pares e singulares 

▪  Paula Zoio - Vice-Campeã nacional de Pares Mistos +50; Vice-Campeã nacional 

pares Femininos +50; Vice-Campeã nacional Singulares Femininos +50 Vice-

Campeã Regional Pares Femininos +50 
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▪ Delfino Ribeiro - Campeão Regional de Pares +60  

▪ Angelica Damião - Vice-Campeã Nacional Pares Mistos 

▪ Carmina Azevedo - Campeã Regional de pares Femininos +55 e Campeã Regional 

de Pares Mistos +65 

▪ Carmo Santos-Campeã Nacional de Pares Femininos +60; Vice-Campeã Nacional 

Pares Mistos +60; Vice-Campeã Nacional Singulares Femininos +60 

▪ Alexandra Franco - Vice-Campeã Nacional de pares Femininos +40 

▪ Ana Rita Ascenso - Vice-Campeã Nacional de Pares Femininos +40 

 

6.1.4. Escola de Ténis do CIF 

Na época desportiva, a Escola de Ténis do CIF registou uma adesão de 570 alunos, 

divididos em 400 Juvenis e 170 Adultos. 

Aumentou e consolidou o grupo de competição sénior da Escola, este grupo é formado 

por atletas de topo do ténis Português, cuja ambição é fazer carreira no ténis, entre os quais, 

Inês Murta e João Domingues (atletas das Seleções Nacionais Seniores).  

 

A Escola Ténis também organizou, vários torneios e atividades de destaque:  

▪ FPT SMASHTOUR, torneio promovido pela Federação Portuguesa de Ténis 

destinado ao grupo Juvenil Sub10, para atletas da Zona Centro/Sul do País e contou 

com 62 atletas inscritos. 

▪ Torneio social “Circuito Juvenil VILA GALÉ/MP Ténis 2019” , destinado a todos os 

alunos (escalões Juvenis) da Escola de Ténis e a alguns atletas convidados de outros 

clubes. 

No total das 3 etapas houve 138 participantes, dos quais foram apurados para o 

Master’s os 8 melhores jogadores de cada escalão. 

▪ Festa de final de Ano Letivo 2018/2019, evento para o qual os Pais dos alunos foram 

convidados a fazer uma aula de ténis conjunta com os filhos, estes experimentaram 

as várias fases de uma aula de ténis. 

▪ Festa de Natal para os atletas do “Centro de Treino” e familiares , onde para além de 

se promover o convívio fora do court, foram homenageados os atletas que durante o 

ano 2019 tiveram em destaque nos treinos e alcançaram os melhores resultados 

competitivos. 
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6.2. Futebol 

6.1.5. Escola Academia Sporting CIF 

 

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

terminou o ano de 2019 com 509 alunos (dos quais, 172 federados). Face à época anterior, 

houve um decréscimo total de 38 alunos (+ 17 nos Federados e – 55 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 50 convocatórias, aproximadamente 100 

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, Torneio do Tojal, Liga EAS-Algés e Liga EF-

Belenenses Algés. 

Sub 9 – Neste escalão foram realizadas cerca de 80 convocatórias, aproximadamente 160 

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

IT Sports (Telheiras), Liga EAS-Algés, Football Cup Oeiras League, Liga Next 

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

do Tojal, Liga EF-Belenenses Algés e Liga Seven em Algueirão. 

Seleção de 2010 – Esta equipa participou na última edição do Campeonato Traquinas 

(competição não oficial), em representação do CIF. Na preparação deste 

campeonato e durante o mesmo, esta equipa realizou 30 jogos. Na 1ª Fase, 

classificou-se em 3.º lugar, realizando 10 jogos e garantindo a presença no 

Apuramento de Campeão. Na 2.ª Fase deste campeonato (Apuramento de 

Campeão), classificou-se em 6.º lugar. 

Sub 11 – Neste escalão foram realizadas cerca de 60 convocatórias, aproximadamente 120 

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, Liga EAS-Algés e Liga Next Generation (Algueirão e 

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

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

Liga Next Generation (1.º Dezembro, Algueirão e Cacém), Colégio Pedro Arrupe, 

Liga IT Sports (Telheiras) e Liga EF Belenenses-Algés. 

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 e Liga EAS-Algés.  

Sub 17 – Foram realizadas 13 convocatórias, correspondentes a 13 jogos nos 

torneios/encontros: Colégio Pedro Arrupe Fut7 e Fut 11, Torneio do Colégio S. J. 

de Brito e Liga EAS-Algés. 

Turma Feminina – A turma feminina foi composta por alunas Sub7, Sub 9, Sub 11 e Sub 13 

tendo realizado no ano de 2019, oito convocatórias, nomeadamente para 

encontros com a EAS de Algés, Escola TOCOF e encontros internos.  

 

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

participaram 56 alunos, num período de 9 dias. No verão, existiram igualmente as férias 

desportivas, realizadas durante quatro semanas em julho, com a participação total de 128 

alunos. 

 

 

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 

2018-19 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 (1/2 – Quadro de Prata) e na Copa do Guadiana (1/2 

final B). 

Benjamins A – Realizaram 24 jogos oficiais, tendo ficado classificados em 2.º Lugar do 

Campeonato Distrital de sub/10. Esta equipa participou no Ibercup Cascais (1/2 

final A) e na Copa Guadiana (1/2 final A).  

Infantis B – Realizaram 22 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 

Ibercup Cascais (1/2 Final B) e na Copa Guadiana (1/4 final A).  
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Infantis A – Esta equipa participou na série 2 do Campeonato Distrital de Infantis de 9, tendo 

realizando 14 jornadas, ficando classificada em 2.º lugar, garantindo o acesso ao 

apuramento de campeão. Na 2ª Fase realizou 12 jornadas, ficando classificada 

em 3º lugar.  Relativamente a torneios, os atletas desta equipa participaram no 

Ibercup Cascais (1/2 final A) e na Copa Guadiana (2º Lugar – Fase A). 

Iniciados – Neste escalão existiram duas equipas a competir. Os Iniciados A realizaram 30 

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

A” ficou em 8.º lugar no Campeonato Distrital Divisão de Honra. 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 Challenge Cup (2º Lugar – Fase A). 

Juvenis – Esta equipa participou em 30 jogos oficiais, no campeonato distrital Divisão Honra 

da AFL, tendo-se classificado em 11.º lugar. 

Equipa Feminina – Foi a primeira época deste escalão e o início do projeto do Futebol 

Feminino Federado do clube. Realizaram 16 jogos oficiais, tendo ficado 

classificadas em 5.º lugar na primeira fase do campeonato distrital de sub-17 da 

Associação de Futebol de Lisboa. Na segunda fase do campeonato, a equipa ficou 

classificada em 3.º lugar. Relativamente a torneios, a equipa participou na II edição 

do Girls Cup, ficando em 4º lugar e recebendo o prémio Fair-Play. 

 

No arranque da época 2019-2020, 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 A e B. 

Foi inscrita uma equipa na Associação de Futebol de Setúbal: Futebol Feminino Sub -17. 

Com a perspetiva de crescimento do projeto Futebol Feminino para a época 2019/2020, 

o CIF organizou a 2.ª edição do CIF Girls Cup, torneio que contou com a participação da 

equipa feminina de sub/15 do clube Grupo Desportivo Estoril-Praia e das equipas de sub/17 

do Clube de Futebol Benfica e Sport União Sintrense, para além da própria equipa do CIF . 

Os prémios do torneio foram entregues às seguintes atletas/clubes: Prémio de Melhor 

Marcadora – Sandra Estácio (Sport União Sintrense); Prémio Fair-Play – Club Internacional 

de Foot-Ball; 1º Lugar – Sport União Sintrense; 2º Lugar – Clube Futebol Benfica; 3º Lugar – 

Grupo Desportivo Estoril-Praia; 4º Lugar – Club Internacional de Foot-Ball. 
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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 Supertaça CIF. 

 

6.1.7.1. Torneio de Futebol Palmeiro Antunes 

 

Na época 2018/19, o Torneio Principal teve a designação Torneio Palmeiro Antunes, em 

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

durante inúmeros anos treinador da equipa do SOV, tendo sido o principal responsável pela 

vinda de grandes nomes do futebol nacional para o nosso Torneio e elevando ainda mais o 

reconhecimento e grandiosidade desta competição. 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 2018 a junho de 2019, em 30 jornadas, e nele 

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

Sagrou-se vencedor a equipa dos Purrianos com 72 pontos, cabendo o 2.º e 3.º lugares, 

respetivamente, às equipas dos Amigos CDUL e Madeira – como se pode verificar pelo 

quadro da Classificação Geral: 

 

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

1 PURRIANOS 30 72 23 3 4 0 68 22 46 

2 AMIGOS CDUL 30 62 18 8 4 0 59 28 31 

3 MADEIRA 30 62 21 3 6 0 85 38 47 

4 CANARINHOS 30 57 17 6 7 0 62 39 23 

5 PÉ LEVE 30 53 16 5 9 0 56 37 19 

6 MADEIRINHA 30 48 14 6 10 0 66 41 25 

7 LEÕES 30 47 14 8 8 0 49 31 18 

8 COSMOS 30 42 11 9 10 0 52 47 5 

9 INCRÍVEIS 30 39 11 6 13 0 36 40 -4 

10 TIGRES 30 32 7 11 12 0 27 47 -20 

11 LARANJADA 30 32 8 9 13 0 34 46 -12 

12 BRIOSA 30 27 6 10 14 0 26 51 -25 

13 MILIONÁRIOS 30 25 5 10 15 0 34 57 -23 

14 VIPS 30 23 6 5 19 0 25 64 -39 

15 SD 76 30 18 4 6 20 0 24 56 -32 

16 OLÍMPICO 30 16 3 7 20 0 24 81 -57 
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A equipa mais realizadora foi a do Madeira (85 golos), seguindo-se os Purrianos (68 

golos) e o Madeirinha (66 golos). A defesa menos batida do torneio foi a dos Purrianos (22 

golos sofridos), seguindo-se o ADCUL (28 golos sofridos) e os Leões (com 31 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 Pé Leve que conjugou a vertente desportiva com a vertente disciplinar , seguindo-se, 

como segundo classificado o Olímpico e, em terceiro, os Amigos CDUL – conforme quadro 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realce para as equipas do Pé Leve e Amigos CDUL que terminaram a época desportiva 

sem receberem nenhum cartão vermelho. 

 

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

Frederico Santos (Madeira) com 29 golos; em segundo, ao praticante Pedro Cadete (ACDUL) 

com 27 golos; e, em terceiro lugar, o praticante Gonçalo Pereira (Purrianos) com 20 golos. 

  

Equipa Total Pontos 

PE LEVE 31 

OLÍMPICO 31 

AMIGOS CDUL 45 

TIGRES 48 

BRIOSA 61 

PURRIANOS 61 

LARANJADA 64 

VIPS 70 

COSMOS 73 

MILIONÁRIOS 75 

INCRÍVEIS 82 

MADEIRA 85 

MADEIRINHA 86 

LEÕES 86 

SD 76 92 

CANARINHOS 133 
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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 2018/19, tendo-se apurado para a final – realizada em 8 de junho 2019 – 

as equipas dos Purrianos e do Pé Leve. 

A equipa do Pé Leve conquistou a Taça CIF, tendo vencido a equipa dos Purrianos por 

5-3 (1-1 no tempo regulamentar) após o desempate por grandes penalidades. 

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 Purrianos e do Pé Leve, sagrando-

se vencedor os Purrianos ao vencer por 4-3 (1-1 no tempo regulamentar) após o desempate 

por grandes penalidades. 
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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 2019 foram: 

▪ 13 de janeiro: participação dos karatecas cinturões castanhos e negros no 1º Treino 

Associativo Regional 2018/2019, em Tires. 

▪ 16 e 17 de fevereiro: organização no CIF do XXVI 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. 

▪ 17 de março: participação dos karatecas cinturões castanhos e negros no 2º Treino 

Associativo Regional 2018/2019, em Tires. 

▪ 5 e 6 de abril: organização e participação da Escola no XXVIII Estágio Associativo de 

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

Internacional Shihan Keiji Tomiyama (8ºDan), realizado no Pavilhão Desportivo 1º de 

Maio, Tires. 

▪ 1 de junho: participação na XIII Taça de Karaté da Cidade de Almeirim & IV 

Internacional, classificando-se em 2º e 3º lugar em Kata Sénior (+18anos) Masculino, 

e em 3º lugar em Kumite Sénior (+18anos) Masculino +75kg. 

▪ 21, 22 e 23 de junho: organização do XXVII 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. 

▪ 27 e 28 de julho: participação na 47ª Kofukan International Cup – Taça Internacional 

de Karaté Shito-ryu 2019, realizada em Toyooka - Japão, obtendo as seguintes 

classificações: 

Escalão Seniores (+18anos) 

Disciplina Prova Masculino 

KATA INDIVIDUAL 5º + 5º 

KATA EQUIPA 1º 
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Escalão Seniores (+18anos) 

Disciplina Prova Masculino 

KUMITE INDIVIDUAL 1º (-75kg) + 2º (-84kg) + 3º (-84kg)   

KUMITE EQUIPA 1º 

 

▪ 3 de agosto: participação na Inaugural Keiyuukai International Kounotori Cup 2019, 

realizada em Himeji - Japão, obtendo as seguintes classificações: 

Escalão Seniores (+18anos) 

Disciplina Prova Masculino 

KATA INDIVIDUAL 5º  

KUMITE INDIVIDUAL 1º (-84kg) + 2º (-67kg) + 2º (-75kg) + 2º (-84kg)    

 

▪ 14 de setembro: participação na Ação de Formação/Acreditação para Treinadores 

“Kata Modelo WKF / Regras de Arbitragem”, FNK-P/IPDJ, com o Árbitro/Formador 

EKF/WKF Sensei Giuseppe Zaccaro, realizada em Alcabideche. 

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

2019/2020, realizada no Edifício Ninho de Empresas em Faro.  

▪ 26 de outubro: participação na 3ª edição do Karate Open Vila de Cascais em Kumite 

Sénior (+18anos) Masculino Open, no Multiusos dos Salesianos de Manique. 

▪ 10 de novembro: participação dos karatecas cinturões castanhos e negros no 1º 

Treino Associativo Regional 2019/2020, em Tires. 

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

Pavilhão Multiusos do CIF. 

▪ 8 de dezembro: inserido nas Comemorações do 117º Aniversário do CIF, a Escola de 

Karaté organizou uma Aula Especial Comemorativa: “Karaté com Amigos” destinada 

a crianças dos 6 aos 15 anos, onde, durante uma manhã, karatecas e amigos 

puderam aprender, jogar e divertirem-se juntos. 

▪ 19 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. 
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7. Padel 

O Padel CIF no ano de 2019 teve o maior ano em termos de presença de jogadores e 

ocupação de campos, sendo esta uma modalidade que não prende as pessoas a um só clube, 

com o desenvolvimento da modalidade e com o trabalho feito nos últimos anos pelo 

concessionário – Descanso total -, os resultados obtidos foram muito satisfatórios.  

Foram organizados vários eventos/parcerias que trouxeram mais pessoas ao CIF e ao 

contacto com o desporto com maior desenvolvimento e crescimento em Portugal nos últimos 

4 anos - mais de 70%.  

Em Portugal, o Padel já conta com mais de 150 clubes filiados, cerca de 500 campos e 

estará muito perto de atingir os 100.000 jogadores, a destacar o rácio entre feminino e 

masculino, respetivamente 35% e 65%. 

Durante 2019, a parceria com “Terra dos Sonhos” proporcionou a muitas crianças a 

oportunidade de experimentarem o padel pela primeira vez.  

A destacar também um Workshop para Padel Adaptado, em conjunto com a FPP e em 

parceria com o CIF, sendo também concretizado um protocolo com o polo de Universidades 

da Ajuda para chamar os jovens ao nosso Clube. 

Realizámos o torneio mais importante do calendário de Veteranos da FPP (categoria 

10.000), em conjunto com o Padel Maristas, onde tivemos cerca de 130 jogadores dos vários 

escalões, a nível social organizámos vários mini torneios para os nossos jogadores habituais, 

nas categorias masculinas/femininas e mistas, assim como um interessante encontro entre 

jogadores veteranos de Espanha - CT Natació Sant Cugat – e os nossos sócios e jogadores 

mais assíduos. Esta iniciativa decorreu ao longo do ano e a assinalar o seu fecho foi 

organizado um almoço no restaurante do CIF. Foi o primeiro intercâmbio com cubes 

Espanhóis e face aos fortes elogios e mensagens animadoras, estamos convictos que será 

uma iniciativa a repetir nos anos vindouros. 

Organizámos para as empresas CCA Law Firm e Banco Santander, um Torneio Particular 

para 16 Jogadores e ainda disponibilizámos um professor par dar iniciação a outros tantos, 

foram animados momentos que se viveram, onde predominou uma atmosfera extremamente 

positiva entre todos os participantes e organização, sendo o nosso Clube sobejamente 

elogiado. 
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Continuámos a parceria com as Ligas Padel Box e Liga SHE/HE, ambas fortes iniciativas 

que trazem novos jogadores ao CIF. Recebemos excelente feedback do clube, restaurante e 

instalações. 

A nossa Escola de Padel conta com uma equipa técnica de 3 professores com muita 

experiência e conhecimento e com métodos que são do agrado de quem exerce a sua 

atividade no Padel Cif.  
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8. Contas do Exercício 

Durante o exercício de 2019, o CIF atingiu um EBITDA de 190.660€ e um Resultado 

Líquido de 59.565€. Não obstante os Resultados afigurarem-se bastante positivos, em 

relação ao ano anterior regista-se um decréscimo de 6% e 31% respetivamente. 

 

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 41% em relação ao ano anterior  tendo 

atingido os 119.000€ de resultado; 

 

▪ Equilíbrio orçamental na área do Futebol e derrapagem no Ténis onde se registou um 

resultado líquido de – 15.000€. Este valor negativo tem por base o aumento do quadro 

de pessoal afeto à manutenção dos campos, fundamental para a qualidade dos 

mesmos; 

 

▪ Ligeiro decréscimo das receitas relativas ao aluguer de Campos de Futebol; 

 

▪ Na exploração do Pavilhão, ora concessionado, embora negativo, registou-se uma 

melhoria do resultado em cerca 7.000 € em relação ao ano anterior; 

 

▪ O centro de resultados dos Gastos Gerais teve um resultado de -126.000 €, cerca de 

50.000€ de acréscimo negativo face ao ano transato. Note -se que trata do centro 

onde são reconhecidos os custos de manutenção e melhoria das infraestruturas 

gerais do CIF, cujo esforço, tem tido a natural tradução na conta de exploração. 

 

De salientar os investimentos efetuados na área das energias, eletricidade e gás, que 

irão permitir ao CIF, nos próximos anos, beneficiar de significativas poupanças.  

 

É pois, assente numa política de rigor de controlo de custos, mas também numa 

estratégia de investimentos seletivos, que perspetivamos uma melhoria contínua, competitiva 

e de excelência, da oferta aos nossos sócios. 
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A libertação de Cash Flow continua e continuará a ser uma prioridade por forma a liberta r 

fundos para os referidos investimentos, manutenção da qualidade das infraestruturas e dos 

serviços oferecidos. 

 

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

recorrer a financiamento bancário para apoiar a atividade corrente. 

O fundo de capital do CIF foi reforçado em 6,03% atingindo os 797.396€. 

O passivo diminuiu cerca de 26,72%, passando de 322.266 € para 236.148€. 

 

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

Transitados. 
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9. Nota Final 

Findo o segundo ano do atual mandato, vem a Direção apresentar aos sócios do Clube 

o Relatório de Atividades e as Contas correspondentes ao ano de 2019. 

 

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 várias ações, das quais destacamos: 

 

- Manutenção dos campos de ténis e de futebol de 11 visando uma melhor qualidade dos 

respetivos espaços desportivos para um maior conforto dos praticantes e substituição do 

relvado do campo de futebol de 5; 

 

- Repavimentação dos 5 courts rápidos; 

 

- Recuperação das instalações sanitárias da sede do clube; 

 

- Manutenção geral dos espaços verdes envolventes dos recintos desportivos ; 

 

- Viabilização da edificação de uma série de painéis solares nos courts cobertos rápidos, 

para aumento da rentabilidade para o clube; 

 

- Continuação do serviço de manutenção dos espaços verdes, proporcionando aos sócios 

e visitantes um enquadramento de excelência para a atividade desportiva, social e de lazer; 

 

- Submissão do processo de licenciamento da obra na Câmara Municipal de Lisboa para 

a construção do edifício para a nova portaria e secretaria, visando a centralização dos 

serviços para uma maior comodidade e acesso dos sócios a serviços gerais ; 

 

O ano de 2019 representou a dinâmica de investimentos dos anos anteriores, no sentido 

de garantir uma cuidadosa e rigorosa gestão, apostando na informatização do clube para 

uma melhor capacidade de análise sectorial que possibilite um controlo adequado e 

atempado. 
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A ação da Direção centrou-se principalmente nas necessidades reais do clube para 

prestar um melhor serviço social e desportivo a todos os sócios, priorizando os investimentos 

na base da melhor rentabilização e do mais curto prazo de tempo. 

 

Estrategicamente, está de acordo com a filosofia desta Direção em matéria de gestão, 

preparando o clube para possíveis imponderáveis que possam surgir em anos futuros, para 

o qual pretendemos estar o menos expostos possível.  

Esta Direção para o triénio 2018-21 prossegue um trabalho de consolidação, de qualidade 

desportiva, social e ambiental que continue a diferenciar o nosso clube pela excelência da 

qualidade de serviços prestados aos sócios. 

 

VIVA O CIF!  



31 
 

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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