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A. ORGÃOS SOCIAIS 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Tiago André Castro Santos - 1711 

Vice-Presidente: Nicolau Barbosa Lopes Vaqueiro - 1841 

1.º Secretário: António Jorge Mendes Carvalho Gonçalves - 675 

2.º Secretário: Tiago André Frasco Gonçalves - 1038 

 

DIREÇÃO 

Presidente: António Jorge Ramos Moreira - 848 

Vice-Presidente: Júlio Abraão Marques Lourenço - 1675 

Vice-Presidente: Tiago Miguel Reitor Dias - 534 

Tesoureiro: Paulo Alexandre Gomes Trigo - 873 

Tesoureiro-Adjunto: Frederico José Sousa Lemos - 760 

Secretário-Geral: Vítor João Mateus Amorim Barros - 545 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: José António Teixeira Chaves - 474 

Relator: Jorge Domingos Silveira Duarte Cidade -455 

Secretário: Nuno Paulo Ribeiro Ferreira - 1979 

  



 

 
Página 6 

B. MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 

Caros associados, 

A época de 2020/2021 perdurará na história da humanidade e do Leixões Sport 

Club, marcada pela pandemia do surto de Covid-19 que assolou o Mundo, em 

março de 2020, acarretando consigo uma série de consequências na atividade 

do Leixões Sport Club, evidentes na perda de receita de quotização de 

associados e atletas, sponsorização, donativos e apoios. A paragem competitiva 

da generalidade das modalidades e respetivas equipas de formação e a 

interdição de público nos recintos desportivos foi particularmente penalizadora 

para o clube. 

Não obstante esta enorme contrariedade, demos continuidade à nossa missão 

com a aplicação das premissas preconizadas no programa sufragado: 

transparência, rigor e proximidade aos associados, simpatizantes e gentes da 

nossa terra. 

A nível desportivo, a época fica marcada pela excelente prestação da equipa 

sénior de voleibol feminino, a qual logrou conquistar a Taça de Portugal, 

algo que nos escapava desde a época 1990/91 e que colocou o Leixões Sport 

Club no topo dos clubes vencedores com um total de nove (9) troféus e atingir 

a  Final do Campeonato Nacional, lutando até ao último ponto pelo título; 

pela fantástica prestação da equipa sénior de Futebol de Praia masculina 

coroada com as conquistas do Campeonato Distrital (AFP), Campeonato 

Nacional de Praia 2021 (FPF) e consequente subida à Divisão de Elite, 

recolocando o nosso clube na divisão principal da modalidade; pelos múltiplos 

recordes e medalhas alcançados pelos nossos atletas da Natação, Karaté e Atletismo. 
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Pela negativa, a performance da equipa sénior de voleibol masculina que não logrou 

o apuramento para a Fase dos Primeiros do Campeonato Nacional, tendo disputado a 

Série dos Últimos, garantindo a manutenção no Campeonato Nacional de Voleibol. 

No que respeita ao processo de certificação das modalidades, obtivemos: nível 

4 estrelas (monitorização e avaliação feita pela FPF) no futebol de formação; 

nível 3 estrelas no futsal masculino; nível 2 estrelas no futsal feminino; 

certificação da Escola de Natação com a adesão ao programa “Portugal a 

Nadar”.  

O Leixões Sport Club reforçou o seu estatuto de marca desportiva nacional e 

de maior potência desportiva de Matosinhos.  

Reitero que o crescimento do número de associados e a regularização da 

quotização são fundamentais para a sustentabilidade do clube e obtenção dos 

resultados/títulos almejados por todos.  

Em termos económicos, o Leixões Sport Club estabilizou as suas “contas” e 

continua a palmilhar o seu caminho, focado na sustentabilidade e no futuro. 

Por fim, renovo a minha profunda gratidão e orgulho nos funcionários, 

dirigentes, técnicos, colaboradores, atletas e parceiros que fazem parte da 

Família do Mar, pela confiança, dedicação, compromisso, ambição e consciência 

social.  

Leixões, o Clube da Terra e do Mar. 

_____________________________________ 
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C. RELATÓRIO DE GESTÃO 

A Direção do Leixões Sport Club, com sede na Rua Roberto Ivens, 528, em 

Matosinhos, vem, de acordo com as normas legais e estatutárias cumprir o 

dever de prestação de informação de natureza desportiva e económica e 

financeira, relativa ao período compreendido entre 1 de Julho de 2020 e 30 de 

Junho de 2021. Este documento foi elaborado de acordo com o quadro 

normativo vigente, nomeadamente o disposto nas Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro previstas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 

1. ENQUADRAMENTO PRÉVIO 

O Leixões Sport Club, fundado em 28 de Novembro de 1907, é uma associação 

de direito privado, com sede social na Rua Roberto Ivens, 528 – Matosinhos e 

tem como objeto social a promoção e desenvolvimento entre os seus 

associados, da prática desportiva, atividades de cultura e recreio. É reconhecido 

como uma instituição de utilidade pública. 

O presente relatório de gestão da época 2020/2021 que abrange todas as 

atividades desportivas e financeiras do Leixões Sport Club, corresponde ao 

período de 01 de Julho de 2020 a 30 de Junho de 2021.  

No que respeita às atividades económicas e desportivas realizadas ao longo da 

época 2020/2021 nas 11 modalidades ativas no Leixões Sport Club, importa 

vincar que a sua gestão foi assegurada por três entidades distintas: 

● Leixões Sport Club (Leixões SC); 

● Aventura com Carisma Associação (ACCA) – até 31 de dezembro de 2020;  

● AmazingRecord Associação Desportiva (ARAD) – até 31 de dezembro de 2020  
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2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 
 

2.1 MODALIDADES 

 
O Leixões Sport Club é um clube eclético em que a expressão das suas 

modalidades lhe confere grandeza e dimensão nacional. Respeitando as suas 

origens e a sua história, o nosso compromisso é de preservar o ecletismo 

através da solidificação das estruturas existentes, bem como, fomentar a 

introdução de novas modalidades, de forma estruturada e sustentada. 

Nesta época marcada pela crise pandémica, destacamos: 

• Revalidação da Certificação nível 4 estrelas enquanto Entidade 

Formadora de Futebol de Formação;  

• A conquista do Campeonato Distrital de Masters - Divisão Elite 

Veteranos 2020/21, na modalidade de futebol; 

• Certificação das Escolas de Natação – modalidade onde aderimos ao 

Programa “Portugal a Nadar”; 

• Certificação nível 3 estrelas na variante masculina e nível 2 estrelas na 

variante feminina, enquanto Entidade Formadora de Futsal; 

• No Voleibol, obtivemos várias conquistas, nomeadamente: 

Regionais:   

- Campeonato Regional de Sub 21 masculinos; 

- Campeonato Regional de Juniores masculinos; 

- Campeonato Regional de Juniores e Juvenis femininos. 

  Nacionais: Taça de Portugal Sénior Feminina; Campeonato Nacional de 

Juniores Femininos; Campeonato Nacional de Infantis Masculinos. 
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Todas as equipas de formação foram apuradas para os Campeonatos 

Nacionais - no escalão de Juvenis Femininos, ficamos privados de disputar 

a Final da categoria devido ao surto de COVID-19.  

• No Karaté, os nossos atletas obtiveram várias Medalhas nas provas 

nacionais;  

• Na Natação, conquistamos vários pódios e os nossos atletas bateram 

inúmeros recordes; 

• No Atletismo, conquistamos vários pódios e títulos regionais nas mais 

diversas provas de especialidades. O atleta André Barbosa sagrou-se 

Campeão Nacional dos 1500m e 3000m.; 

• No Pentatlo Moderno, os nossos atletas obtiveram excelentes 

resultados nacionais e internacionais, alcançado inúmeros pódios e 

medalhas; 

• Na modalidade de Esports, conquistamos a “Champions League” da 

Liga EFA e atingimos a Final da Taça de Portugal da Liga VPL; 

• Na modalidade de Futebol de Praia, logramos conquistar o 

Campeonato Distrital (AFP) e o Campeonato Nacional de Praia 21, 

contabilizando vitórias em todos os jogos realizados, recolocando o 

nosso clube na principal divisão da modalidade. O Atleta Rúben Regufe 

foi convocado para representar a seleção nacional sénior da modalidade; 

• Destaque para os vários atletas convocados para representar as seleções 

regionais e nacionais, em especial, nas modalidades de Natação, 

Voleibol, Karaté, Pentatlo Moderno e Futebol de Praia; 

Relativamente à expansão das modalidades, salientamos o esforço constante, 

na divulgação e promoção das mesmas, em especial, através de 
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campanhas/atividades digitais e presenciais de captação de talentos. 

No plano desportivo, o Leixões Sport Club tem reforçado o estatuto de maior 

potência desportiva do concelho e uma das mais significativas em Portugal. 

Neste campo temos a preocupação de continuar a honrar os ideais, 

construindo um futuro sustentável, alicerçado em condições estruturais 

(treino/jogo) que possibilitem uma prática desportiva de excelência. 

Gradualmente estamos a criar condições para que todas as modalidades sejam 

autossuficientes e continuem de forma tão digna e exemplar, a transportar o 

nome do Leixões Sport Club, a todo o Mundo. 

Na época desportiva 2020/2021 o Leixões Sport Club apresenta resultados 

desportivos para as seguintes modalidades: 

 

  

Futsal Atletismo 

Natação Bilhar 

Karate Esports 

Pentatlo Moderno Polo Aquático 

Futebol Futebol de Praia 

Voleibol 
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2.2 ATLETISMO 
 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

A modalidade de Atletismo do 

Leixões Sport Club abrange 

atualmente cerca de 49 atletas 

divididos por 8 escalões. 

 

O seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 

 

 

Durante o decorrer da época desportiva, muitas foram as provas em que o 

Leixões Sport Club marcou presença, bem como os Recordes Pessoais e pódios 

alcançados. Esta modalidade apresentou um nível competitivo elevado, 

coadunado com os pergaminhos do clube. 

Em resumo, expomos as principais conquistas coletivas e individuais, regionais e 

nacionais:  

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE - ATLETISMO 

Complexo Municipal de Leça da Palmeira (Bataria) 
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DESCRITIVO DE PROVAS E RESULTADOS 

CORTA-MATO ABERTURA 

LOUSADA (26/12/2020) 
André Barbosa – Juvenil – 1º Lugar 

TORNEIO ANO NOVO 

(30/01/2021) 

Bernardo Rocha – Recorde Regional de 2000m 

(5.30.38 min.) 

CAMPEONATO DE INVERNO 

(26/12/2020) 

1º Classificado – Bárbara Medeiros – Sub 23 – 200 

metros (26.64s) e 400 metros (61.62s) 

3º Classificado – Ana Teixeira – 60m (8,42s) e 200 

metros (28,27s) Recorde Pessoal 

2º Classificado – Ana Teixeira – 400 metros (65,87 

seg.) 

3º Classificado – Maria Vinagre – 400 metros (69,23s) 

– Recorde Pessoal 

1º Classificado – Ana Sequeira – 60 metros (8.30s), 

200 metros (27,80s) 

TORNEIO ABSOLUTO DO NORTE 

(06/02/2021) 

3º Classificado – Francisca Catarino 60 metros (8,96s) 

e 200 metros (70,09s) 

1º Classificado – Catarina Castro – 60 metros (8,43s) 

1º Classificado – Ana Teixeira – 60 metros (8,43s) 

2º Classificado- Ana Teixeira – 200 metros (67,32s) 

1º Classificado – Bruno Marques – 60 metros (7,31s)  

TORNEIO ABSOLUTO DO NORTE 

III (13/01/2021) 

1º Classificado – André Barbosa – 800 metros 

(2,04,91min) 

3º Classificado – Jorge Silva – 800 metros 

(2,10,32min) 

1º Classificado – Bárbara Medeiros- Sub 23 – 60m 

(8,24s) Recorde Pessoal 

1º Classificado – Carina Castro – Sénior – 60m (8,81s) 
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1º Classificado – Bruno Marques – 60m (7,36s) 

Recorde Pessoal 

2º Classificado – Gonçalo Cunha Júnior – (7,72s) 

CAMPEONATO NACIONAL DE 

ESPERANÇAS (12/06/2021) 

2º Classificado – Bárbara Medeiros– 400 metros – 

(57,10s) Recorde Pessoal 

MEETING DA MAIA (23/06/2021) 
2º Classificado – Bárbara Medeiros – 400 metros 

(58,05s.) 

LOUSADA- OLÍMPICO JOVEM 

NACIONAL (17/07/2021) 

Campeão Nacional – André Barbosa – 1500 metros 

(4,00,71min)  

CAMPEONATO NACIONAL DE 

JUVENIS (03/08/2021) 

Campeão Nacional – André Barbosa – 3000 metros 

(8,44,28min) 

CAMPEONATO NACIONAL DE 

ESTRADA (04/09/2021) 

Vice-Campeão Nacional – Bernardo Rocha – 1500 

metros (32,09min) 
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2.3 BILHAR 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

  

A modalidade de Bilhar do 

Leixões Sport Club abrange 

atualmente cerca de 84 atletas 

divididos por duas (2) vertentes: 

a) Carambola (3 tabelas); 

b) Pool Português; 

 

a) A variante de Carambola (3 Tabelas) é composta por quatro (4) equipas:  

- Duas (2) equipas (M) a militar na 1.ª divisão nacional; 

- Duas (2) equipas (M) a militar na 2.ª divisão nacional. 

 

AVALIAÇÃO COLETIVA – CARAMBOLA 

* Manutenção das equipas nos respetivos Campeonatos Nacionais 

 

b) A variante de Pool Português é composta por sete (7) equipa:  

- Uma (1) equipa masculina a militar na 1ª divisão nacional; 

- Quatro (4) equipas masculinas a militar na 2ª divisão nacional; 

- Duas (2) equipas masculinas a militar na 3ª divisão nacional; 

TORNEIO ABERTURA 
1ª DIVISÃO – 4º LUGAR 

2ª DIVISÃO – 1ª LUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 1.ª DIVISÃO 1ª DIVISÃO – 3º LUGAR* 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 2.ª DIVISÃO 2ª DIVISÃO – 8ª LUGAR 

TAÇA PORTUGAL BILHAR FINAL SIX ** 
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AVALIAÇÃO COLETIVA – POOL PORTUGUÊS 

 

 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 1.ª DIVISÃO MASCULINO 8º LUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 2.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA A 
2º LUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 2.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA B 
6ºLUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 2.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA C 
12º LUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 2.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA D 
10º LUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 3.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA A 
3ºLUGAR 

CAMPEONATOS NACIONAIS DA 3.ª DIVISÃO MASCULINO – 

EQUIPA B 
10º LUGAR 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE - BILHAR 

Estádio do Mar: sala de Carambola (R/C) e sala de Pool (1ºpiso) 
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2.4 ESPORTS 
 
 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
A modalidade de Esports do 

Leixões Sport Club abrange 

atualmente cerca de 22 atletas 

divididos por 1 única equipa.  

 

COMPETIÇÕES 

A equipa participou em competições da EFA - Electronic Football Association, 

VPL - Virtual Pro League e LPE - Liga Portuguesa eSports. 

 

CLASSIFICAÇÕES 

EFA 

 
VPL 

 

 
 

LIGA EFA 1ºDIVISÃO 
1ª FASE - 2º CLASSIFICADO 

2ª FASE - 1º CLASSIFICADO 

MANUTENÇÃO LIGA EFA 1ª DIVISÃO 

EFA CHAMPIONS LEAGUE 1º CLASSIFICADO 

VPL 1ºDIVISÃO 
1ª Fase - 3º CLASSIFICADO 

2ª Fase - 2º CLASSIFICADO 

MANUTENÇÃO LIGA VPL 1ª DIVISÃO 

VPL CHAMPIONS LEAGUE QUARTOS DE FINAL 

TAÇA DE PORTUGAL VPL 2º CLASSIFICADO 

TAÇA DA LIGA VPL 4º CLASSIFICADO 
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2.5 FUTEBOL DE FORMAÇÃO 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

A modalidade de Futebol de 

Formação do Leixões Sport 

Club abrange atualmente 

cerca de 381 atletas divididos 

por 7 escalões. 

 
O seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 

 

GOLD DIVISION LPE 5º CLASSIFICADO 

LPE FORMATO SUIÇO 3º CLASSIFICADO 

LIGA PLATINA 4º CLASSIFICADO 

TORNEIO IBÉRICO MEIAS FINAIS (TOP 4) 
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Analisado o gráfico, constatamos que o número de atletas no topo 

(infantis/iniciado/juvenis) é muito superior à base (Escola João Faneco). 

A Escola João Faneco comporta os escalões de: 

• Petizes (Sub 6) – variante recreativa;    

• Petizes (Sub 7) – variante futebol 5; 

• Traquinas (Sub 8) – variante futebol 5;  

• Traquinas (Sub 9) – variante futebol 7; 

• Benjamins (Sub 10 e Sub 11) – 

variante futebol 7. 

 

 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE - FUTEBOL 

Complexo Municipal da Bataria (Leça da Palmeira) 

Campo de Futebol do FC Perafita (Perafita) 

Complexo Desportivo do Aldeia Nova (Perafita) 

Parque de Jogos Domingos Soares Lopes (Santa Cruz do Bispo) 

Polidesportivo João Faneco (Matosinhos) 

Campo de Futebol 5 do Carcavelos (Matosinhos) 

2
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AVALIAÇÃO COLETIVA 

 

Todas as equipas foram devidamente inscritas nos Campeonatos da Associação 

Futebol do Porto, porém devido ao surto de pandemia Covid-19, as 

provas/campeonatos não se realizaram.  

Já no final da época desportiva e após dois confinamentos, em meados de Maio 

e Junho, realizaram-se torneios recreativos organizados pela AFP, com o 

objetivo claro de fomentarem o regresso à competição/prática desportiva.  

 
MASTERS 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
A modalidade de Futebol – 

Masters do Leixões Sport Club, 

integrou 30 atletas. Tratou-se de 

um regresso desta variante de 

futebol 11, com bastante 

simbolismo, pois a generalidade dos atletas fez o seu percurso formativo no 

clube.  

 

AVALIAÇÃO COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

1ª DISTRITAL DE MASTERS DA AFPORTO 
1º CLASSIFICADO – 

 CAMPEÃO DISTRITAL 
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2.6 FUTEBOL DE PRAIA 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

Na Modalidade de Futebol de 

Praia, o Leixões Sport Club 

apenas tem uma equipa e neste 

ano apenas 19 atletas.  

 

1ª FASE DA COMPETIÇÃO - CAMPEONATO DISTRITAL 

AD Buarcos 2017 B, Boavista FC, Associação Naval 1893, Casa Benfica Viseu. 

O Leixões Sport Club somou por vitórias todos os jogos disputados (registando 

um score de 70 golos marcados e 13 sofridos), tendo-se apurado com distinção 

para a disputa do título de Campeão Distrital. Na Final, o Leixões SC venceu o 

ADCR Caxinas por 5-3, conquistando a Taça de Campeão Distrital e o 

apuramento direto para a 2ª Fase da competição – Fase Nacional. 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – FUT.PRAIA 

Praia de Matosinhos 
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Na Fase Nacional realizada no areal da Nazaré, os “Bravos d’Areia” disputaram e 

venceram os 3 jogos – 1/4 final, 1/2 final e final, conquistando o Campeonato 

Nacional de Praia 21 e a consequente subida de divisão e presença no 

Campeonato de Elite de 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

Paralelamente à disputa da competição principal (Campeonato), os “Bravos 

d’Areia” disputaram 3 eliminatórias da Taça de Portugal. 

 

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES 

RESULTADO GLOBAL DA COMPETIÇÃO  

Os objetivos estabelecidos para esta época foram cumpridos, visto que a nossa 

equipa sénior de Futebol de Praia foi Campeã Distrital da AFP e Campeã 

Nacional de Praia 21, consumando a subida à Divisão de Elite. 

Nota para a convocatória do atleta Rúben Regufe para representar a Seleção 

Nacional da categoria. 
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2.7 FUTSAL 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

A modalidade de Futsal do 

Leixões Sport Club abrange 

atualmente cerca de 119 atletas 

divididos por 10 escalões.  

 

Sendo que o seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 
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AVALIAÇÃO COLETIVA 

 
• Departamento Masculino 

 

• Departamento Feminino 

 

 

• Departamento de Formação 

 

• Departamento de Academia  

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – FUTSAL 

Pavilhão Siza Vieira 

Pavilhão da Escola Óscar Lopes 

Pavilhão da Escola João Gonçalves Zarco 

Pavilhão Escola Secundária Augusto Gomes 

DIVISÃO DE ELITE SENIORES (M) 

    

7º CLASSIFICADO - 1ªFASE 

     MANUTENÇÃO NA DIVISÃO DE ELITE DA AFPORTO 

DIVISÃO DE ELITE (SENIORES) 
2º CLASSIFICADO - 1ªFASE 

2º LUGAR - 2ªFASE 
MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO DIVISÃO DE ELITE  

 1ª DIVISÃO (JUNIORES) 6º CLASSIFICADO 

MANUTENÇÃO NA 1ª DIVISÃO DE JUNIORES 

DIVISÃO DE HONRA (INICIADOS) 3º CLASSIFICADO 
MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO DISTRITAL – DIVISÃO DE HONRA 
1º DIVISÃO DISTRITAL INFANTIS 6º CLASSIFICADO 
MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO DISTRITAL – DIVISÃO DE HONRA 

CAMPEONATO DISTRITAL (BENJAMINS) 5º CLASSIFICADO 
SUBIDA À DIVISÃO DE HONRA DE BENJAMINS 

CAMPEONATO ENCONTRO (TRAQUINAS) NÃO HOUVE COMPETIÇÃO  

CAMPEONATO ENCONTRO (PETIZES) NÃO HOUVE COMPETIÇÃO 
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2.8 KARATÉ 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

A modalidade de Karaté do Leixões 

Sport Club abrange atualmente 

cerca de 82 atletas divididos por 7 

escalões.  

 

O seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 

 

 
 
 

 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – KARATÉ 

Pavilhão Siza Vieira 

Auditório da Cooperativa Sete Bicas  

Arca Vila Nova Gaia 
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AVALIAÇÃO COLETIVA (TÍTULOS ALCANÇADOS) 

 
• Campeonatos Nacionais 

 

 
Nota: É importante salientar que alguns campeonatos/provas que 

normalmente acontecem durante o ano, foram adiados ou, até mesmo, 

cancelados devido à Covid-19. 

 

 
  

XXVL GRANDE TORNEIO INTERNACIONAL DE 

VILA DAS AVES 

1 MEDALHA PRATA 

4 MEDALHAS BRONZE 

OPEN INTERNACIONAL NPK15 2 2020 
1 MEDALHAS PRATA 

2 MEDALHAS BRONZE 

ERICEIRA KARATÉ OPEN 2/3 2020 

1 MEDALHA OURO 

1 MEDALHA PRATA 

2 MEDALHA BRONZE 

OPEN INTERNACIONAL VILA DE CASCAIS 

1 MEDALHA OURO 

1 MEDALHA PRATA 

1 MEDALHA BRONZE 
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2.9 NATAÇÃO 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
A modalidade de 

Natação do Leixões Sport 

Club abrange atualmente 

cerca de 312 atletas divididos 

por 8 escalões. 

 Sendo que o seguinte gráfico representa o número de atletas por cada 

escalão. 

 
ENQUADRAMENTO E RESUMO DE ATIVIDADES 

A época 2020/21 da modalidade de Natação, fruto do calendário competitivo 

regional e nacional apresentou o habitual desfasamento temporal da atividade. 

A época iniciou-se a 1 de setembro de 2020 e, face à pandemia covid-19 teve o 

seu término apenas a 31 de agosto de 2021. 
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À semelhança da época anterior, e como forma de agradecimento e 

compensação aos praticantes que pagaram as quotas no período de inatividade 

na água fruito de novo confinamento, a prática no mês de Agosto foi oferecida 

a esses nadadores. 

Relativamente à organização de eventos, decorreu no dia 20 de Dezembro de 

2020, na Piscina Municipal da Senhora da Hora, o XIII Torneio do Mar | Troféu 

Siza Vieira, nesta edição e face à situação de pandemia exclusivo à participação 

de outras 2 equipas além do Leixões Sport Club – Foca – Clube Natação de 

Felgueiras e do Grupo Desportivo de Natação Vila Nova de Famalicão.  

O objetivo foi realizar um encontro de Infantis para controlo de treino. 
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Pontos fortes da época  

- A capacidade técnica e humana dos colaboradores, que apesar do abalo 

provocado pela covid-19, tiveram a capacidade de manter as equipas de 

competição unidas, não se verificando quebras significativas na retoma.  

Pontos negativos da época  

- O impacto que a pandemia teve nos escalões mais jovens, registando-se 

quebras significativas do número de nadadores; 

- A ausência de tanque/pistas com 50 metros de comprimento no Concelho de 

Matosinhos permanece como entrave ao alto rendimento e ao desenvolvimento 

desportivo da nossa modalidade, não existindo, que se saiba, qualquer projeto 

de investimento ou obra de requalificação de forma a solucionar este problema. 

 

ATIVIDADE DOS ESCALÕES 

 

- BEBÉS E ADULTOS 

Durante a época 2020/21, as turmas permaneceram organizadas de acordo com 

os horários definidos pela empresa gestora dos equipamentos municipais, em 

continuidade com os praticados desde Abril de 2020. Continuamos a 

disponibilizar apenas 3 aulas ao Sábado de manhã e 2 aulas ao Sábado à tarde, 

separadas por um intervalo de 40 minutos para higienização dos espaços.  

Com o anúncio do Estado de Emergência decorrente da pandemia provocada 

pelo vírus SARS-COV-2, as piscinas municipais voltaram a encerrar e a Escola 

interrompeu as aulas em meados de janeiro de 2021 e só as retomou em Abril. 

Neste regresso, de Abril a Maio, as piscinas só estavam abertas de manhã ao 

fim-de-semana, pelo que foi necessário transferir as aulas da tarde de Sábado 

para Domingo na Piscina Municipal de Guifões. 
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Decorrente deste novo contexto, na época 2020/21 assistimos à redução do 

número de novas inscrições de bebés e a desistência de alguns alunos que não 

se queriam expor ao risco de possível contágio, apesar da Natação ou a 

frequência da piscina estarem classificados como atividade de baixo risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ESCOLAS E PRÉ-COMPETIÇÃO 

Na época 2020/21 as equipas das escolas de Natação e de pré-cadetes manteve 

os locais de treino, na Piscina Municipal de Guifões. Para não sair prejudicados 

com confinamento surgiu a necessidade de treinos online que trabalhavam 

flexibilidade e acima de tudo manteve a união. Nas Escolas aprenderam 20 

nadadores tendo alguns transitado de escalão ainda no decorrer da época.  A 

equipa de Pré-Cadetes foi composta no total por 19 nadadores – 11 Masculinos 

e 8 Femininos. Este escalão incorporava os nadadores nascidos entre 2011 e 

2013, enquanto as Escolas os anteriores a 2013.  

Ao nível competitivo, também fruto da pandemia, apenas participaram numa 

competição, o Encontro Regional de Cadetes C e D em Julho de 2020. 
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- CADETES 

Os Cadetes na época 2020/2021 alteraram o seu local de treinos para a Piscina 

Municipal da Senhora da Hora provisoriamente e em função da gestão de 

espaços imposta pelos limites de nadadores por pista fruto da pandemia covid-

19.  

Nesta época a equipa foi composta por 26 nadadores, 17 Cadetes A (nascidos 

2009/2010) e 9 cadetes B (nascidos 2010/2011). Em 2021 este escalão apenas 

participou numa competição, no Torneio Regional Nadador Completo a 15 e 

16 de Maio.  

Apesar de em atividade os Cadetes viram-se impedidos de participar no 

Torregri 3 de final de época em virtude de ter sido detetado 1 caso positivo à 

covid-19 no grupo e, em consequência, o Delegado de Saúde ter decretado 

isolamento profilático para toda a equipa. 

 

- INFANTIS 

Os Infantis mantiveram o local de treino, sendo a Piscina Municipal de Leça do 

Balio o local primordial de Segunda a Sexta e a Piscina Municipal da Senhora da 

Hora ao sábado. A equipa foi composta por 22 nadadores, 7 Masculinos e 15 

Femininos.  
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Dos 22 nadadores, 15 alcançaram o acesso ao Campeonato Nacional de 

Infantis.  

Nas provas realizadas, destacaram-se os seguintes resultados: 

- 340 Recordes Pessoais;  

- 1 pódio no Campeonato Nacional; 

- 4 títulos de vice-campeão Zonal;  

- 4 terceiros lugares no Campeonato Zonal; 

- 15 títulos de Campeão Regional;  

- 8 títulos de vice-campeão regional;  

- 10 terceiros lugares regionais.   

 

- ABSOLUTOS (JUVENIS, JUNIORES E SENIORES) 

 

A equipa absoluta manteve em 2020/21 a preparação nas Piscinas Municipais da 

Senhora da Hora e da Póvoa de Varzim (50m). O grupo de 25 nadadores, com 

idades compreendidas entre os 14 e 26 anos, iniciou os treinos oficialmente no 

mês de Setembro apesar de ter havido treinos durante o mês de Agosto. A 

conclusão da época foi no mês Julho com os Campeonatos Regionais. A 

equipa apesar de ter apurado 8 nadadores para os Campeonatos Nacionais de 

Verão, não pode comparecer devido ao isolamento obrigatório dos nadadores, 
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por ordem da unidade de saúde de Matosinhos. A época dividiu-se em três 

macrociclos, mas com muitas variantes devido às restrições e às competições 

que foram sendo alteradas ou até canceladas.  

Destacaram-se os seguintes resultados de relevo:  

- 1 Recorde Nacional Júnior; 

- 10 Recordes do Clube; 

- 10 Pódios Zonais; 

- 1 Nadador na Seleção Nacional; 

- 39 pódios num Campeonato Regional. 

Foi uma época difícil com alteração de objetivos centrais, onde a parte social 

tornou-se mais importante que a parte competitiva. Foi importante manter a 

equipa sempre presente e empenhada prevalecendo sempre a nossa máxima: 

“Juntos Somos Mais Fortes”. O objetivo competitivo também foi sendo 

conseguido com várias provas e com a obtenção de várias marcas de relevo 

para o clube. 

  

- MASTERS 

Na época de 2020/21 a equipa master de Natação do Leixões Sport Club, 

contou com 72 elementos (47 Masculinos e 25 Femininos), a treinar 

exclusivamente na Piscina Municipal de Guifões. Foi uma época que contou 

apenas com 3 competições, das quais 2 organizadas pela Federação Portuguesa 

de Natação, com classificações nacionais: Campeonato Nacional de Águas 

Abertas (1.5K e 3K), o Torneio Internacional do FCPorto e o Open de Verão. A 

3ª competição foi secundária e constituiu-se como torneio organizado por um 

clube. 
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Como resultados, destaca-se as 94 medalhas conquistadas, das quais 64 em 

campeonatos nacionais (22 ouros; 27 pratas; 15 bronzes). A estes mais de 22 

campeões nacionais juntam-se os 83 novos recordes pessoais. 

Nos torneios secundários, a equipa classificou-se em 2º lugar no Torneio do F. 

C. Porto, organizado pelo clube. 

Em termos coletivos, a equipa master classificou-se em 2º lugar no Open de 

Verão, organizado pela Federação Portuguesa de Natação.  

 

- MINI MASTERS 

Naquela que foi a segunda época de existência do escalão, o ano dos Mini 

Masters não poderia ter sido mais positiva – dentro de todo o enquadramento 

possível em virtude da pandemia covid-19. 

Os objetivos do escalão mantiveram-se os inicialmente propostos na criação – 

ensino de adultos para três objetivos fundamentais – financeiro, apostando num 

aumento nas receitas da modalidade; social, envolvendo mais pessoas com o 

clube; desportivo, pretende-se aqui ensinar adultos a nadar de forma a garantir 

que estes possam incorporar a equipa Master.  

Depois de iniciar a época 2019/20 com apenas 4 nadadores e terminado com 12, 

a época 2020/21 iniciou com os mesmos 12, terminou com 13 nadadores, 
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mesmo tendo “perdido” 4, que transitaram durante a época para o Escalão 

Master.   

Os Mini Masters tiveram também um papel positivo no envolvimento dos pais 

dos atletas da formação no clube – 8 dos praticantes são pais de atletas e 1 é 

ex-atleta. 
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2.10 PENTATLO MODERNO 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
No seu ano de estreia, a 

modalidade de Pentatlo Moderno 

do Leixões Sport Club abrange 

atualmente apenas 3 atletas, 

integrantes dos escalões de Sub 13, Sub 15 e Sub 17. 

Sendo que o seguinte gráfico representa o número de atletas por cada 

escalão. 

 

*A atleta Carolina Souto integra ambos os escalões de Sub 13 e Sub 15. 

  

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – PENTATLO 

NATAÇÃO 
Piscina Municipal Senhora da Hora 

Piscina Municipal de Guifões 

ATLETISMO/TIRO Complexo Bataria – Leça da Palmeira 

ESGRIMA Sala Espelhos de Guifões 

HIPISMO Equitação Xerazade 



 

 
Página 37 

 

A equipa de Pentatlo Moderno do Leixões Sport Club participou em 9 provas 

no período de 01/07/20 a 30/06/21: Oito (8) provas nacionais e uma (1) 

prova internacional ao serviço da Seleção Nacional. 

Durante este período, os atletas de Sub 13 e Sub 15 estiveram sempre muito 

condicionados quer em termos de treino, quer em termos de provas nacionais 

realizadas. 

Os atletas de Sub 17 por estarem a lutar por um lugar no Europeu da 

modalidade estiveram muito mais ativos, quer em termos de treino, quer em 

termos de provas nacionais. As provas nacionais para este escalão estiveram 

sempre condicionadas em termos de participação aos melhores atletas 

portugueses da modalidade, sendo os atletas do Leixões Sport Club presença 

assídua. 

 

COMPETIÇÕES  

 

PROVAS LOCAL 

1ª PROVA AVALIAÇÃO TRIATLO MODERNO PORTO 

2ª PROVA AVALIAÇÃO TRIATLO MODERNO PORTO 

AVALIAÇÃO MMA FPPM 1 CALDAS RAINHA 

AVALIAÇÃO MMA FPPM 2 LEIRIA 

AVALIAÇÃO MMA FPPM 3 ABRANTES 

AVALIAÇÃO MMA FPPM 4 LISBOA 

OPEN TETRATLO Grande Prémio JOVEM (#1) LEIRIA 

EUROPEAN CUP SUB 17 BARCELONA 

OPEN TETRATLO Grande Prémio JOVEM (#2) 
CNSUB17 & SUB19 

CALDAS RAINHA 
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2.11 POLO AQUÁTICO 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
A modalidade de Polo 

Aquático do Leixões Sport 

Club abrange atualmente 

cerca de 29 atletas divididos 

por 4 escalões.  

O seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 

 

 
COMPETIÇÕES 

 
Nota: O campeonato Regional de Juvenis foi apenas concentrado num fim-

de-semana, devido à pandemia Covid-19. 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – POLO AQUÁTICO 

Piscina Municipal de São Mamede (escalões mais jovens) 

Piscina Municipal da Senhora da Hora (escalões mais velhos) 

JUVENIS  CAMPEONATO REGIONAL 6º CLASSIFICADO 

ABSOLUTOS 2ª DIVISÃO C. NACIONAL (M) 9º CLASSIFICADO 
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2.12 VOLEIBOL 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
A modalidade de Voleibol do 

Leixões Sport Club abrange 

atualmente cerca de 324 atletas 

divididos por 8 escalões. 

 

O seguinte gráfico representa o número de atletas por cada escalão. 

 

 
No que concerne aos escalões de formação e não obstante o surto de pandemia 

COVID 19, todas as equipas (M/F) foram devidamente inscritas junto da 

Associação de Voleibol do Porto (AVP). Após levantamento efetuado pela FPV, 

o Leixões Sport Club é o clube com maior número de atletas federados. 

 

ESPAÇOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE – VOLEIBOL 

Centro de Congressos de Matosinhos (Nave Ilídio Ramos & Costa Pereira) 

Pavilhão da Escola EB 2.3 de Matosinhos 

Pavilhão Siza Vieira 
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COMPETIÇÕES (CAMPEONATOS E EQUIPAS) 

 
• Campeonatos Nacionais 
 

SENIORES FEMININOS 2º CLASSIFICADO 

SENIORES MASCULINOS 
14º CLASSIFICADO (FASE REGULAR) 3º 

CLASSIFICADO (SÉRIE DOS ÚLTIMOS) 

SUB 21 FEMININOS 5º CLASSIFICADO 

SUB 21 MASCULINOS 2º CLASSIFICADO (2ºDIVISÃO) 

JUNIORES A FEM. 1º CLASSIFICADO 

JUNIORES MASCULINOS 2º CLASSIFICADO 

JUVENIS FEM. 4º CLASSIFICADO 

INFANTIS FEM. 3º CLASSIFICADO 

INFANTIS MASC. 1º CLASSIFICADO 

MINIS B FEM. 4º CLASSIFICADO 

 
• Campeonatos Regionais 

 

SUB 21 MASC. 1º CLASSIFICADO 

JUNIORES A FEM. 1º CLASSIFICADO 

JUNIORES A MASC. 1º CLASSIFICADO 

JUVENIS FEM. 1º CLASSIFICADO 

CADETES FEM. A QUALIFICAÇÃO ZONAL 

INICIADOS FEM. QUALIFICAÇÃO ZONAL 

INFANTIS FEM. QUALIFICAÇÃO ZONAL 

INFANTIS MASC. 1º CLASSIFICADO 

MINIS B FEM. 2º CLASSIFICADO 

MINIS B MASC. 4º CLASSIFICADO 

 
• Taça de Portugal 

SENIORES FEM. 1ª CLASSIFICADO 

 
• Taça AVP 

JUNIORES A FEM.  1 EQUIPA FEMININA EM COMPETIÇÃO 

CADETES B FEM. 1 EQUIPA FEMININA EM COMPETIÇÃO 

CADETES MASC. 1 EQUIPA FEMININA EM COMPETIÇÃO 
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3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

Findo o exercício 2020/21 apresentamos as contas do Leixões Sport Club, as 

quais ficaram negativamente marcadas pela situação da pandemia do COVID-19, 

que obrigou temporariamente ao encerramento de todas as atividades do clube, 

perdendo-se assim uma fonte de rendimentos significativa em (quotização, 

patrocínios, donativos, apoios …). 

 

Não obstante esta situação, o Leixões Sport Club apresenta as suas certidões 

regularizadas perante a Autoridade Tributária (AT) e Segurança Social (SS) e 

regozija-se com o cumprimento mensal dos honorários e demais 

responsabilidades com funcionários e colaboradores das diferentes 

modalidades, bem como, com o pagamento dos acordos decorrentes do novo 

PER e planos prestacionais celebrados com a Autoridade Tributária (AT) e 

Segurança Social (SS), continuando o esforço de diminuição da dívida total do 

clube e recuperação da credibilidade junto da comunidade e demais entidades. 

 

PER – Programa Especial de Revitalização 

Neste período, destacamos o cumprimento dos encargos mensais junto dos 

credores garantidos, nomeadamente:   

CREDORES GARANTIDOS Nº PRESTAÇÕES PAGAS 

Bombeiros Voluntários Leixões 12 

Hospital São João Porto 12 

Associação Voleibol Porto 12 

Federação Portuguesa Futebol 12 

    TOTAL MENSAL APROXIMADO 2.400€ 
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Este acordo prevê o pagamento da dívida em 150 prestações, das quais 12 já se 

encontram liquidadas, num total pago aproximado de 28.800€/ano. 

 

Segurança Social (SS) 

Ao longo deste exercício, procedemos ao pagamento mensal do valor acordado 

no Plano nº 2540/2017, autorizado em 09/02/2017, no âmbito do Programa 

Especial de redução de Endividamento ao Estado – PERES, no valor total de 

81.742,62€. Este acordo prevê o pagamento da dívida em 150 prestações, das 

quais 53 já se encontram liquidadas. 

Ainda no que concerne à SS, procedemos ao pagamento mensal de 26 

prestações do Plano n.º 11798/2019, num total pago de 5.788,46€. * 

*Nota - Após exposição e uma série de diligências efetuadas junto da SS para 

aferir a origem da dívida/plano supracitado, fomos informados que a 

elaboração do mesmo, resultou de uma dívida da Leixões SAD. 

Concomitantemente, aguardamos que a SS proceda à alteração do titular do 

Plano e que a Leixões SAD restitua o valor pago pelo clube. 

 

 

Autoridade Tributária (AT) 

No seguimento do acordo alcançado com a AT, o qual implica o cumprimento 

do Plano nº 1821.2020.302, no valor de 2.048.309,20€, em 150 prestações 

mensais, no valor aproximado de 13.695€/mês, com início em julho de 2020, 

procedemos ao pagamento de doze (12) prestações – 165.000€/ano 

 



 

 
Página 44 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

Neste exercício procedemos ao pagamento do IMI – relativo ao Estádio do Mar, 

no valor de 15.690€. * Este pagamento é uma das consequências decorrentes 

da perda do estatuto de utilidade pública. 

PAC – Posto de Abastecimento de Combustível IP4 

 

Em agosto de 2020, foi celebrado o contrato de cessão de exploração do PAC – 

Posto de Abastecimento de Combustível do IP4 (Matosinhos) entre o Leixões 

Sport Club e a Repsol, o qual retroagiu efeitos a 12/06/2020.  

Este contrato, culminou com a: 

- Atribuição de uma renda mensal fixa ao Leixões Sport Club no valor de 

9.800€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

- Atribuição de remuneração (trimestral) adicional indexada ao valor total de 

litros vendidos no PAC, no valor de 1 cêntimo por litro – média de 6.000€ (IVA 

incluído). 

Neste contrato, com duração de 15 anos, esta direção fez questão de vincular 

no memorando de entendimento e no contrato de cessão de exploração 

celebrado com a CMM e REPSOL, respetivamente, que todas as verbas 

inerentes a este negócio serão canalizadas para o PER e cumprimento do plano 

prestacional da AT.  

 

Nota - Não obstante o excelente negócio alcançado, o mesmo por si só não 

é suficiente para cobrir os encargos mensais supracitados. 
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Parceria Enjoy 

Neste processo que envolve a construção de bancada coberta no topo sul e de 

ginásio, continuamos a aguardar pelo procedimento administrativo junto da 

CMM para obter a certidão de destaque da parcela.  

Por conseguinte, aguardamos a conclusão das obras de acesso ao Estádio do 

Mar/Parcela Enjoy, de modo a que a parcela resultante do destaque confronte 

com arruamento público.  

Posteriormente, teremos de envidar esforços junto da AT, para garantir o 

destaque de parcela desprovida de ónus (hipoteca voluntária existente a favor 

da AT como garantia de uma dívida da Leixões SAD), de forma a viabilizar este 

negócio vital para a sustentabilidade do Leixões Sport Club. 

Protocolo entre Leixões Sport Club e Leixões SAD 

No que respeita ao protocolo entre o Leixões Sport Club e a Leixões SAD, 

importa vincar que o valor do mesmo é de 8.500€/mês (IVA incluído). 

A 30 de junho de 2021, o Leixões Sport Club era credor de 40.000€.  

Para além do valor em crédito supracitado, o Leixões Sport Club terá de 

receber a verba relativa ao “encontro de contas época 2020/21”de acordo 

com a cláusula quarta e sétima do protocolo em vigor, bem como, o valor de 

5.788,46€ relativo ao Plano n.º 11798/2019 da SS. 

Atendendo ao protocolo em vigor, é nosso entendimento que o ponto 2 da 

cláusula décima – subsídios, não está a ser cumprido pela Leixões SAD - 
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pagamento ao clube da verba atribuída pela UEFA para o desenvolvimento da 

formação – a rondar os 150 mil euros ano. (VER ANEXO I) 

Nota - O reiterado incumprimento do protocolo por parte da Leixões SAD é 

uma ameaça à estabilidade financeira e ao controlo da tesouraria do Leixões 

Sport Club. 

 

Quotização 

Fruto da crise pandémica, registamos uma diminuição significativa no valor de 

quotização de associados – ver quadro e gráficos. 
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Através da análise dos dados do quadro/gráficos, constatamos que os valores 

de quotização de associados diminuíram de forma significativa na última época 

desportiva, após terem registado em 2019 – o valor mais alto dos últimos anos.  

No último exercício registamos uma perda aproximada de 30.000€ anuais. 

 

Quotização de atletas 

Neste exercício, destacamos o facto de o Leixões Sport Club ter chamado a si a 

gestão financeira das diferentes modalidades.  

Assim, a quotização dos atletas das modalidades de futebol de formação, futsal, 

voleibol e *natação, bem como, o pagamento a todos os colaboradores/atletas 

passaram a constar na contabilidade do clube. 

Neste período, aperfeiçoamos o software de gestão de dados de atletas e 

quotizações. 

Nas restantes modalidades, atendendo ao binómio proveitos/despesas foi dada 

autonomia aos responsáveis de secção, para gerirem as mesmas de forma 

autossustentável. 

 

*Nota - A quotização dos atletas de natação passou a constar na 

contabilidade do clube a partir de 1 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 



 

 
Página 48 

Apoios – Associativismo, Eventos, Sponsors 

No que respeita aos apoios (associativismo e eventos) e subsídios municipais 

atribuídos, os mesmos foram canalizados - fruto dos protocolos em vigor, para 

as associações adstritas ao Leixões Sport Club: Aventura com Carisma – 

Associação (ACCA) e AmazingRecord Associação Desportiva (ARAD).  

Neste exercício devido à crise pandémica, sofremos um corte muito significativo 

- superior a 50%, na sponsorização e contratos de publicidade angariados, bem 

como, ficamos privados de realizar eventos importantes e “implementados”, 

nomeadamente: o Matosinhos Cup (futebol de formação), a Academia de 

Voleibol de Praia e o Torneio Internacional Galavolley. 

Balanço Final 

Em suma, durante o corrente exercício a Direção do Leixões Sport Club 

respeitando as premissas de transparência, rigor e proximidade, preconizadas 

no programa eleitoral sufragado no início deste mandato, apresentou as suas 

contas consolidadas – alicerçadas em movimentos bancários com a respetiva 

conciliação, informando com clareza os seus sócios e adeptos da realidade 

encontrada. 

Cientes da responsabilidade, honramos os compromissos com todos os 

funcionários e colaboradores e extinguimos várias dividas herdadas do passado, 

em especial, com antigos funcionários, colaboradores, fornecedores e 

associações adstritas. 
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4. OUTROS FATOS OCORRIDOS DURANTE O EXERCÍCIO 
 

OPERAÇÕES RELEVANTES 

Alteração ao Protocolo de colaboração entre o Leixões Sport Club e as 

associações adstritas - Aventura com Carisma – Associação (ACCA) e 

AmazingRecord Associação Desportiva (ARAD). 

 

No exercício 2018/2019, fizemos menção ao facto de encontrarmos o Leixões 

Sport Club “esvaziado” no seu âmbito e papel, corolário da inexistência de 

certidões de não dívida regularizadas perante a Segurança Social (SS) e 

Autoridade Tributária (AT), as quais inibiram o clube de reclamar a si: 

- O controlo das modalidades; 

- O recebimento de apoios e subsídios municipais/estatais; 

- A submissão de candidaturas a fundos e programas de apoio do IPDJ, etc. 

O facto de as modalidades estarem sob a égide e gestão das associações 

supracitadas. contribuiu para “omitir/esconder” “inconscientemente” aos 

associados a realidade financeira do clube, atendendo que os valores de 

quotização dos atletas, apoios e subsídios municipais, sponsors, despesas com 

colaboradores e atletas não estavam plasmados no relatório de contas do 

Leixões Sport Club, mas sim nas referidas associações. 

Por conseguinte, na linha do que pretendemos e defendemos para o Leixões 

Sport Club – transparência e rigor, ficou definido e aceite por todos os 

intervenientes a celebração de um novo protocolo de colaboração entre as 

entidades supracitadas, a vigorar desde o dia um (1) de janeiro de 2021, no qual 

o Leixões Sport Club passou a desempenhar, um papel ativo nos 
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procedimentos de gestão financeira, desportiva, logística e apoio de todas as 

modalidades, substituindo o papel da ARAD e da ACCA.  

Reconhecendo o contributo das associações supracitadas, ficou acordado que 

as mesmas devem continuar a desempenhar o seu papel na divulgação, 

promoção, participação e dinamização de eventos, bem como, na defesa do 

bom nome, prestígio e interesses do Leixões Sport Club. 

Esta alteração foi comunicada à CMM e Matosinhos Sport. 

Investimentos - Transportes 

Neste exercício, a Direção do Leixões Sport Club decidiu investir na aquisição 

de duas (2) carrinhas de transporte de nove lugares, para dar resposta às 

necessidades das diferentes modalidades do clube. 

No que respeita à aquisição da “Maria do Mar”, a Direção do Clube 

congratula-se por cumprir este desidrato e promessa feita à Associação MV 03 

aquando do donativo efetuado em 2019. 
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Infraestruturas Desportivas 

Requalificação do Estádio do Mar – Cientes da importância de perpetuar e 

honrar o esforço e vontade coletiva das nossas gentes que contribuíram para a 

edificação do Estádio do Mar, mantivemos contactos regulares com a autarquia 

e apresentamos propostas de solução para financiamento das obras de 

requalificação, no intuito, de garantir a operação do Estádio do Mar – a maior 

casa de Matosinhos. 

Paralelamente, concertados com a Leixões SAD, reunimos inúmeras vezes com 

a Liga Portugal e Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no 

Desporto (APCVD) com o objetivo de garantir a realização de espetáculos 

desportivos profissionais. Em função dos relatórios de vistoria elaborados pela 

Liga Portugal e do parecer da APCVD, o Leixões Sport Club foi obrigado a 

proceder a uma série de intervenções na Bancada Poente (a única aprovada 

pelas entidades supracitadas), segregando a mesma em quatro (4) setores: 

duas (2) zonas com condições especiais de acesso e permanência de 

adeptos (ZCEAP) – exclusivas a titulares do “cartão do adepto” visitado e 

visitante; um (1) setor destinado a adeptos visitantes“normais”e um (1) setor 

destinado a adeptos visitados. Paralelamente, foram criados acessos específicos 

para as ZCEAP e adeptos visitantes, colocação de câmaras de vigilância – CCTV 

nas ZCEAP e contentores no espaço contíguo (wc´s, bar e bilheteiras) para 

assegurar todos os requisitos exigidos pela Liga Portugal e APCVD.  

Complexo Óscar Marques - Temos tido um papel ativo na requalificação do 

espaço sensibilizando a CMM e a Matosinhos Sport (MS) para a necessidade 

de serem criados espaços fundamentais para a excelência do complexo e 

desenvolvimento dos nossos jovens: ginásio, auditório, sala de estudo, posto 
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médico, sala de organização de jogos, plataforma para transmissão televisiva, 

etc. - espaços esses que constam da planta/draft elaborada pelo clube e 

remetida à CMM e MS. 

 

No capítulo do futebol de formação, salientamos o esforço contínuo da 

Câmara Municipal de Matosinhos, na cedência e requalificação das 

instalações desportivas (Polidesportivo João Faneco e Complexo Óscar 

Marques), porém atendendo ao elevado número de atletas federados e à 

resposta que temos obrigação de dar aos jovens da nossa comunidade, 

ansiamos a construção do campo n.º 2 do Complexo Óscar Marques e do 

"Novo Santana". 

O "Santana" é um espaço icónico da cidade que faz parte da memória coletiva 

dos matosinhenses. 

O "Novo Santana" para Matosinhos acarreta um conjunto infindável de 

vantagens para a comunidade, pois permitirá: 

- Preservar a identidade e perpetuar as memórias e histórias das gentes da 

nossa terra; 

- Dotar a freguesia de Matosinhos de um espaço homologado para a prática 

desportiva dos jovens dos jovens dos 8 aos 12 anos (futebol 7/9); 

- Revitalizar esta artéria da cidade; 

- Reforçar o vínculo umbilical entre o clube e a terra; 

- Incentivar os jovens à prática desportiva; 

- Melhorar/potenciar o processo formativo. 
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Responsabilidade Social 

 

Na área da Responsabilidade Social, o Leixões Sport Club encetou várias 

ações junto da comunidade através do desenvolvimento de uma série de 

atividades: 

 Parceria com a Associação para o Planeamento da Família-Norte, Fare 

Network e a Matosinhos Habit para assinalar o combate à Homofobia no 

Futebol, através de uma série de atividades dirigidas a todos os atletas do 

clube, com o objetivo de festejar a diversidade. 

https://leixoessc.pt/not.../8498/diversidade-1-0-preconceito 

 

 Participação ativa no projeto BLACK LIVES MATTER, em conjunto com a 

Associação Plano i, FARE Network, IPDJ, I.P. SOS Racismo, Seleções de Portugal, 

Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos Sport e Fundação Benfica - 

Juntos na prevenção e combate ao Racismo no Futebol e pelos principais 

valores do Desporto: humanismo, respeito, solidariedade, espírito de equipa, 

responsabilidade, compromisso e dedicação. 

https://leixoessc.pt/noticias/8346/black-lives-matter 

 

 Num dos momentos mais conturbados da história mundial, decidimos 

movimentar e contribuir à nossa escala para que possam ser colmatadas as 

diversas dificuldades que advêm da crise pandémica. Um contributo humilde, 

mas um contributo significativo que poderá fazer toda a diferença. 

 

https://leixoessc.pt/noticias/8498/diversidade-1-0-preconceito?fbclid=IwAR1gN6YEz2wk5GdN4sviVoT4RxSBBywxE0BFboGUKslzgbxcIVhHoCQXBtU
https://leixoessc.pt/noticias/8346/black-lives-matter?fbclid=IwAR1i1Jl2qYmO2UUzT58_04OpVcVDi1KnCnncpj9w5uOvO6PsVF5sl9iyQjE
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Para além do cariz social e humanitário, o objetivo desta campanha foi o de 

também alertar e sensibilizar para a necessidade de cada vez mais, ser 

imperativo a utilização/aplicação da Regra dos 3Rs facilitando a Redução da 

quantidade de resíduos produzidos e a Reutilização e Reciclagem que 

proporcionam o aumento da vida útil dos produtos e/ou objetos.  

Dar um pouco mais de nós e respeitar os nossos pergaminhos – “Sempre na 

luta por um ideal”. 

https://www.leixoessc.pt/noticias/8315/recolha-solidaria 

 

 Rubrica "Jogo Limpo", conjunto de atividades as quais abordaram temas 

pertinentes, como o Racismo, Bullying, Ética e Integridade; Fair Play, Clinic, etc. 

com o objetivo de promover nos atletas/jovens/dirigentes e familiares a 

inclusão e os valores do desporto, do humanismo e da solidariedade. 

Importa enfatizar que o Leixões Sport Club é muito mais que uma Escola 

Desportiva, é um porto d´abrigo e uma escola que fomenta a inclusão e a 

diversidade.  

Cientes das dificuldades que muitos jovens provenientes de contextos sociais 

desfavorecidos encontram, procedemos anualmente à atribuição de bolsas que 

possibilitam a prática desportiva isenta de custos. 

 

Mais que um clube, somos uma instituição com forte responsabilidade 

social e não nos demitiremos do nosso papel. 

 

 

 

https://www.leixoessc.pt/noticias/8315/recolha-solidaria
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Marketing e Comunicação 

Neste ano atípico, em tempos de distanciamento nunca estivemos tão próximos 

dos nossos sócios e mostramos claramente sinais de FORÇA e UNIÃO: 

• Maior dinamização das Redes Sociais - Facebook, lnstagram, Youtube e 

Linkedin, onde foram criados momentos Lúdicos e de entretenimento - Jogos, 

Desafios, Passatempos, Entrevistas, Rubricas... que se traduziram em mais 

seguidores, mais engagement e num maior número de visualizações; 

• Temos envidado esforços na filiação de todos os atletas, através das escolas 

de formação pois consideramos imperioso transformar simpatizantes em 

adeptos e converter os adeptos em sócios e voltar a ligar o Leixões Sport 

Club à cidade de Matosinhos; 

Com base na premissa da PROXIMIDADE com os nossos associados, 

desenvolvemos algumas atividades marcantes e significativas, em especial: 

A. A Gala do 113º aniversário do Leixões Sport Club, a qual devido à 

pandemia decorreu num ambiente digital, numa parceria com a XRadio. Uma 

Gala criada a pensar na Família do Mar, que contou com a participação de 

associados, treinadores, atletas, dirigentes e diversas figuras do clube, a qual 

ficou assombrada pela “partida” do Timoneiro Vítor Oliveira, um dos 

homenageados da Gala, com a distinção do principal galardão instituído – 

Prémio Américo Pacheco, que visa distinguir a Personalidade do Ano. 

Tivemos a felicidade e privilégio de atribuir presencialmente o galardão ao 

“saudoso” Vitor Oliveira na véspera da celebração do aniversário do Clube. 
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https://www.facebook.com/LeixoesSportClub/videos/430107401507221 

- SÓCIOS COM 50 ANOS DE FILIAÇÃO – EMBLEMAS DE OURO  

 

 

 

 

 

 

 

PRÉMIOS ATRÍBUIDOS NA GALA DO 113º ANIVERSÁRIO 

PRÉMIO AMÉRICO PACHECO VÍTOR OLIVEIRA 

PRÉMIO ÓSCAR MARQUES RUBÉN REGUFE 

PRÉMIO EDISON MAGALHÃES JOAQUIM QUEIRÓS 

PRÉMIO SIZA VIEIRA ANTÓNIO RIJO 

PRÉMIO ARMADA DO MAR ANTÓNIO MANUEL SANTOS 

https://www.facebook.com/LeixoesSportClub/videos/430107401507221
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- SÓCIOS COM 25 ANOS DE FILIAÇÃO – EMBLEMAS DE PRATA 

 

 

B. Criamos rubricas/aulas online em diferentes modalidades, com o objetivo 

de combater o sedentarismo inerente ao confinamento e 

simultaneamente manter a ligação entre o clube e a comunidade; 

C. Rubrica Online "Por Falar Nisso", que visa explicar e elucidar todos os 

associados sobre temas pertinentes da vida do Leixões Sport Club; 

D. Parceria com a xRadio, com a realização do - programa “Sentimento 

Leixões”, com o objetivo de promover a marca Leixões, preservar as 

memórias, histórias e feitos das nossas gentes, dar voz às "modalidades", 

dar a conhecer as histórias contadas na primeira pessoa por ex: 

atletas/dirigentes e sócios do clube, mantendo os associados informados 

da realidade e modo de funcionamento do Leixões Sport Club. 
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E. Transmissões de diversos jogos das modalidades do Leixões Sport Club, 

iniciativa também realizada em parceria com a xRadio que visou a 

aproximação do público às equipas do Leixões e ao Leixões em tempos de 

pandemia covid-19 (tempos proibição da presença do público nos 

recintos desportivos). 

F. Fomento da Loja do Mar, Física e Online, através de maior dinamização do 

merchandising do clube, utilizando o momento para, em consonância, 

aproximar referencias de outrora do clube. Caso particular de Horácio e 

Penteado que deram “corpo” à promoção da Camisolas de Eternos 

Ídolos de uma Geração – Camisola Retro - 

https://www.facebook.com/LeixoesSportClub/posts/40703203363217

82 & https://fb.watch/amCAoBLOzY/ 

Referência também para o lançamento da camisola oficial do clube - 

https://fb.watch/amCLSzmK4k/ & 

https://www.facebook.com/LeixoesSportClub/posts/33458726720998

89 

G. Promoção da Marca Leixões, respeitando a sua identidade e valores. Na 

época 2020/21, o Leixões Sport Club continuou a ser uma das maiores 

marcas do concelho de Matosinhos, com milhares de referências, nos 

canais mediáticos locais, regionais e nacionais. 

 

 

 

 

https://fb.watch/amCAoBLOzY/
https://fb.watch/amCLSzmK4k/
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IPDJ - Candidatura a fundos e programas de apoio  

Neste exercício submetemos candidatura a dois (2) programas/medidas do IPDJ 

– Instituto Português do Desporto e Juventude, nomeadamente ao: 

- Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), com vista à 

substituição das lâmpadas das torres de iluminação do Estádio do Mar por 

lâmpadas LED; 

- Reativar Desporto – Fundo de apoio para recuperação da atividade física e 

desportiva federada. 

 

As candidaturas foram aprovadas, pelo que, aguardamos diretrizes do IPDJ 

para celebração dos respetivos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo. 
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5. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS TERMO DO EXERCÍCIO 

 

A. Obtenção da certidão de destaque da parcela (Parceria Enjoy); 

B. Colocação de bancada amovível na Nascente do Estádio do Mar, com 

capacidade para 2.000 lugares; 

C. Obras de benfeitoria no Pavilhão Siza Vieira (nova cobertura, 

requalificação dos balneários, pintura do espaço interior …); 

D. Oferta da CMM de Bus de 31 lugares. 

 

NOTA – No âmbito de um processo de ação inspetiva que decorre no TAF – 

Tribunal Administrativo e Fiscal, o Leixões Sport Club foi notificado, na 

pessoa de seu Presidente, a depor sobre alegados crimes de matéria fiscal 

(IVA indevidamente deduzido e IVA não declarado), matéria esta respeitante 

ao período que compreende os anos de 2015, 2016 e 2017. 

No decurso deste processo, o Clube teve conhecimento que alguns 

elementos afetos às direções anteriores (entre 2015 e 2017) foram 

notificados a depor. 

O Leixões Sport Club aguarda parecer/decisão do TAF. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendemos que o presente relatório e contas plasma de forma clara, rigorosa e 

transparente a plena realidade desportiva e financeira do Leixões Sport Club, 

dando a conhecer aos nossos associados a “vida” do Leixões Sport Club. 

Neste exercício, regozijamos com o facto de o Leixões Sport Club ter chamado 

a si o controlo e gestão das modalidades e respetivos atletas, os quais estiveram 

até dia 31 de dezembro de 2020, sob a égide da AmazingRecord Associação 

Desportiva (ARAD) e da Aventura com Carisma - Associação (ACCA). 

Reiteramos que o cumprimento dos compromissos decorrentes do novo PER, 

planos prestacionais da AT e SS e demais despesas correntes do clube 

(funcionários, colaboradores, fornecedores …), estão fortemente dependentes 

das receitas de quotização e do recebimento das verbas protocoladas com a 

Leixões SAD, as quais são decisivas para a sobrevivência do clube. 

A aposta no ecletismo e no reforço da competitividade, o sucesso das 

modalidades está fortemente dependente do contributo dos associados e 

simpatizantes e na conversão destes últimos em sócios.  

O crescimento do número de associados e a regularização da quotização são 

fundamentais para a sustentabilidade do clube e obtenção dos 

resultados/títulos almejados por todos.  

A Direção do Leixões Sport Club aproveita para expressar uma palavra de 

gratidão a todos os seus colaboradores e a todos os que cooperaram com o 

clube. 
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D. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1. BALANÇO 
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2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
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E. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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F. ANEXOS 
 

ANEXO I – PROTOCOLO COM A LEIXÕES SAD 
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ANEXO II – ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
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