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Caros amigos,

!

Em meu nome e em nome do Clube de Futebol “Os Belenenses” quero começar por
agradecer-vos a todos por estarem hoje aqui presentes neste acto de Tomada de
Posse do Clube que é sempre um momento marcante na vida de qualquer Instituição
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e quero também agradecer a todos os belenenses que de uma forma massiva e
civilizada participaram no acto eleitoral do passado dia 18 de Outubro, dignificando
enormemente o nome do nosso Clube.

!

No dia de hoje, cumpro um sonho que me persegue há muitos anos e quero dizer-vos
que para mim é um enorme orgulho estar aqui, perante vós, nesta condição de
Presidente do Clube de Futebol “Os Belenenses”.

!

A campanha eleitoral já passou e estas eleições só têm um vencedor: o Belenenses.
Foi a vitória de todos os Belenenses e não foi a derrota de ninguém.

!

Quero que saibam que tenho bem presente que o desafio é gigante mas também quero
que saibam que não é maior do que a nossa vontade.

!

Apresento-me aqui como todos me conhecem: de forma humilde, com espírito de
missão, com muita vontade de dar sequência à confiança depositada nesta equipa e
neste projecto e com ideias claras e pensadas. Gosto de ouvir todos mas gosto, acima
de tudo, de decidir. Não gosto de deixar andar, sou exigente comigo e sou exigente
com os que me rodeiam e comigo trabalham.
Sei que escolhi uma equipa à minha imagem e por isso não podia estar mais confiante
no sucesso do querido Belenenses.
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É neste particular que sinto que vamos ter um Belenenses mais forte do que aquele
que temos tido até agora: vamos tomar melhores decisões, vamos ser sérios e
honestos, vamos ter sempre presente que Primeiro está o Belenenses e vamos ser
sempre intransigentes na defesa dos superiores interesses do nosso Clube.
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Portanto, podem contar comigo, e com a minha equipa, para que haja uma nova acção
e uma nova mentalidade no Restelo.
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É esta cultura que quero trazer para o Belenenses: uma cultura de exigência, de
trabalho e de rigor e espero sinceramente que toda a estrutura do Clube tenha
capacidade para acompanhar estes novos tempos que se avizinham.
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Queremos um clube participativo mas também queremos um clube participado.
Participado pelos atletas, pelos dirigentes, pelos funcionários, pelos adeptos, mas
sobretudo pelos sócios que são e que continuarão a ser a mola real e o sustentáculo
principal do clube.
A alegria que hoje me invade e que tenho a certeza é extensível a todos os meus
colegas que hoje iniciam funções, traz-nos uma responsabilidade acrescida que é a de
voltar a colocar o nosso Clube no patamar que merece e que é seu por direito próprio:
ser um dos 4 grandes do Desporto Português.
E isso nenhum de nós pode esquecer.
Meus caros amigos e senhores convidados,
Temos agora várias tarefas pela frente.
A primeira passa por conseguirmos determinar com o máximo rigor o ponto em que
encontramos o Clube no plano financeiro e no plano da organização administrativa.
Não vai ser fácil porque confesso-vos que o nível de desorientação, de descontrolo, de
falta de rigor e o desnorte que encontrámos na organização nestes primeiros dias
superaram em muito as nossas piores expectativas.
Mas importa agora passarmos uma mensagem de confiança para o futuro porque
apesar de não sermos mecenas e não trazermos nenhum saco cheio de notas podem
esperar de nós empenho, dedicação e compromisso total na resolução dos problemas.!
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Durante a nossa campanha assumimos compromissos prioritários com a massa
associativa que vamos honrar.
Em 1º lugar
Hoje posso dizer com toda a legitimidade que o Belenenses vai regressar às Salésias.
Tal como vos prometi durante a campanha, esse é um desígnio da família belenenses
que faço questão de acompanhar a par e passo até estar devidamente concretizado.
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Quero uma vez mais agradecer publicamente à ESTAMO e ao seu Conselho de
Administração bem como à Junta de Freguesia da Ajuda o trabalho profícuo que ambos
tiveram em parceria connosco para a resolução deste assunto.
É um privilégio poder regressar, ao fim de tantos e tantos anos de espera e de alguma
angústia, a um local sagrado e mítico para todos nós.
Posso assegurar-vos que muito em breve iniciaremos o desmatamento e limpeza
daquele local e será colocada uma rede de protecção e vedação no perímetro do
relvado que ali será construído de raíz.
Aquele novo campo vai trazer mais soluções de treino para todo o nosso futebol.
Estamos pois muito felizes por conseguirmos tornar realidade um sonho de todos os
Belenenses.
Em 2º lugar
A nossa acção directiva tem delineado um objectivo de curto prazo: colocar em marcha
uma nova campanha de angariação e de recuperação de sócios acrescentando valor a
quem queira pertencer à nossa família.
Vamos apresentar o nosso Kit de Sócio denominado ”Blue Box” que oportunamente
será lançado publicamente e comprometo-me, desde já, a tudo fazer para tornar bem
sucedida esta grande operação de marketing.
Disse, durante a campanha eleitoral, que queríamos fazer crescer o número de
associados. É impensável um Clube como o nosso ter uma base tão reduzida de
sócios. Pois bem, é nosso objectivo duplicar o actual número de sócios durante o
nosso mandato. Isso representará o dobro da receita actual. Mas para que isso
aconteça tem de haver um empenhamento de todos. É muito simples: Cada sócio tem
de fazer pelo menos mais um sócio.
Só unidos e coesos podemos ir para a rua divulgar e dignificar a imagem do
Belenenses. Queremos estar junto das escolas e dos mais jovens. Queremos fomentar
a prática desportiva no nosso clube. Queremos fazer passar os nossos valores e a
nossa tradição que muito nos orgulha. Os miúdos que hoje ainda não sabem de que
clube são têm de ter bem presente os valores do Belenenses e é esse trabalho que
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tem de ser feito para captar a atenção e o interesse dos sócios de amanhã.
Em 3º Lugar,
Outro tema que abordei na última campanha eleitoral foi o da alienação dos terrenos do
Belenenses. Prometi e aqui estou para cumprir. Vou propor hoje mesmo, junto do novo
Presidente da AG, Dr. Pedro Pestana Bastos,
que quando marcar a primeira
Assembleia Geral do nosso mandato incorpore um ponto na ordem de trabalhos que
proponha a alteração do artigo 64ª dos Estatutos no sentido de ser vedada a qualquer
Direcção do Clube a possibilidade de propor a venda do terreno do Complexo do
Restelo para que dessa forma possamos defender os superiores interesses do Clube.
Jamais os terrenos do clube poderão ser objecto de venda ou servir interesses de
terceiros numa qualquer operação imobiliária especulativa. Assuntos dessa ordem de
grandeza têm de ir, sempre, a uma AG para que os sócios se possam pronunciar. A
bem da verdade e da transparência.
Estou em crer que a futura Requalificação do Complexo do Restelo marcará um
momento decisivo para a sustentabilidade do Belenenses mas tudo terá que ser feito
através de um ou mais concursos públicos.
Em 4º lugar,
Outro dos temas que me proponho acompanhar de muito perto é o do Futebol de
Formação do Clube.
Temos que ser um dos 3 clubes dominadores na zona sul do país e sei que vamos
conseguir atingir esse objectivo.
Não vou entrar aqui em pormenores que podiam ser maçadores mas garanto que
vamos diferenciar-nos pela qualidade dos métodos de trabalho e vamos formar bons
atletas e bons seres humanos numa cultura virada para o “Formar a Ganhar” por
antagonismo aquilo que se passa nos nossos outros dois rivais que claramente
apostam na cultura do “Formar para Ganhar” o ganhar a qualquer preço.
Queremos formar jogadores para a nossa primeira equipa e sabemos como conseguilo.
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Em 5º lugar,
Queria falar-vos das modalidades amadoras que sempre foram e connosco continuarão
a ser um importante elo de ligação da família Belenenses e um veículo privilegiado
para a difusão da cultura e dos valores do Clube.
Temos tradição em diversas modalidades, tais como o Andebol, o Rugby, o Futsal, o
Voleibol, o Basquetebol, o Atletismo, o Triatlo e a Natação e temos agora também o
Futebol Feminino.
Vamos acarinhar todas estas modalidades, potenciando a formação de jovens atletas
e tentaremos sempre lutar por lugares cimeiros e se possível lutar por títulos.
Em 6º lugar,
Muitos de vós já se devem ter questionado porque ainda não falei do futebol
profissional do Belenenses e da relação que queremos manter no futuro. Fi-lo
propositadamente.
Deixo para o fim este tema que é de absoluta importância.
Disse durante a campanha que não faz sentido Clube e SAD andarem de costas
voltadas. Não faz sentido Clube e SAD remarem para campos opostos quando na
realidade é o emblema do Belenenses que está em jogo.
Já reuni com a Administração da SAD e já lhes fiz sentir qual é o nosso propósito.
Queremos ser parte da solução e nunca ser parte do problema.
Aquilo que nos move é o engrandecimento deste clube e a sua constante capacidade
para se auto-regenerar.
Por isso queremos estar mais perto do futebol profissional, por isso queremos
colaborar de uma forma mais estreita e profícua, por isso queremos assumir a nossa
posição dentro da SAD com a nomeação de um administrador delegado, por isso
fazemos questão de estar ao lado do treinador e de toda a equipa técnica bem como
dos nossos valorosos atletas que têm feito um excelente inicio de campeonato e para
os quais eu pedia uma grande salva de palmas.
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E como não basta ficarmo-nos pelas palavras temos já agendadas algumas medidas
conjuntas que posso aqui anunciar:
a) faremos em breve uma cerimónia em que todo o plantel e o staff da SAD se vão
tornar sócios do Clube pagando quotas como qualquer outro associado;
b) vamos premiar os nossos antigos Vencedores da Taça de Portugal de 1989
numa cerimónia a realizar já no próximo jogo de segunda feira com um Blue
Card que lhes permitirá assistir gratuitamente a todos os jogos de futebol no
Restelo;
c) vamos tornar os nossos atletas da equipa profissional patronos e padrinhos das
nossas jovens equipas do futebol de formação;
d) os nossos atletas da equipa profissional colaborarão activamente na nossa
campanha de recuperação do sócios através da promoção conjunta do Kit de
Sócios “Blue Box”.
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Quero ainda deixar aqui umas palavras especiais:
À minha equipa: a todos os que foram eleitos dia 18, quer seja na Direcção, na Mesa
da AG, no CFD ou no CG. Que contribuam para dignificar este exercício de cidadania e
associativismo que a todos nos deve orgulhar. Lembrem-se sempre em todas as
circunstâncias que estão a representar o voto de confiança dos sócios que em nós
acreditaram e que não podemos defraudar essa confiança.
Aos funcionários do Clube: para que acreditem que o seu trabalho em qualquer
sector do Clube assume uma importância fundamental para elevarem o nome do
Clube. Sejam disciplinados, alegres no trabalho, voluntaristas e polivalentes e pensem
todos os dias o que podem fazer mais para ajudar o Clube.
Aos atletas: que sejam sempre dignos de vestir a camisola sagrada do Belenenses e
que contem connosco para ajudar e colaborar em tudo o que os possa ajudar a
expressar melhor o seu potencial desportivo.
Aos senhores autarcas aqui presentes: como sabem o CFB é um dos mais ilustres
representantes do associativismo desportivo da nossa cidade e de Portugal. Quero que
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saibam que têm aqui um Clube amigo que estará sempre ao vosso dispor para
colaborar em tudo o que entenderem como conveniente.
Aos sócios e adeptos do CFB: São a nossa grande força e demonstraram na última
campanha eleitoral que o Belenenses está vivo e recomenda-se. Somos e sempre
seremos um clube dos sócios e para os sócios e por mérito próprio somos um dos
quatro grandes do Desporto Português.
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Acabo como comecei.
É uma honra e um orgulho estar aqui a falar-vos deste palco como Presidente do Clube
de Futebol os Belenenses.
Tudo farei para não os desiludir.
Tudo farei para conseguir estar à altura das responsabilidades que iremos assumir.
Tudo farei para continuar a engrandecer e prestigiar o nosso clube.
Não posso terminar sem lembrar alguns nomes grandes do nosso Belenenses
que já não estão entre nós:
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Os atletas:
Artur José Pereira, nosso fundador
Pepe
Mariano Amaro
Matateu
José António
Ana Linheiro
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E os dirigentes:
Francisco Mega
Acácio Rosa
Francisco Soares da Cunha
Baptista da Silva
Cabral Ferreira
e
Carlos Moutinho.
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É em nome deles, deste legado, que hoje, perante vós, com humildade e com grande
sentido de responsabilidade vos digo:
Vamos a isto!
Vamos ao trabalho!
Viva o Belenenses!

