
 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Desporto da CML, 

Excelentíssimos Senhores Representantes das Federações, Comité Olímpico 
Português, Associações e Clubes aqui presentes, 

Excelentíssimos Colegas dos Órgãos Sociais, 

Caros sócios,  

Caros representantes da Comunicação Social, 

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. 

E quero também agradecer a todos os belenenses que, em número muito 
significativo tratando-se de uma lista única, participaram no acto eleitoral do 
passado dia 3 de Junho com enorme civismo, dignificando enormemente o nome 
do nosso Clube. 

Quero dizer-vos que é com o sentimento de dever cumprido e com a energia 
renovada que hoje tomo posse aqui, perante vós, como 44º Presidente do 
Clube de Futebol “Os Belenenses” para cumprir um mandato que 
previsivelmente irá atravessar o CENTENÁRIO DO CLUBE. 

Gostaria de recordar, neste dia, alguns dos grandes nomes da nossa Instituição 
que, com o seu trabalho, o seu suor e as suas lágrimas, ajudaram a fazer a História 
do nosso Imortal e Grandioso Clube de Futebol “Os Belenenses”. 



Tudo começou no dia 23 de Setembro de 1919, há quase 98 anos, quando um 
grupo de rapazes de Belém no embalo da euforia pelo fim da I Guerra Mundial, 
num banco de jardim da Praça Afonso de Albuquerque, decidiram fundar um 
novo Clube que tinha como principal objectivo unir os rapazes de Belém. 

A primeira figura a emergir foi o nosso fundador (a quem gosto de chamar o Pai 
do Belenenses), Artur José Pereira, que foi uma figura ímpar do Desporto 
português e que, para além do mais, foi ainda o primeiro grande jogador do futebol 
português. 

Mas quero lembrar também outras figuras marcantes que contribuíram com o seu 
trabalho, com a sua dedicação e com o seu belenensismo, para o percurso glorioso 
do nosso Clube: 

Desde logo destacar Octávio Pinto da Rocha, o nosso 1º Presidente em 1919. 

Mas destacar também aqueles que por mais tempo estiveram à frente dos destinos 
do Belenenses: 

João Luís de Moura (6 anos) 
Francisco Mega (9 anos) 
Mário Rosa Freire (10 anos) 

E figuras como Américo Thomaz, Acácio Rosa, Francisco Soares da Cunha, 
Fernando Baptista da Silva, Augusto Ramos Lopes, Sequeira Nunes  ou Octávio de 
Brito (este o Presidente que teve a honra e a glória de ser Campeão Nacional em 
1945/46). 

Todos estes e muito outros, à sua maneira, com os seus estilos, com as suas 
diferentes personalidades, ajudaram a erguer bem alto o nome da nossa Instituição. 

E é por sermos agora os fiéis depositários do sangue, suor e lágrimas de toda esta 
gente que hoje, eu e os meus colegas de Órgãos Sociais, estamos aqui para travar 
em nome de todos as duras batalhas que temos pela frente. 

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.  

Sabem que gosto de ouvir todos mas que gosto de pensar pela minha cabeça e, 
acima de tudo, gosto 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 nosso querido Belenenses. 

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 continuar a ser sérios,  

- e vamos ser sempre intransigentes na defesa dos superiores interesses do nosso 
Clube. 

Queremos um Clube 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, meus caros companheiros de Direcção e senhores 
convidados, 

Temos agora várias tarefas pela frente. 

Resumiria em 5 pilares os trabalhos que temos pela frente: 



O 1º pilar do nosso trabalho passa por voltarmos a ter UM SÓ 
BELENENSES. 

Único – Plural – Democrático. 

Um Belenenses dos seus sócios.  

Um Belenenses de Belenenses e para Belenenses. 

Um só Belenenses. 

É impensável este clima de crispação entre o Clube e a sua SAD poder manter-se 
por muito  mais tempo  

Não há dois Belenenses, só há um Belenenses e esse é o dos seus sócios. 

O actual estado de coisas não vai perdurar. 

Garantir este pilar passa claramente pelo Imortal Clube de Futebol “Os 
Belenenses” ter que voltar a deter o controlo da sua SAD e do seu futebol 
profissional. 

Como sabem, este desígnio passa por duas fases: 

1º) garantir o direito à recompra e fixarmos o valor justo para essa recompra; 

2º) o Clube arregimentar os meios necessários para exercer esse direito. 

Estamos focados e estamos determinados relativamente a este ponto. 

O 2º pilar do nosso trabalho passa por garantir a estabilidade financeira do Clube 
trabalhando em várias frentes para assegurarmos o seu regular funcionamento. 

O 3º Pilar passa por concretizarmos o Projecto de Requalificação do Complexo 
Desportivo do Restelo, garantindo com ele a sustentabilidade futura do Clube. 

O 4º Pilar passa por garantirmos comemorações dignas do Centenário do Clube. 

E o 5º e último pilar passa por continuarmos a assegurar o “core-business” da 
nossa Instituição: garantir a prática desportiva aos nossos atletas e às nossas 
diferentes equipas das várias modalidades. 



Connosco, as modalidades amadoras continuarão a ser um importante elo de 
ligação da família belenense e um veículo privilegiado para a difusão da cultura e 
dos valores do Clube. 

Temos tradição em diversas modalidades, como o Andebol, o Rugby, o Futsal, o 
Voleibol, o Basquetebol, o Atletismo, o Triatlo e a Natação, e este ecletismo é para 
manter e aprofundar. 

Vamos acarinhar todas estas modalidades, potenciando a formação de jovens 
atletas, tentando sempre lutar por lugares cimeiros e, quando possível, lutar por 
títulos. 

No futebol de formação continuaremos a semear com a certeza de que, no dia em 
que detivermos o controlo do futebol profissional, estaremos preparados para 
replicar em cima o sucesso imparável que temos vindo a experimentar nos nossos 
escalões de formação. 

Por isso, e tendo em conta estes 5 pilares que irão nortear o nosso trabalho, 
quero deixar-vos aqui uma forte mensagem de confiança para o futuro porque, 
apesar de não sermos mecenas e de não trazermos nenhum saco cheio de notas, 
podem esperar de nós empenho, dedicação e compromisso total na resolução dos 
problemas. 

Por fim, e se me permitem, quero deixar algumas palavras especiais: 

À minha equipa: a todos os que foram eleitos no dia 3, quer seja na Direcção, na 
MAG, 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. 

Da minha parte, não poderia confiar mais em cada um de vós e sei que todos 
estarão à altura dos desafios que terão que enfrentar. 

Aos funcionários do Clube: para que acreditem que o seu trabalho em qualquer 
sector do Clube assume uma importância fundamental para elevar o nome do 
Clube. Sejam disciplinados, alegres no trabalho, voluntaristas e polivalentes, e 
pensem todos os dias naquilo que podem fazer a 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 vos possa ajudar a 
expressar melhor o 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 saibam que têm aqui um Clube amigo e que estará sempre ao vosso 
dispor para colaborar em tudo o que entenderem conveniente. 

Aos sócios e adeptos do CFB: São a nossa grande força e demonstraram na última 
campanha eleitoral que o Belenenses está vivo e se recomenda. Somos e sempre 
seremos um clube dos sócios e para os sócios e, por mérito próprio, somos um dos 
quatro grandes do Desporto Português. 

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 vos desiludir.  

Tudo farei para conseguir continuar a estar à altura das responsabilidades que 
iremos assumir.  

Tudo farei para continuar a engrandecer e a prestigiar o nosso Clube.  

Não posso terminar sem lembrar alguns nomes grandes do nosso Belenenses 
que já não estão entre nós. 

Os atletas: 

Artur José Pereira, nosso fundador; 

Pepe; 

Mariano Amaro; 

Matateu; 

José António; 

Ana Linheiro; 



E os dirigentes: 

Francisco Mega; 

Acácio Rosa; 

Francisco Soares da Cunha; 

Baptista da Silva; 

Cabral Ferreira; 

e 

Carlos Moutinho. 

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 Clube de Futebol “Os Belenenses”!


