
	

 
FAQ – Perguntas e Respostas 

 
O que está em causa na Assembleia Geral Extraordinária de dia 3? 
 
A possibilidade de os sócios do Belenenses decidirem em que termos 
querem que se processe a relação entre o Clube de Futebol os Belenenses, a 
Belenenses Futebol SAD e a empresa Codecity Sports Management, que é 
detentora de 51 por cento das ações da SAD fundada pelo Clube de Futebol 
os Belenenses. 
Uma vez que a Codecity rescindiu unilateralmente o Acordo Parassocial que 
traçava regras de relacionamento da referida empresa com o CF Belenenses 
e balizava períodos de tempo e preços para a recompra das ações pelo 
clube, a natureza da relação alterou-se significativamente e é natural que os 
belenenses repensem o relacionamento institucional. 
 
A ordem de trabalhos contempla a possível denuncia do Protocolo de 
Direitos e Deveres entre Clube de Futebol os Belenenses e Belenenses 
Futebol Sad. Em que se traduz isto? 
 
Quando foi assinado o contrato de compra e venda das ações entre CFB e 
Codecity, foram assinados outros dois documentos. O Protocolo de Direitos e 
Deveres, para regular as relações entre clube e SAD, e o Acordo Parassocial, 
que regulava as relações entre Clube e Codecity.  
O Protocolo de Direitos e Deveres estabelece as condições em que a SAD 
pode utilizar o Estádio do Restelo, entre outras situações importantes para o 
bom funcionamento de SAD e Clube.  
A verdade é que o acordo atualmente existente é prejudicial ao Clube de 
Futebol os Belenenses, ainda mais se tivermos em conta que com a 
resolução do Acordo Parassocial de forma unilateral pela Codecity, o 
Belenenses passou a ser apenas um sócio da SAD sem quaisquer direitos 
adicionais nem perspetiva de poder recuperar o controlo da mesma.  
Ou seja, até agora o Clube tinha 10% de uma sociedade e o direito de 
recomprar 51% dessa mesma sociedade e agora tem apenas 10% dessa 
sociedade. 
Houve portanto uma mudança radical das circunstâncias e como é lógico o 
clube não pode garantir agora, em sede de protocolo as mesmas condições 
que garantia antes desta alteração. 
Assim, o  Clube enviará uma carta denunciando o protocolo, sem prejuízo da 
abertura para acordar novas condições para um novo contrato entre o Clube 
e SAD, até porque o protocolo vigorará até ao final de Junho, e o mesmo 
prevê que durante o mês de Março de cada ano o mesmo possa ser 
renegociado. 
 
 
 
 



	

Porque motivo o clube apenas admite terminar o Protocolo com a SAD 
no final da época? 
 
Porque o Clube de Futebol os Belenenses não quer perturbar a atividade 
desportiva da Belenenses Futebol SAD, da qual é acionista e sócio fundador. 
Também porque o CF Belenenses está realmente empenhado em encontrar 
uma plataforma de entendimento com a SAD e com a Codecity, que permita 
o retomar de relações institucionais normais, bem como do espírito do acordo 
feito em 2012, o que na prática se traduz no que é o objetivo principal 
manifestado pelos sócios do Clube de Futebol os Belenenses: recuperar para 
o CFB os 51 por cento das ações da SAD atualmente na posse da empresa 
Codecity, mantendo desta forma a SAD em funcionamento e a sua equipa na 
I Liga. 
 
O que tem o Protocolo em vigor que não sirva os interesses atuais do 
Clube de Futebol os Belenenses? 
 
Existem vários aspetos do Protocolo que o Clube de Futebol os Belenenses 
alterados. Antes de mais, o Clube de Futebol os Belenenses está impedido 
de inscrever uma equipa de séniores. O novo Protocolo terá de dar essa 
possibilidade ao Clube. E dentro de uma lógica de bom relacionamento, esta 
equipa do CFB até pode, caso exista acordo, funcionar como equipa B em 
colaboração com a SAD. O objetivo principal desta situação é que o Clube de 
Futebol os Belenenses possa alargar o seu campo de recrutamento no 
futebol de formação, dando aos atletas a possibilidade de terem uma 
perspetiva de carreira com o nosso emblema. Além disso, tal permitirá 
também prolongar os direitos sobre a formação dos jogadores para além dos 
18 anos, chegando aos 24. O retorno financeiro decorrente desta situação é 
essencial para o Clube. 
Outra questão que terá de ser regulada é o final da conta corrente entre 
Clube e SAD. A utilização de bens e serviços terá de ser pago 
atempadamente, sem que as partes andem constantemente a apresentar 
créditos e a discutir os que são válidos e os que são inválidos. Até ao 
momento, jamais foi possível haver acordo quanto à conta corrente. 
Outro aspeto a alterar no Protocolo é que atualmente há direito de 
exclusividade para a SAD da utilização do relvado. Naturalmente, a equipa de 
futebol que o CFB vier a criar terá de poder jogar no relvado principal do 
Estádio do Restelo, ou até mesmo, em situações de necessidade, as equipas 
se Sub-19 e de Rugby. 
Também há questões que queremos manter no novo protocolo, como por 
exemplo que a equipa da SAD seja obrigada a jogar no Estádio do Restelo, 
pois essa é a casa de todos os belenenses. 
 
 
 
 
 
 



	

Qual é então o objetivo do Belenenses? 
 
Como foi dito desde o primeiro dia, e como os sócios do Clube já 
manifestaram em AG, o Clube de Futebol os Belenenses pretende assegurar 
uma representatividade adequada numa equipa de futebol profissional que 
lhe permita participar activamente na gestão dessa equipa e que seja uma 
equipa que se baseie na nossa história centenária feita por milhares de 
pessoas, sócios anónimos, seccionistas, dirigentes e todo um conjunto de 
atletas excepcionais que levaram o Clube de Futebol os Belenenses aos 
mais altos patamares do desporto nacional. 
 
 
Há quem acuse a Direcção de querer expulsar a equipa profissional do 
Restelo e de querer colocar o Belenenses a jogar nas Distritais. Faz 
algum Sentido? 
 
Não faz absolutamente nenhum sentido. O Belenenses tudo fará para que a 
equipa da sua SAD continue a jogar no Restelo que e está certo de que a 
SAD não encontrará, fora do Restelo, melhores condições desportivas e 
financeiras do que as que serão proporcionadas pelo CFB. 
 
Também há quem tema que a existência de duas equipas do 
Belenenses possa dividir os sócios e adeptos. Há esse risco? 
 
O Belenenses é o único grande clube que não tem duas equipas a competir, 
Benfica Sporting e Porto bem como outros clubes têm equipas B a competir 
na Liga de Honra e provavelmente outros passarão a ter equipas B a 
competir na Liga Prio ou nos campeonatos associativos. 
 
 
 
 
 
 
 


