
Clube de Futebol “Os Belenenses” 

Comissão de Revisão dos Estatutos 2017/2018 

Prezada(o) Consócia(o), 

No passado dia trinta e um de Outubro de 2017 tomou posse a Comissão de Revisão dos 
Estatutos (CRE) do Clube de Futebol “Os Belenenses” (C.F.B.), de cuja composição foi 
dada notícia em tempo apropriado no site oficial do C.F.B., encontrando-se a trabalhar 
desde essa data com o objectivo único do dotar o Clube com um instrumento – os seus 
Estatutos – capaz de servir eficaz e exclusivamente os superiores interesses do 
Belenenses. 

Para levar a cabo esta tarefa, a CRE norteia o seu trabalho por quatro princípios 
fundamentais. 

1. Modernidade. É necessário transformar o C.F.B. num Clube do século XXI, dotando-
o com um regulamento compatível com a rápida evolução tecnológica e social que 
caracteriza o tempo que estamos a viver, garantindo a possibilidade de 
crescimento do Clube e a recuperação da sua imagem social. 

2. Inalienabilidade do património material, intelectual, histórico e cultural do C.F.B.. 
Há que proteger os interesses do Clube, blindando-o a ataques exteriores 
contrários a esses mesmos interesses. 

3. Transparência e isenção. Mantendo o respeito pelas opiniões (eventualmente 
divergentes) de cada um dos Sócios, os novos Estatutos deverão contribuir para a 
unificação da família Belenense em torno dos superiores interesses do C.F.B., o 
que apenas será possível com uma conduta transparente de todos os titulares de 
qualquer cargo no exercício das respectivas funções, e com uma isenção que 
garanta que os superiores interesses do Clube prevaleçam sempre sobre qualquer 
interesse particular. 

4. Representatividade. “O Belenenses somos nós”, isto é, os seus Sócios. Os novos 
Estatutos devem reflectir o que nós – Sócios – pensamos que será melhor para o 
seu futuro. Devem ainda garantir que, após aprovados, os Sócios vejam neles um 
instrumento que lhes permita uma participação mais efectiva e responsável na 
gestão do C.F.B.. 

É na prossecução deste objectivo, e com base nos princípios acima enunciados que, 
em nome da CRE, e como seu Presidente, lhe venho solicitar o seu inestimável 
contributo, prezada(o) Consócia(o). Queremos elaborar um documento claro, 
coerente e eficaz que permita gerir o Clube, conduzindo-o, como todos desejamos, a 



um futuro bem melhor do que o presente. Mas não o queremos fazer sozinhos; 
queremos saber o que pensam e o que sentem todos os Belenenses. Faça-nos chegar a 
sua opinião, as suas sugestões, os seus comentários sobre o que gostaria de ver 
alterado, removido ou acrescentado nos Estatutos. Diga-nos o que a sua alma azul e o 
seu amor ao Belenenses lhe inspiram, através da “janela de comunicação” criada 
especialmente para este fim no site oficial do C.F.B.. 

Bem haja! Muito obrigado pela sua colaboração. Todos juntos faremos um Belenenses 
maior e melhor! 

Com cordiais saudações clubísticas, 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2018 

Prof. Doutor Abel J. S. C. Vieira 

Sócio nº 1035 

Presidente da Comissão de Revisão dos Estatutos 2017/2018 


