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Editorial
Caros Consócios,

Na sequência de um trabalho de remodelação e reformulação de 

conceito da Sala de Troféus Manuel Bulhosa, vem o “Museu do 

Belenenses” criar, a partir deste mês de Março, um conjunto de 

Boletins - "Caderno Azul“ - com periocidade que se pretende 

mensal e em formato digital.

Consideramos importante, principalmente em tempos de 

pandemia, com grande parte das competições interrompidas e 

com a Sala de Troféus encerrada a visitas, aproximar os sócios e 

adeptos da memória e da história do Clube.

Homero Serpa, ilustre Belenense, dizia e bem que quem renega o 

passado não pode entender o presente e dificilmente merecerá o 

futuro.

Temos de ser um Clube virado para o futuro, para a modernidade. 

Agora é o nosso tempo e cada vez mais é necessário fomentar o 

espírito associativo.

É nessa perspectiva que se enquadra a Sala de Troféus Manuel 

Bulhosa, que vai ao encontro de todos os associados.

O "Caderno Azul" terá a preocupação de não só mostrar 

fotograficamente o objecto (uma Taça, uma medalha ou um 

documento escrito, por exemplo), mas também, 

simultaneamente, enquadrá-lo no seu contexto histórico e 

associativo.

Dando sequência a esta estratégia, pretende este grupo de 

trabalho em que me incluo, juntamente com os consócios e 

amigos Rui Vasco Silva, Rui Avelans Coelho e Carlos Carvalho, 

criar condições para um "museu" mais moderno, com uma 

componente virtual e que, num futuro próximo, possa fazer parte 

do site do Clube.

Temos, portanto, como objetivo final, aliar uma Sala de Troféus 

apresentável e "digna" da nossa vasta história, com conceitos 

modernos, assentes no mundo digital.

José Manuel Carvalho

Vice-Presidente da Direcção com o Pelouro da Sala de Troféus



Guerra e Paz
A Europa entra em Guerra no Verão de 1914. Um conflito 

aparentemente local, entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, 

após o atentado que vitima o arquiduque Franz Ferdinand, 

transforma-se rapidamente numa guerra de dimensão mundial, 

envolvendo progressivamente vários protagonistas.

A jovem República portuguesa entra formalmente na Guerra em 

Março de 1916, após declarar guerra à Alemanha, apesar de 

existirem combates nos territórios coloniais africanos desde o 

ano de 1914.

A guerra, agora industrializada e tendo ao seu dispor meios 

tecnológicos aterradores, prolonga-se muito para além das 

expectativas iniciais.

O futebol entra na guerra. Os ingleses chegam a formar um 

batalhão composto por futebolistas e, alguns clubes, como o 

Clapton Orient, sofrem consequências dramáticas.

O futebol português também sofrerá com a guerra, perdendo 

praticantes e lamentando vítimas durante os combates.

Muitos dos combatentes regressados a Portugal são portadores 

de lesões físicas e cicatrizes psicológicas duradoras. É para estes 

que são encontradas respostas como o Instituto dos Mutilados, 

instituição destinada à recuperação e reeducação dos mutilados 

da Grande Guerra. 

Militares do CEP na trincheira, em 1917. 

Fotografia de Arnaldo Garcez.



Militares do CEP marcham em Belém (1916).



Operários e 
soldados

Quando o Belenenses se inscreve pela primeira vez na Taça 

Mutilados da Guerra, o clube conta com apenas um ano de vida.

A sua equipa de Honra de futebol inclui vários jogadores 

consagrados, quase todos belenenses – ou seja, nascidos ou 

residentes na zona histórica de Belém – e com forte presença de 

militares.

Acácio Rosa transcreve no seu “Factos, nomes e números da 

história de Os Belenenses (1919-1960)” uma resposta do Clube a 

um artigo da revista “Fooball”, em Novembro de 1920, na qual é 

referida a circunstância de integrarem o onze do Belenenses “seis 

militares cuja caderneta está limpa de punições por qualquer 

delito”, incluindo “dois (que) combateram na Flandres e em África 

sempre disciplinados, sempre bons soldados, tendo um deles, 

Francisco Pereira, sido promovido por bons serviços de soldado 

a sargento, com dois anos de campanha no inóspito clima do 

Niassa”.

É assim de presumir, embora nada nos permita afirmá-lo com 

toda a certeza, que haveria no seio da equipa belenense especial 

motivação para a disputa e a conquista de uma taça em honra e 

para proveito dos mutilados de uma guerra em que haviam 

estado directamente envolvidos jogadores azuis, incluindo um 

dos fundadores do Belenenses, Francisco Pereira.

Assinalado na imagem Francisco 

Pereira, fundador do 

Belenenses, irmão de Artur José 

Pereira, membro do exército 

português que esteve no Niassa, 

Moçambique, durante a Primeira 
Grande Guerra.



“Mutilados de Guerra”, por Otto Dix (1920).



Uma Taça solidária
A Taça Mutilados da Guerra é um dos troféus mais referidos e 

prestigiados do rico palmarés do futebol belenense, ainda que 

não raras vezes com lapsos e incoerências na informação 

partilhada, o que não surpreende se tivermos em conta que as 

fontes sobre o assunto são escassas.

Seja como for, a edição de 3 de Julho de 1918 da Capital refere a 

competição e publica uma bonita fotografia do troféu que, pode 

ler-se, esteve em local público para apreciação de todos.

O mesmo jornal esclarece ser esta uma iniciativa sua, em 

conjunto com “um grupo de amigos”, tendo como objectivo 

beneficiar os mutilados – leia-se, os combatentes feridos, física e 

psicologicamente – no contexto da guerra mundial em curso.

Acácio Rosa esclarecerá mais tarde que as receitas, descontadas 

as despesas operacionais e a percentagem para a AFL, se 

destinavam ao Fundo dos Hospitais dos Mutilados da Guerra.

Na edição de 1918, ou seja antes da fundação do Clube de 

Futebol “Os Belenenses”, participaram as equipas do Sporting 

Clube de Portugal, do Sport Lisboa e Benfica, do Império Lisboa 

Club e do Vitória Foot-Ball Club.

1918
A primeira edição da Taça realiza-se em Julho de 1918, dias 

antes da disputa da final da Taça de Honra da AFL, agendada para 

16 desse mesmo mês. 

O Sporting, reforçado com o futuro belenense Alberto Rio, num 

processo que deu que falar, venceu primeiro o Império (2-0), a 7 

de Julho, e, uma semana mais tarde, no dia 14, o Benfica (2-0), 

ficando na posse provisória do Troféu. 

A Taça, que hoje pode ser apreciada na Sala de Troféus Manuel 

Bulhosa, tem aliás uma pequena etiqueta metálica com o ano e o 

nome do Sporting Clube de Portugal, vencedor desta primeira 

edição.

A Taça Mutilados da Guerra, 
etiqueta n.º1 da Sala de Troféus.



1921
O Belenenses, fundado em 1919, participa pela primeira vez na 

Taça Mutilados da Guerra em 1921, num torneio que contou com 

a participação do Sporting Clube de Portugal, Casa Pia Atlético 

Clube, Carcavelinhos, Império Lisboa Club, Internacional, Sport 

Lisboa e Benfica, e Vitória Foot-Ball Club.

O Torneio, disputado pela primeira vez em 1918, havia sido 

interrompido por dificuldades de calendário, sem possibilidade de 

agendamento dos encontros relativos à disputa da Taça por parte 

de “Os Sports”, publicação à qual o diário “A Capital” havia cedido 

os respectivos direitos de organização.

A notícia que aparece na edição n.º 3756 de “A Capital”, em 

14/04/1921, dá conta de uma série de pormenores interessantes 

sobre a perspectiva de retoma da Taça Mutilados da Guerra, no 

contexto da realização de uma reunião de delegados dos clubes 

para definição por exemplo do calendário de jogos.

Por exemplo: ficamos a saber que a Taça se encontrava, à data 

dessa notícia e nos termos do regulamento, depositada no 

Instituto de Mutilados, em Arroios, lugar que está na origem da 

expressão “os maluquinhos de Arroios”.

A prova estendeu-se por várias semanas, arrancando em meados 

de Abril e prolongando-se até 19 de Junho.

Belenenses 4 – Vitória FC 0

No dia 24 de Abril, no Estádio do Lumiar, o Belenenses entra a 

todo o gás e antes do primeiro minuto já vence por 1-0, golo de 

Alberto Rio. Fernando António marca novamente para os azuis, 

de cabeça, e logo depois bisa. A primeira parte não termina sem 

que Mário Duarte impeça o golo dos setubalenses, mantendo o 

3-0 no marcador.

No segundo tempo é novamente Fernando António quem marca 

para os belenenses, hat-trick em jogo contra adversário de 

respeito, e talvez por isso tenha sofrido carga violenta que o retira 

do jogo, sem sentidos. Segue-se Peixinho, também do 

Belenenses. O futebol dos anos 20 não é para quem tenha medo.

O Vitória vê-se reduzido por expulsão de Alfredo Rosa, ainda que 

Francisco Pereira – irmão de Artur e capitão do Belenenses –

interceda junto do árbitro no sentido de manter o setubalense em 

campo, sem sucesso. Quem regressa é Fernando António, já



refeito. Os 4-0 finais são lisonjeiros para os de Setúbal.

A exibição azul merece o elogio do Diário de Lisboa. “Verifica-se 

que se têm treinado”, escreve o repórter. 

Belenenses 6 – Carcavelinhos 2

No dia 22 de Maio os azuis voltam a entrar em campo para medir 

forças com o Carcavelinhos, adversário local, rival da zona 

ocidental de Lisboa que anos mais tarde será Campeão de 

Portugal.

O Diário de Lisboa escreve que “havia apostas pela derrota dos 

belenenses e, ao vê-los entrar e alinhar-se, mais se justificaram 

os que tinham apostado contra eles”. O Belenenses apresenta-se 

sem Mário Duarte, Morais e, muito importante, Artur José 

Pereira, a alma da equipa.

Aos 32 segundos de jogo o Belenenses já perde, auto-golo do 

guardião azul após falha na captação de remate. A exibição do 

“keeper” belenense é desastrada e numa segunda investida os 

alcantarenses fazem 2-0, num lance em que o guarda-redes nem 

se faz à bola, limitando-se a acompanhá-la com os olhos.

Rio faz o 2-1 e, de acordo com o Diário de Lisboa, redime-se da 

má exibição até ao momento. O empate chega pelo pé de 

Francisco Pereira, que fecha o marcador do primeiro tempo com 

empate a duas bolas.

O Carcavelinhos entra para a segunda parte com menos um 

jogador, depois da lesão do seu “keeper”. O Belenenses não se 

comove e despacha os rivais de Santo Amaro com mais quatro 

golos, fixando o 6-2 e, claro está, a passagem à final.

Belenenses 2 – Sporting 1

A final da edição da Taça Mutilados da Guerra 1921 realiza-se no 

dia 19 de Julho, colocando frente a frente o Belenenses e o 

Sporting, este último apurado após meia-final frente ao Casa Pia 

– Campeão de Lisboa – com direito a repetição.

De acordo com e edição de 20 de Junho da Capital, “o jogo foi 

um pouco violento, razão porque, apesar de entusiasmar a 

assistência, que era regular, não satisfez”.

O Belenenses venceu por 2-1 um Sporting reforçado com o 

sevilhista Enrique Gómez Muñoz “Spencer”.

A Taça foi entregue a capitão Artur José Pereira pelo Sr. Bento 

Mantua, presidente da Comissão Organizadora, que se 

encontrava acompanhado pelos senhores Ribeiro dos Reis, Pinto 

d’Almeida e Campos Júnior.

Eram Presidentes da Direcção 

do CF “Os Belenenses”, à data 

da conquista das duas edições 

da Taça, o Sr. Eng.º Reis 
Gonçalves e o Sr.º Luís Vieira.



1923
Após nova interrupção em 1922, o Torneio é retomado em 1923, 

arrancando logo em Janeiro e prolongando-se por vários meses, 

até à final, em Julho.

Participam o Clube de Futebol “Os Belenenses”, o Sporting Clube 

de Portugal, o Carcavelinhos Foot-Ball Club, o Internacional, o 

Império Lisboa Club e o União de Lisboa.

O Belenenses realizou duas eliminatórias e a final, enquanto que 

o outro finalista, o Carcavelinhos, apenas disputou uma 

eliminatória, vencendo o Sporting por 2-1.

Até à final o Belenenses vence primeiro o Internacional, por 3-1 

e, em Maio, o Império por 3-0. Segue-se o Carcavelinhos Foot-

Ball Club, adversário da meia-final de 1921.

Belenenses 3 – Carcavelinhos 1

Realizado pelas 18 horas do dia 8 de Julho de 1923, a final da 

terceira edição da Taça Mutilados da Guerra tem lugar no campo 

da Palhavã, junto a Sete Rios.

De acordo com o Diário de Lisboa, a partida decorreu de forma 

monótona no primeiro tempo, prejudicado pela ventania que se 

fazia sentir. O empate ao intervalo resultava de penalti a favor do 

Belenenses e de golo “dubitativo” dos de Santo Amaro, devido à 

colocação dos seus jogadores.

Na segunda parte o Belenenses jogou com vento a favor, 

sobressaindo na equipa azul os avançados Fernando António 

(peça chave na conquista da Taça de 1921) e Veloso, marcador 

de um dos golos azuis. O terceiro, de acordo com o repórter, dá-

se por culpa do guarda-redes alcantarense, “que se arreceiou

duma carga do avançado centro dos Belenenses”.

No final do encontro, vitória azul belenense, a carimbar o 

segundo triunfo em duas edições consecutivas de um troféu que 

não voltaria a ser disputado.

A belíssima Taça Mutilados da Guerra viajou assim para a sede 

do Clube, no centro de Belém, fronteira ao Campo do Pau do Fio.

A Taça, que tem a etiqueta n.º1 na Sala de Troféus, é ainda hoje 

uma das mais belas peças de ourivesaria do “museu” belenense, 

merecendo por si só uma visita ao Estádio do Restelo e aos 

corredores da Sala Manuel Bulhosa.
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