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Editorial
Caros Consócios,
Tal como referido na 1ª edição do Boletim “Cadernos Azuis”, a
finalidade destes não se resume apenas a dar a conhecer troféus
e taças ganhos pelo nosso prestigiado Clube, bem assim como
os seus valorosos atletas.
Há pessoas que, pela natureza dos seus actos, não podem nem
devem permanecer no esquecimento dos tempos, sob pena de a
ingratidão dos homens mostrar o seu lado mais obscuro.
Falamos pois, nesta quarta edição dos Cadernos Azuis, do antigo
Presidente da República, Dr. Manuel Teixeira Gomes, um
Belenense convicto.
Algarvio nascido em Portimão, em 1860, foi um homem de rara
sensibilidade e de enorme cultura.
Aliou a estas qualidades o interesse (na época pouco vulgar) pelo
fenómeno desportivo e em particular pelo nosso Clube.
Democrata Republicano, humanista por convicção, colaborou em
vários periódicos e revistas de carácter sociocultural, como na
“Seara Nova” e posteriormente no diário “A Luta” de Brito
Camacho.
Ligado ao fenómeno literário, deixou, entre outras, obras como:
“Agosto Azul”, “Cartas a Columbano“ e “Gente Singular”.

Filho de pai abastado, seguiu a carreira diplomática, tendo viajado
por inúmeros países.
Após a implantação da República, é convidado para exercer o
cargo de ministro de Portugal em Londres.
Foi delegado de Portugal junto da Sociedade das Nações.
É eleito Presidente da República em 1923 e abdica
voluntariamente em 1925, exilando-se na Argélia onde morre em
1941.
José Manuel Carvalho
Vice-Presidente da Direcão com o Pelouro da Sala de Troféus

Teixeira Gomes
No final da chamada “Primeira República”, antes dos
acontecimentos de 28 de Maio de 1926, foi sétimo Presidente
da República o senhor Manuel Teixeira Gomes (Portimão, 27
de Maio de 1860 – Bugia, 18 de Outubro de 1941), que
exerceu o mais alto cargo político do Estado entre 5 de
Outubro de 1923 e 11 de Dezembro de 1925.
Teixeira Gomes gostava de desporto e de futebol, tendo-se
enamorado do clube do bairro de Belém, local da sua
residência oficial, durante a sua presidência.
Existem registos da sua presença em jogos não apenas no
Campo do Pau do Fio, em frente à antiga – e primeira – Sede
Oficial do Clube, na Rua Vieira Portuense, contígua ao antigo
Mercado de Belém, mas também no Campo do Restelo, o
campo atlético do Casa Pia inaugurado em Dezembro de 1924,
outro emblema belenense que posteriormente se veria forçado
a abandonar o seu campo e a zona que o viu nascer.
Foi não apenas um amigo e um adepto do Clube de Futebol
“Os Belenenses” mas também sócio e seu Presidente
Honorário, o primeiro Presidente Honorário do Belenenses.
Após a sua morte, em Outubro de 1941, no contexto de um
jogo frente ao Carcavelinhos, não apenas os jogadores de
ambas as equipas “alinharam a meio do terreno, guardando um
minuto de silêncio, em sinal de sentimento pela morte do Sr.
Teixeira Gomes” como os jogadores do Belenenses
“ostentavam braçadeiras pretas” (Diário de Lisboa n.º 6792 de
19 de Outubro de 1941).

Notícia do Diário de Lisboa sobre a Inauguração do Campo do Restelo (do CPAC), evento
no qual marcou presença Manuel Teixeira Gomes.

O retrato e o Jornal
Numa das Salas mais nobres da Sala de Troféus do Clube
encontra-se emoldurado um retrato de Teixeira Gomes,
oferecido pelo próprio e com dedicatória ao Clube. É bom
recordar que Manuel Teixeira Gomes foi designado Presidente
Honorário do Clube de Futebol “Os Belenenses”, como
reconhecimento da sua amizade pelo nosso emblema durante
os seus primeiros anos de vida.
Em Junho de 1990, passando 100 anos sobre o nascimento de
Teixeira Gomes, o Jornal do Belenenses publicou um artigo
assinado por Maurício de Oliveira, com referência ao retrato e
com uma abordagem histórica à figura do ex-Presidente da
República que passamos a transcrever:

No Centenário do nascimento
de Manuel Teixeira Gomes
Por Maurício de Oliveira
Seria na verdade indesculpável, para não dizer outra coisa,
que, um jornal que tem no cabeçalho a palavra Belenenses,
esquecesse a passagem do primeiro centenário de um
português que se chamou Manuel Teixeira Gomes. Não são,
evidentemente, nem o aspecto político, nem a faceta literária,
nem tão pouco o carácter histórico que já hoje nimba o sue
grande nome, que criam a este órgão da Imprensa o dever
indeclinável de recordar neste momento a prestigiosa figura
desse homem de alta estirpe moral – que soube também ser
elegante de espírito e de maneiras. O nosso dever, o dever do
jornal do Clube de Futebol “Os Belenenses”, reside
precisamente no facto de secundar a consagração de alguém
que foi, igualmente, um paladino do cultura física e da
educação cívica – enfim, o dever de manifestar gratidão singela
mais sinceríssima por quem foi um dedicado amigo deste
Clube e o seu primeiro presidente honorário.

Imagem do Relatório de Gestão de 1926/1927, com indicação de todos os Troféus em poder do Clube.
O último item listado é, com o n.º33, a Moldura de Prata Teixeira Gomes, com o retrato autografado e
com dedicatória do ex-Presidente da República.

Quando o Sr. Teixeira Gomes assumiu, em Outubro de 1923, a suprema
magistratura da Nação, o nosso Clube estava na sua infância. Mereceram-lhe
“Os Belenenses”, desde logo, verdadeira simpatia. Até então, nenhum Chefe de
Estado aparecera, discretamente, como qualquer cidadão, num campo de
futebol para presenciar um encontro. As competições desportivas tinham a
presença, formal, protocolar, dos Presidentes da República, previamente
anunciada mas sempre rodeada daquele cenário apropriado à presença oficial
do primeiro Magistrado da Nação. Ora, o Sr. Teixeira Gomes quebrou o gelo do
protocolo (o que fez igualmente passeando a pé pelas ruas da Baixa) e
começou a aparecer no nosso modesto campo, então conhecido pela
designação popular do Campo da Praia. A sua presença era um forte estímulo,
a sua amizade um poderoso incentivo. Quis oferecer certo dia, um gratíssimo
brinde ao nosso Clube: uma equipa em seda para cada um dos nossos
jogadores. Era um sócio, mas era também um amigo. Viveu as nossas alegrias
e as nossas tristezas. Acompanhou-nos nas nossas primeiras arrancadas, deunos coragem nos momentos de triste desalento. Sentíamo-lo ao nosso lado. E
tanto o sentíamos junto de nós, que nunca mais nos apartámos dele. Quando,
desgostoso e desiludido, renunciou à Presidência da República, era já
Presidente de Honra do belenenses e o seu retrato, autografado para o nosso
Clube, jamais deixou de figurar nas paredes das nossas salas, agora ao lado de
outro eminente amigo desta casa – o actual Chefe de estado, Sr. Almirante
Américo Tomaz, também Presidente de Honra do Clube de Futebol “Os
Belenenses”.
Um século depois do seu nascimento não é indispensável, para traçar um perfil
de Teixeira Gomes, falar do recorte insuperável da sua prosa, por exemplo nas
páginas aliciantes de “Agosto Azul”, da sua rara sensibilidade de artista, bem
evidente no recheio precioso da sua casa da Gibalta ou nas manifestações
exuberantes da sua vastíssima cultura, da sua superior inteligência, revelada à
frente da Legação de Portugal em Londres, num período particularmente difícil
em que soube defender o prestígio nacional; enfim, no acrisolado espírito de
sacrifício com que soube suportar dois anos dramáticos na “gaiola dourada de
Belém”, como ele próprio classificava o palácio onde conheceu as maiores
amarguras da sua vida.
Apontando-o como paladino do desporto, como entusiasta da cultura física da
raça, também se define uma faceta brilhante da personalidade de Teixeira
Gomes. Vou citar, ao acaso, três episódios curiosos e talvez desconhecidos

A par do futebol, todas as outras manifestações desportivas o interessavam. O
hipismo, por exemplo, era uma delas. Ia muito aos concursos hípicos.
Acostumado aos hábitos e costumes da Inglaterra, julgou que podia
apresentar-se em Lisboa como se apresentava em Londres. Chegava à tribuna
de fato claro, chapéu de coco cinzento, cravo vermelho na botocira e polainas
de linho branco. Não o compreenderam. Isto, porém, foi-lhe indiferente.
Insistiu.

Retrato de Manuel Teixeira Gomes (1911), de Colombano Bordalo Pinheiro
Colecção do MNAA (Óleo sobre tela, 55 × 43 cm, assinado e datado, Inv. 646 – A)

Não era homem que vergasse. Certo dia, durante um concurso hípico no
Campo do Jockey, experimentou um aborrecimento. Um cavaleiro civil
começou a prova sem previamente saudar o Chefe de Estado. Alguém que
estava a seu lado, na tribuna, chamou-lhe a atenção para o facto. Teixeira
Gomes, sem deixar de acompanhar a prova atentamente, comentou apenas: Desporto e ausência de educação são coisas inconciliáveis…

Entretanto o cavaleiro terminava o percurso sem faltas. O Chefe de Estado foi
dos primeiros a dar palmas. Era assim que Teixeira Gomes compreendia o
desporto.
Em outra ocasião, o Presidente visitou um clube náutico encontrou apenas, no
respectivo hangar, duas guigas. Achou pouco e lamentou: - Só dois barcos…
Os dirigentes do clube explicaram-lhe que eram embarcações caras, que a
quotização dos sócios era diminuta e que, enfim, não havia dinheiro para mais.
No dia seguinte, um secretário de Teixeira Gomes ia ao clube, entregar um
cheque pessoal do Presidente para que se pudessem construir, ao menos,
duas outras guigas. Era a reacção do homem que sentia o desporto.
Um terceiro episódio. Regatas de vela na Baía de Cascais. O Presidente assistia
às provas a bordo de uma canhoneira. Estava rija a Nortada e, em dado
momento, um golpe de vento levou-lhe o chapéu para o mar. Foi cair muito
longe, sobre a superfície encrespada das águas e não se tornou possível
recuperá-lo. O Sol dardejava sobre o convés do navio. Não era prudente estar
em cabelo, mas não havia mais nenhum civil a bordo. – Só se for o meu boné,
Sr. Presidente… - sugeriu o comandante da canhoneira, 1º tenente Augusto
Soares de Oliveira.
- E o Sr. Comandante vai ficar em cabelo?
- Tenho outro no meu camarote, Sr. Presidente.
- Então, pois sim e muito obrigado.
As regatas prosseguiram. Lá fora os Chefes de Estado usam muitas vezes
bonés de clubes náuticos, quando assistem a regatas. O presidente não se
importou de pôr um boné da Marinha, mas um dos seus ajudantes segredoulhe que um oficial do navio preparava a sua máquina fotográfica para obter uma
imagem rara – um Chefe de Estado com o boné de um primeiro tenente na
cabeça…
Teixeira Gomes, que era um praxista exigente (nos momentos próprios) sabia
ser também um homem de cativante simplicidade. Ouviu o aviso que lhe
dirigiam, olhou o oficial que assestava a máquina e comentou sorridente:
- Não tem importância. Aceitei uma deferência. Não posso corresponder com
uma deselegância. A fotografia deve ser para o álbum de recordações do
comandante. Tem direito a ficar com ela…

Passaram cem anos sobre a data em que esse notabilíssimo cidadão nasceu
entre os muros brancos de Portimão, sob o Sol rutilante do Algarve e ao vento
ardente do Levante. Foi diplomata, escritor de rara sensibilidade, foi Chefe de
Estado sem ser político, foi infeliz sem o ter merecido. Enquanto vivia no exílio
voluntário, mortificado pela saudade da Pátria que sempre estremeceu, o nosso
Clube – o seu querido Belenenses – cresceu e prestigiou-se, atingiu a
maioridade, dignificou o futebol português, alargou a sua actividade às mais
variadas e salutares modalidades desportivas, tornou-se, enfim, numa grande
organização nacional ao serviço da cultura física. E ele nunca nos esqueceu.
Através dos jornais que lhe chegavam lá longe, vivia os nossos triunfos,
acompanhava-nos nos nossos reveses. Falava de nós a alguns amigos que
sabia serem belenenses como ele. É verdade. Teixeira Gomes nunca nos
esqueceu… Tudo quanto podemos afirmar num preito de sinceridade bem
belenense em homenagem à sua memória veneranda e saudosa, é que
também nós, nesta casa, nunca o esquecemos nem esqueceremos. A sua
lembrança viverá connosco.

“Ao Clube de Futebol “Os Belenenses”, o seu grande
amigo Manuel Teixeira Gomes, 20/06/1924”

