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Editorial
Caros Consócios,

Tem o propósito, este quinto" Caderno Azul", de elucidar os 

sócios e adeptos sobre um aspecto administrativo de enorme 

relevância na modernização e desenvolvimento do nosso Clube.

Refiro-me ao "Relatório e Contas da Direcção" relativo ao 

exercício associativo da temporada desportiva de 1926/1927.

Nunca até esta data tinha ficado registado por escrito, qualquer 

tipo de actividade associativa do Clube.

Foi sem dúvida um marco importante na vida desta instituição 

fundada em 1919, e que se vinha afirmando, contra todas as 

expectativas, como um dos baluartes do desporto nacional, como 

aliás o futuro viria a confirmar.

Era a presidência do Major João Luiz de Moura, o qual viria a ser 

reconhecido como um dos melhores presidentes deste Clube 

consagrado e popular.

José Manuel Carvalho

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



A história associativa da temporada desportiva 1926/1927 é 

feita de grandes altos e alguns baixos que importa registar.

O país vê cair a chamada “Primeira República”, derrotada pelo 

movimento militar do 28 de maio, que instaura a Ditadura 

Nacional. No início de fevereiro de 1927 dá-se em Lisboa uma 

revolta militar que conhece expressão também na cidade do 

Porto, onde aliás se inicia previamente. Os combates 

prosseguem durante alguns dias, mas sublevação é derrotada 

e, no dia 9 de fevereiro, ocorre o fuzilamento de vários civis e 

marinheiros. O “reviralhismo” não dará tréguas à ditadura pelo 

menos até 1933, sucedendo-se revoltas e intentonas, todas 

fracassadas. É neste contexto que surgem novas expressões 

do aparelho repressivo, com destaque para a criação da Polícia 

Especial de Informações, em março, e que mais tarde dará 

lugar à PVDE, à PIDE e à DGS, extinta após 25 de Abril de 

1974.

À frente do Clube encontra-se desde julho de 1925, o major 

João Luiz de Moura, que substitui José António da Silva no 

cargo de presidente da Direcção. Da sua Direcção farão parte 

António Maria Ribeiro, como vice-presidente, Joaquim Dias
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(tesoureiro), Alfredo dos Santos (1º secretário), Manuel 

Augusto Florêncio (2º secretário), Carlos Costa Pinto e 

Fernando Rodrigues (vogais), sendo Presidente da Assembleia 

Geral o senhor Artur Queiroz e Presidente do Conselho Fiscal 

o senhor Adolfo Elias Martins.

No seio do Clube, foi um reformador e um organizador, que se 

preocupou com a instituição de processos e organização 

orçamental e financeira. É assim durante a fase inicial da sua 

permanência como presidente da Direcção que se inicia o 

registo escrito da actividade associativa do Clube de Futebol 

“Os Belenenses”, ou Club de Foot-Ball “Os Belenenses”, como 

se autointitulou durante as primeiras décadas da sua 

existência, iniciando-se a publicação impressa, pela primeira 

vez desde a fundação do Clube, do “Relatório e Contas da 

Gerencia, Parecer do Conselho Fiscal, Comissões Technicas, 

Projectos, Regulamentos e Propostas” relativo ao exercício 

associativo da temporada desportiva de 1926/1927.

O documento refere-o de forma explicita no Capítulo I, 

“Relatório e Contas da Direcção”: “Contrariamente aos 

preceitos seguidos até à data pelas suas predecessoras 

resolveu esta Direcção apresentar, este ano, o seu relatório 

devidamente impresso e, se esta nossa resolução acarreta 

evidentemente um aumento da despesa nas contas da nossa 

gerência, não deixa, todavia, essa despesa de ser devidamente 

compensada pelas vantagens incontestáveis que desse facto 

advém”. Prossegue o relatório, sublinhando como vantagem a 

“maior facilidade que assim damos aos sócios de conhecer a 

vida do Clube”.

Antes, ainda em 1926, dá-se a cedência ao Belenenses, “a 

título precário”, do terreno das Salésias, formalizada por 

decisão do governo datada de 15 de dezembro de 1926. O 

decreto n.º12.823 do Ministério das Finanças acrescenta dois 

pontos raramente referidos por quantos sublinham a ligação do 

presidente da Direcção ao poder, eventualmente por nenhum 

destes factos encaixarem na narrativa estafada de um 

Belenenses encostado ao status quo: no artigo 2º do decreto 

refere-se claramente a reversão da posse do terreno e de todas 

as suas benfeitorias, a favor do Asilo Nun’Álvares, “e sem 

indemnização”, após o fim da utilização decretada; no artigo 3º 

é acrescentada a obrigação de ser entregue ao Asilo “a 

percentagem de 6 por cento sobre a receita bruta de todos os 

desafios de futebol ou festas desportivas, ali realizadas, bem 

como a receita líquida duma festa desportiva anual”.



No final de janeiro de 1927 realiza-se no Cine-Belém uma 

muito participada Assembleia Geral Extraordinária para debater 

o tema das obras com vista à construção do novo campo 

atlético.

A Assembleia, presidida pelo senhor Artur Queiroz, inicia-se 

com uma exposição acerca dos planos da Direcção para a 

construção não apenas do campo e das infraestruturas a ele 

associadas – desde logo os balneários e as bancadas – mas 

também a projectada nova sede do Clube, idealizada “em 

disposição paralela à Rua das Casas do Trabalho e em 

construção plana, de alvenaria ou tijolo”, e com um custo 

estimado de 120 contos. O custo total estimado para toda a 

obra é de 250 contos.

São abordadas medidas extraordinárias para a obtenção de 

receitas destinadas à construção do campo, propondo a 

Direcção o lançamento de uma quota suplementar no valor de 

30$00, a pagar de uma só vez por parte dos associados com 

capacidade financeira ou em prestação de 5$00 nos casos dos 

associados “que não disponham, infelizmente, dos recursos 

precisos”, e o lançamento de títulos de empréstimo no valor de 

25$00, 50$00 e 100$00, sem juro. A Direcção avança 

igualmente com a proposta de criação de um fundo de 

amortização, constituído pela percentagem de 10% sobre a 

receita líquida dos jogos “realizados fora do nosso campo”.

De fora dos planos de financiamento iniciais fica o plano para o 

edifício da nova sede, a qual nunca verá concretização prática, 

embora se refira a hipótese do lançamento de um empréstimo 

externo junto da Caixa Geral de Depósitos, “ou de outra 

qualquer instituição bancária”, no valor de 150 contos.

Ora, as propostas da Direcção causaram “viva discussão” na 

Assembleia e “uma oposição chefiada por Humberto Negrão 

(Presidente do Conselho Fiscal em 1925 e 1926), acolitado por 

Luiz Vieira e Silveira da Costa” criticou duramente os planos 

apresentados. A Assembleia decide a “suspensão da execução 

do programa” e a constituição de uma Comissão composta por 

grandes belenenses – os senhores Luis Vieira, Salvador do 

Carmo e Miguel Buttuller – para a sua análise, mas o major 

João Luiz Moura apresentou a demissão em bloco de toda a 

sua Direcção, situação revertida no dia 9 de Março de 1927, 

após realização de nova Assembleia Geral que decidiu a 

recondução deste órgão social e a aprovação do programa de 

trabalhos proposto. Assim, no dia 5 de Abril de 1927 arrancam 

as obras de construção do Campo das Salésias.



Ultrapassadas estas dificuldades, o relatório da época 

1926/1927 apresenta um tom optimista, fruto da felicidade de 

se ter sagrado a equipa de Honra de futebol Campeã de 

Portugal, ao bater na final da competição o Vitória Futebol 

Clube por 3-0 e da resolução da “velha” aspiração relativa ao 

Campo de Jogos, “através da aquisição do terreno das Salésias 

para instalação do nosso campo atlético”. Assim, a gerência é 

qualificada como “feliz do ponto de vista desportivo e das mais 

proveitosas sob o ponto de vista da administração”. De resto, o 

saldo financeiro do exercício é positivo, no valor de 

74.875$51, para o que contribuiu a quota suplementar criada 

nesse mesmo ano.

Durante o exercício de 1926/1927 é criada a Secretaria do 

Clube – que funcionará no número 188, 1º andar, na Rua da 

Junqueira, contando com um telefone privado ligado à rede 

pública –, reorganiza-se a gestão do arquivo e da 

correspondência, inicia-se a remodelação dos estatutos, a 

assistência aos jogadores e a já referida “reorganização escrita 

do Clube”, através da impressão de documentos e elementos 

relevantes de gestão.

É curioso, no Relatório de 1926/1927, a contabilização do 

número de reuniões de Direcção – vinte e sete – bem como a 

publicação do número de presenças por cada um dos 

membros do referido órgão.

Acompanha o relatório, para além do parecer do Conselho 

Fiscal, um projecto de remodelação dos estatutos centrado na 

classificação de sócios, que passarão a distribuir-se pelas 

seguintes categorias: contribuintes, eventuais (os sócios-

atletas), auxiliares (menores de 14 anos), filiados ou delegados 

(ou seja, pertencentes a filiais ou delegações). O projecto 

refere ainda a passagem dos sócios auxiliares a contribuintes 

logo que completem 14 anos de idade “sem necessidade de 

pagamento de joia” ou de outras taxas.

No que se refere ao “Campo Atlético”, o relatório apresenta os 

elementos fundamentais do processo de construção da infra-

estrutura, cuja obra arranca a 5 de Abril de 1927, após 

adjudicação a “empreiteiros especialistas neste género de 

construções”: os senhores António Vicente Ramos e Bruno 

José dos Santos.

As obras ajudicadas, no valor de 92 contos e de 12 contos, 

referem-se no primeiro caso à construção de 75 pilares de 

tijolo para suporte das bancadas, terraplanagem do terreno de



jogo e da pista de corrida, construção do peão e 

ensaibramento e cilindramento dos terrenos, e, no segundo 

caso, à construção de um muro para separação entre os 

terrenos do Belenenses e o Asilo Nuno Alvares, e outro para 

suporte de terras na zona do peão.

O relatório informa que o custo do Campo soma já 104 contos 

e informa os associados acerca de um projecto “gentilmente 

oferecido pelo nosso estimado consócio Sr. Salvador do 

Carmo” para a elevação das bancadas.

As onerosas obras das Salésias são em parte suportadas por 

títulos de empréstimo sem juros e reembolsáveis nas 

condições aprovadas em Assembleia Geral. 

É extremamente comovente a inclusão de um sub-capítulo no 

relatório relativo a falecimentos, eventualmente motivado pela 

extrema proximidade entre associados e à triste circunstância 

do falecimento de Carlos Sobral, sócio n.º6 do Clube, e que o 

texto apresentado pela Direcção refere como “saudosa e 

brilhante figura” que “jamais se varrerá da memória de todos 

os belenenses”.

Nas conclusões, apresentadas em seis pontos, nota de 

destaque para a proposta de aprovação de um voto de louvor 

aos “nossos empregados Ex.mos Srs. Luciano d’Assumpção 

Narciso e Augusto d’Almeida pelo zelo e dedicação com que 

têm desempenhado os serviços a seu cargo”.

Em 1927 é apresentado aos sócios um projecto de 

regulamento do fundo de assistência, destinado a “proteger 

todos os representantes desportivos inscritos oficialmente no 

Clube quando de acidentes devidamente comprovados 

sucedidos quer em provas oficiais quer em treinos”. Trata-se, 

no fundo, de um esquema de seguro e assistência pós-

sinistro, que o Clube pretende regulamentar para três áreas 

fundamentais: assistência médica, medicamentosa e financeira.

O “Fundo de 
Assistência”



É curiosa a proposta da Direcção de, no contexto da alteração 

estatutária, anular “as nomeações de sócios de mérito que não 

tenham sido efectuadas pelo Direcção do Clube ou pela 

Assembleia Geral”, por se ter verificado a anterior atribuição 

desta distinção a “alguns indivíduos que, com pouca ou 

nenhuma assiduidade, fizeram parte das nossas equipas 

desportivas”.

Em paralelo, a Direcção propõe a atribuição da condição de 

sócio de mérito a 35 associados, incluindo uma mulher:

Sócio n.º 1, Henrique Costa

Sócio n.º 2, Artur José Pereira

Sócio n.º 3, Francisco Pereira

Sócio n.º 4, Romualdo Bugalho

Sócio n.º 5, Manuel Veloso

Sócio n.º 6, Carlos Sobral

Sócio n.º 7, Alberto Rio

Sócio n.º 8, Mário Duarte

Sócio n.º 9, Joaquim Rio

Sócio n.º 41, Joaquim de Almeida

Sócio n.º 79, Eduardo de Azevedo

Sócio n.º 80, Arnaldo Cruz

Sócio n.º 88, Francisco Ferreira

Sócio n.º 156, Fernando António

Sócio n.º 164, Raul Azevedo

Sócio n.º 177, Júlio Marques

Sócio n.º 188, José Pires

Sócio n.º 353, Alfredo Ramos

Sócio n.º 402, Augusto Silva

Sócio n.º 447, Bernardino Pereira

Sócio n.º 456, César de Matos

Sócio n.º 457, Severo Tiago

Sócio n.º 554, José Viriato

Sócio n.º 926, Raul Silva

Sócio n.º 1784, José Manuel Soares

Sócio n.º 1876, Leonel Assis

Sócio n.º 1886, Rodolfo Faroleiro

Sócio n.º 2445, Francisco Assis

Sócio n.º 2474, Francisco S. Marques

Sócio n.º 2570, Francisco de Matos

Sócio n.º 2649, Olívia Ferreira (primeira mulher)

Sócio n.º 2662, Faraó R. Pereira

Sócio n.º 2668, Mário Silva Marques

Sócio n.º 2725, João Silva Marques.

Distinções 
associativas



Futebol: Formam a comissão do futebol o tenente Manuel 

Veloso, sócio fundador e antigo jogador da primeira categoria, 

que desempenha a função de treinador das quatro equipas do 

Clube, Manuel Florência e o vice-presidente da Direcção, 

António Maria Ribeiro. O primeiro “team” do Clube obteve a 

segunda posição do Campeonato de Lisboa e “ganhou 

brilhantemente o Campeonato de Portugal, em cuja 

distribuição de jogos a sorte não o bafejou”. A equipa de 3ª 

categoria venceu o Campeonato de Lisboa correspondente. O 

relatório também refere o importante facto de nas seleções 

nacionais e regionais ter sido o Belenenses o Clube que “teve 

mais representação”.

Grupos Infantis: O relatório refere a circunstância de se terem 

inscrito na faixa etária entre os 12 e os 17 anos “a quantidade 

de 233 jovens jogadores”, cifra que parece sublinhar a ideia 

muito comum entre os belenenses de ser a zona ocidental de 

Lisboa um verdadeiro “viveiro de futebolistas”. Foi nesse grupo 

que, com base em “desafios-treino”, foram seleccionados os 

atletas para representar o Clube na Taça Álvaro Gaspar, na qual 

o Belenenses conquistou o segundo lugar, atrás do Marvilense. 

O Torneio Intersócios contou com a doação de uma taça – a 

Taça Pepe – por parte da D. Victória Marques, mas a Comissão 

decidiu reservá-la para uma prova a disputar “num campo 

vedado”, ou seja, no novo Campo Atlético do Clube, após a 

conclusão da sua construção.

Atletismo: a Comissão Técnica do Atletismo refere a 

necessidade de “realizar anualmente um campeonato 

intersócios a fim de divulgar” a modalidade, e inclui os 

resultados do torneio realizado. Refere ainda os resultados dos 

atletas belenenses nas várias competições e destaca a 

participação de Severo Tiago no 2º Match Ibérico de Atletismo, 

participando nos 200 metros e na estafeta de 4x100 metros, a 

qual bateu o recordo nacional.

Natação: O relatório desta Comissão sublinha por um lado a 

vontade de “engrandecer o Clube” mas, simultaneamente, a 

falta de meios para o desenvolvimento da sua actividade. O 

relatório refere a desfiliação do Belenenses da Liga Portuguesa 

dos Amadores de Natação, na sequência do chamado “Caso 

Torok”, por se encontrar, entretanto, filiado na “Federação 

Portuguesa de Natação (Amador)”, aliás na condição de 

membro fundador. A fechar, a comissão enumera um conjunto 

de projectos e medidas, tendentes a melhorar a condições da 

natação belenense, com destaque para a “construção, em local 

apropriado, de um posto náutico”. 

Notas 
relevantes 
nos 
Relatórios 
das 
Comissões 
Técnicas 
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Ciclismo: Com o objectivo de “incutir o gosto pelo ciclismo no 

nosso Clube”, a comissão refere no seu relatório ter organizado 

um torneio intersócios nas categorias de meninas (na qual se 

classificou a sócia Olívia Ferreira, primeira mulher distinguida 

como sócia de mérito no Clube), Principiantes, Fracos, Fortes e 

Veteranos. No primeiro torneio intersócios participaram 27 

belenenses. De resto, a comissão confessa a sua “sincera 

mágoa” ao notar o “desinteresse e a manifesta indiferença da 

maioria dos sócios pelas provas em que os nossos corredores 

têm tomado parte, não comparecendo a animá-los, nem à 

partida nem à chegada, o que não verificamos noutras 

agremiações”, incluindo na Volta a Portugal, prova em que o 

Belenenses concorreu com dois ciclistas. No plano desportivo, 

o destaque da época vai para o 1º lugar de Faraó Rodrigues na 

Volta do Porto, categoria de Fracos.



O tenente-coronel João Luiz de Moura (27/01/1885 – 21/07/1937), natural de 

Benavente, distrito de Santarém, foi um militar cuja carreira passou pelo 

exército e pela aeronáutica, tendo servido em África no contexto do 

envolvimento de Portugal na Primeira Grande Guerra. 

Após o golpe de 28 de maio de 1926 torna-se, a partir de 11 de junho desse 

ano e até à sua morte, Governador Civil do Distrito de Lisboa, imprimindo um 

forte pendor assistencialista e caritativo “a favor dos mais humildes” ao seu 

mandato. 

Foi ainda presidente da Federação Portuguesa de Futebol, eleito em agosto de 

1927, numa altura em que a FPF substitui a antiga União Portuguesa de 

Futebol.

Sócio apaixonado do belenenses, foi o seu quinto presidente eleito, servindo o 

Clube nessa condição entre 1924 e 1931, período durante o qual promoveu 

uma verdadeira revolução na gestão associativa e desportiva.

Durante a sua presidência o clube obteve o terreno das Salésias e construiu e 

depois melhorou o Campo Atlético. Foram também organizados os 

procedimentos de gerência e inaugurada a sede associativa da Rua da 

Junqueira, mais ou menos na zona onde hoje se situa a Universidade Lusíada. 

Esta sede dispunha de salas de trabalho e de convívio, salas de jogos (bilhar e 

ping-pong), uma biblioteca, secretaria e bufete.

Também entre 1925 e 1931 surgem no Clube novas modalidades: Natação e 

Polo-Aquático, Ciclismo feminino (brilhando de azul Olívia

Ferreira), Basquetebol, Ténis de Mesa, Rugby e Hóquei em Campo. 

No relevante plano dos resultados desportivos, destaque para os títulos de 

campeão nacional de futebol (1927 e 1929) e de Lisboa (1926, 1929 e 1930), 

para a presença na final do Campeonato de Portugal de 1926, para a 

prestigiante vitória por 3-0 sobre o Real de Madrid (em 1930) e para a 

promoção da actividade desportiva no Clube.

No dia 4 de Agosto de 1930 recebe a máxima distinção associativa (a Cruz de 

Cristo de Ouro – Dedicação e Valor).

Também foi distinguido com condecorações oficiais do estado português, a 

saber: como Grande-Oficial da Ordem da Benemerência, por proposta da 

Presidência do Ministério, ao abrigo do art.º 44.º do Regimento das Ordens 

Portuguesas, de 20 de abril de 1929 (decreto publicado no DG n.º 114 de 20 

de maio de 1929); com o grau de Grã-Cruz, por proposta do Presidente do 

Ministério, de 2 de julho de 1931 (decreto de concessão publicado no DG n.º 

164, de 18 de julho de 1931).

Em 1949, no 30º aniversário do Clube, foi descerrada na Sala de Troféus um 

medalhão com a efigie de João Luiz de Moura.Jo
ão
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Sinto-me verdadeiramente satisfeito por presidir à 

Direcção do Clube, porque é realmente agradável 

dirigir rapazes tão bondosos, tão disciplinados; tão 

profundamente integrados no seu papel como 

aqueles que compõem a agremiação belenense!

Clube essencialmente bairrista, de cunho que eu 

desejaria acentuar cada vez mais, em todos os seus 

associados – atletas ou não – tenho somente 

encontrado a bondade, a sinceridade e a confiança 

nos destinos comuns.

Temos procurado avançar sem atropelar ninguém, 

mas unicamente pelo valor próprio, pelo trabalho e 

pela fé.

Temos procurado sempre desenvolver-nos à nossa 

custa, utilizando a matéria que possuímos, 

trabalhando-a, educando-a, cultivando-a.

O meio é grande, é muito vasto, e penso 

sinceramente que nele poderemos sempre encontrar 

a matéria prima. A acção do Belenenses tem como 

um dos principais objectivos a educação do bairro 

em que o Clube está estabelecido e dentro deste 

capítulo muito se tem conseguido.

A pouco e pouco, sem pressas, com método, o club 

tem adquirido um grau de desenvolvimento 

notabilíssimo. Não só o futebol merece a nossa 

atenção; outros desportos de utilidade reconhecida, 

têm igualmente o seu lugar no Belenenses.

O que será o futuro do Clube? Penso que admirável.

O campo das Salésias ficará sendo, brevemente, 

propriedade nossa; faremos então construir as 

bancadas e a pista de atletismo; outros trabalhos 

serão realizados e uma vez terminados, o campo das 

Salésias ficará sendo um dos melhores; senão o 

melhor de Lisboa.

O club faz hoje o que fez há dez anos: trabalha!

E felizmente que vão fazendo justiça ao seu esforço e 

à sua vontade de progredir.

Aquela indiferença com que o Belenenses foi olhado 

durante muitos anos, tem desaparecido, e hoje o 

valor do club é reconhecido por todos.

Isto prova que a directriz seguida pelo Belenenses 

tem sido perfeitamente honesta, criteriosa e justa –

em harmonia, portanto, com todos os princípios do 

desporto.

Em 1943 é publicado no Boletim do Belenenses um 

texto do Major João Luiz Moura, escrito na primeira 

pessoa, transcrição de um texto originalmente 

publicado em “O Belenenses” de 23/09/1929 

(número único):

Há muitos anos, nem mesmo já sei quantos, 

morando eu em Belém, dediquei-me futebol.

A expansão deste desporto era muito reduzida –

como muito reduzido era o número de seus 

praticantes.

Tive, assim, o princípio de convivência com o bairro!

A guerra surgiu – e foi necessário abalar.

Quando regressei não trazia aquele entusiasmo 

antigo pelo futebol – mas a admiração e o carinho 

pelo desporto não haviam desaparecido.

Pouco tempo depois do meu regresso, fundou-se o 

Belenenses. Entrei para sócio – e principiei a seguir 

passo a passo o trabalho da colectividade, e a sua 

rápida e segura ascenção.

Em 1924 fui eleito presidente – e até hoje, a 

Assembleia Geral tem-me sempre distinguido, 

reelegendo-me.



A pouco e pouco, sem pressas, com 
método, o club tem adquirido um 
grau de desenvolvimento 
notabilíssimo. Não só o futebol 
merece a nossa atenção; outros 
desportos de utilidade reconhecida, 
têm igualmente o seu lugar no 
Belenenses.
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