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Editorial
Os "Cadernos Azuis", boletim mensal da Sala de Troféus-Museu 

Manuel Boullosa, nesta sua sexta edição, têm o objetivo de 

relembrar alguns e elucidar outros – os sócios menos antigos do 

nosso Clube – sobre uma verdadeira geração de "ouro" de atletas 

do nosso Basquetebol das camadas mais jovens (iniciados, 

juvenis e juniores ) da década de oitenta do século passado, dos 

quais, alguns viriam a ser dos melhores jogadores da modalidade 

em Portugal.

Acácio Rosa, nome maior do Belenenses, grande dirigente e 

apoiante das modalidades ditas amadoras, tendo particular 

afinidade com, como ele próprio dizia - o seu primeiro amor - o 

basquetebol, lutou sempre pela sobrevivência e desenvolvimento  

da sua amada.

Todos sabemos que os tempos não são fáceis para as 

modalidades, mas, é com este espírito de abnegação e amor de 

que Acácio Rosa foi expoente máximo e com o exemplo daquela 

geração de jovens, que temos de encontrar força e estímulo para 

continuarmos a lutar pelo nosso Basquetebol.

José Manuel Carvalho

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



Uma grande 
geração

O basquetebol do Belenenses teve durante a sua história de 

quase 100 anos – a modalidade surgiu de Cruz ao peito no ano 

de 1927 – grandes gerações de atletas da formação, alguns dos 

quais foram e são jogadores importantes no contexto nacional.

De entre as várias gerações de basquetebolistas belenenses, 

merece particular destaque a equipa que o Professor Mário Silva 

treinou no início dos anos 80, e que durante alguns anos 

dominou por completo as competições distritais e nacionais da 

modalidade, somando no escalão de Juniores 65 vitórias em 66 

jogos disputados. Foram campeões nacionais de Juvenis 

(1981/1982) e de Juniores (1982/1983 e 1983/1984), com 160 

vitórias em 169 jogos realizados, incluindo um invulgar resultado 

de 121-57 frente ao rival Benfica.

A memória dessas equipas funciona ainda hoje como referência 

para as novas gerações do “basquete” azul, que cresceu muito 

em quantidade e qualidade nos últimos anos, sobretudo pela via 

do trabalho de base nas escolinhas de minibásquete.

Para a história, e no que se refere aos atletas campeões de 

1982/1983 e 1983/1984, ficam os nomes mas também os 

brilhantes resultados e as Taças que podem ser apreciados na 

Sala de Troféus Manuel Boulhosa/Museu do Belenenses.

Note-se ainda que desse grupo saíram vários atletas 

internacionais com carreiras profissionais no basquetebol e, não 

menos relevante no plano associativo, duas distinções atribuídas 

pelo chamado Grupo “Os Mil”: para o treinador Mário Silva e para 

Orlando Marques (“Lando”), atleta em particular evidência na 

equipa juvenil e depois júnior do Clube.





Muitas vitórias…
O arranque do Belenenses para várias temporadas de domínio 

nos escalões de formação do basquetebol lisboeta e nacional dá-

se com a vinda do Prof. Mário Silva para o Clube no final dos 

anos 70.

Logo em 1979/1980, os iniciados do Belenenses alcançam o 2º 

lugar regional, somando 23 vitórias em 24 jogos realizados.

Segue-se o título de Campeões Regionais de Juvenis 1980/1981 

e o pódio nacional (3º classificados), numa clara mensagem de 

ambição de novos títulos nas épocas seguintes. O que de resto 

se confirmou.

Entre 1981/1982 e 1983/1984, o Belenenses perde apenas dois 

jogos e sagra-se Campeão Regional e Nacional de Iniciados e de 

Juniores.

Os jovens jogadores azuis – alunos das escolas da zona da 

Ajuda, Belém e Alcântara – tornam-se alvos apetecíveis e 

multiplicam-se os convites para clubes mais ricos, mas a equipa 

mantém-se, fiel ao projecto desportivo que se revela vencedor e, 

sobretudo, capaz de preparar jovens atletas para o posterior 

contexto profissional. E isto num cenário de quase total ausência 

de custo para o clube, que se limitava a pagar o “passe social” a 

apenas parte dos atletas.

Época Escalão Classificações Jogos Vitórias Derrotas

1979/1980 Iniciados 2º classificado Campeonato Regional 24 23 1

1980/1981 Juvenis Campeão ABL e 3º no Campeonato Nacional 41 35 6

1981/1982 Juvenis Campeão ABL e Campeão Nacional 38 37 1

1982/1983 Juniores Campeão ABL e Campeão Nacional 35 34 1

1983/1984 Juniores Campeão ABL e Campeão Nacional 31 31 0



1979/1980

1980/1981

1981/1982

Iniciados.

Vice Campeões Distritais.

Pedro Lobo, Toni, Ferrão, João 

Lobo e Mário Silva. Orlando, JJ, 

Nuno, Pedro e Góis.

Juvenis.

Campeões Distritais. 3º 

classificados no Campeonato 

Nacional.

Seixas, Rui Faria, Luís Miguel, 

Toni, Pedro Lobo, Orlando, JJ, 

Mário Silva, Zé Pereira, Nuno 

Silva, Nuno Paz, Xico Leite.

Juvenis.

Campeões Distritais e 

Campeões Nacionais.

Moreira, Álvaro, Luís, Manuel, 

Toni, Orlando, JJ, Boris, Reis, 

Mário Silva, Nuno, Góis, Tubal, 

Luís, Quim, Roque e Cajó.



1982/1983

1983/1984

Juniores.

Campeões Distritais e 

Campeões Nacionais.

Jorge Santos, Toni, Pedro Lobo, 

Zé Manel, Rui Santos, JJ, 

Manuel, Nuno Viriato, Diniz, 

Mário Silva e Fernando Silva.

Juniores.

Campeões Distritais e 

Campeões Nacionais.

Nuno Lima, Nuno Viriato, 

Orlando, Manuel, Luís Santos, 

Rui Santos, Vítor Tiago, JJ, 

Toni, Jorge Santos, Paulo 

Alexandre, Fernando Silva e 

Mário Silva.



A carta
Acácio Rosa, que chamou ao basquetebol “o meu primeiro amor”, 

sempre foi um entusiasta da modalidade e um grande defensor 

do seu prestígio e importância no contexto do Belenenses. 

Em 1983, quando o Pavilhão do Restelo se enchia para ver jogos 

da formação do Basquetebol, escreveu uma emotiva carta ao 

professor Mário Silva, treinador da equipa, que merece ser lida 

de “A a Z”, incluindo no curioso “post-scriptum”, que revela bem 

a sua fina sensibilidade para os temas “de equipa”.

A carta que reproduzimos pertence ao arquivo pessoal do então 

treinador, que era precisamente o destinatário da missiva:

4.2.1983

Exmº Senhor

Eng.º Mário Silva

Técnico de basquetebol do

Clube de Futebol Os Belenenses

Os meus  cumprimentos e as minhas felicitações pelo êxito obtido para o Belenenses através do 

seu trabalho e devoção à equipa e à modalidade.

Pessoalmente, sempre entendi e defendi, que é a partir  de um trabalho na camada jovem, que o 

futuro se alicerça.

Sei que é unânime o apreço que todos têm pelo seu trabalho e até (o que se realça) o seu espírito 

de entrega total, com devoção e sacrifício.

Sendo o basquetebol o meu “amor”, dos meus tempos de juventude (e até mais), sinto-me radiante 

com os seus êxitos, que são afinal prestígio para o clube a que me afeiçoei.

Aceite os meus parabéns e o meu alto apreço e consideração, o

ACÁCIO ROSA

PS – Pelo meu amigo, Rómulo Trindade, soube que havia 4 miúdos (dos seus basquetebolistas) 

que não tiveram a medalhinha e daí um pouco de tristeza. Está resolvido o caso. Aqui as junto e a 

que sobra tenho o grato prazer de a oferecer a V.Exª, que bem a merece.





osbelenenses.com


