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Editorial
Caros Consócios

Os "Cadernos Azuis" do presente mês não podiam deixar de 

mencionar uma data histórica para o nosso Clube - 23 Setembro 

de 1956.

Refiro-me à inauguração do nosso magnífico Estádio do Restelo.

Irá fazer no próximo dia 23 de Setembro, sessenta e cinco anos 

dessa efeméride.

Foi com pompa e circunstância, como a grandeza que o já grande 

CF "Os Belenenses" impunha, que o Estádio se encheu de 

público e viu o Presidente da República, Craveiro Lopes, colocar 

as insígnias na bandeira azul do nosso Clube.

Para atestar da grandeza e prestígio que o Belenenses ostentava, 

foram convidados para pisar pela primeira vez o novíssimo 

relvado, o Sporting Clube de Portugal e, dois dias depois, o 

Stade de Reims, um dos maiores clubes europeus da época.

O nosso lindo Estádio tem o privilégio de estar localizado em 

uma das mais nobres e bonitas zonas da cidade de Lisboa - a 

freguesia de Belém.

Construído numa encosta de onde é possível ver o rio Tejo, todo 

ele é de uma beleza inquestionável.

Caminhamos no sentido de o apetrechar aos novos tempos e 

esperamos que os associados nunca o deixem de frequentar, nos 

bons e nos maus momentos.

É ali, naquele espaço enorme e belo, que temos de continuar a 

escrever a letras de ouro a nossa gloriosa história.

O vice-presidente

José Manuel Carvalho

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



23 de Setembro de 56
Sobre a inauguração do Estádio do Restelo disse Acácio Rosa 

tratar-se de “um sonho belo que se transforma em realidade”. O 

Belenenses, que desde o dia 1 da sua história se havia debatido 

com o importante problema das instalações desportivas, chegava 

por fim à casa com que sempre havia sonhado, depois de duas 

décadas no Campo das Salésias – mais tarde Estádio José 

Manuel Soares –, espaço mítico da sua história desportiva e 

associativa.

Em Setembro de 1956, contando 37 anos de vida, os belenenses 

celebraram o aniversário do Clube inaugurando o Estádio do 

Restelo, anfiteatro magnífico sobre o Tejo e a Belém histórica, 

construído à força de sangue, suor e lágrimas numa antiga 

pedreira transformada num dos mais modernos – à época –

recintos desportivos dedicados ao futebol e ao atletismo.

No dia da inauguração do Estádio, realizada a 23 de Setembro de 

1956, realizou-se um Belenenses-Sporting e, dois dias mais 

tarde, na inauguração do sistema de iluminação artificial, um 

Belenenses-Stade Reims.

Em cada um dos jogos foi disputada uma Taça: a “Restelo”, no dia 

23, e a “Lisboa”, no dia 25. O Belenenses venceu ambas.



Cronologia
17 de Junho de 1946: A CML comunica ao Belenenses o prazo de 6 anos 

para abandonar o famoso Estádio José Manuel Soares (Campo das 

Salésias).

29 de Janeiro de 1949: O Belenenses anuncia que o novo Estádio se 

localizará na zona da Avenida do Restelo. Anuncia ainda que assegurou 

comparticipação do Ministério das Obras Públicas.

24 de Novembro de 1950: O prazo para o abandono do Campo das Salésias 

é alargado até final de 1954. A CML autoriza o arrendamento de uma 

parcela de terreno de 29 mil metros quadrados a norte da Avenida do 

Restelo.

19 de Março de 1951: É assinado o contrato com o arquitecto Carlos 

Ramos, responsável pelo projecto do Estádio.

23 de Setembro de 1952: É hasteada a bandeira do Clube nos terrenos do 

novo Estádio.

7 de Março de 1953: Dá-se a inauguração simbólica das obras na presença 

de milhares de associados.

28 de Setembro de 1953: Nova inauguração simbólica das obras entretanto 

realizadas.

26 de Setembro de 1954: Arrelvamento simbólico do rectângulo de jogo.

11 de Janeiro de 1955: Sementeira da relva do rectângulo de jogo.

9 de Dezembro de 1955: O chamado “Milagre do Restelo”. Surgem as 

bancadas em torno do rectângulo de jogo.

23 de Setembro de 1956: Inauguração do Estádio do Restelo

23 de Setembro de 1956: É hasteada a bandeira do Clube nos terrenos do 

novo Estádio. O momento alto é o da vitória do Belenenses sobre o 

Sporting, por 2-1.

25 de Setembro de 1956: Inauguração do sistema de iluminação nocturna 

do Estádio. Joga-se o Belenenses vs Stade de Reims, às 22h00. O jogo 

termina com a vitória do Belenenses por 2-0.



A Taça “Restelo”

O Restelo engalanou-se no primeiro jogo da sua história, 

realizado a 23 de Setembro de 1956, frente ao Sporting, um dos 

grandes rivais dos belenenses.

Depois da cerimónia de inauguração, realiza-se o jogo que tem 

como árbitro o italiano Mauro Maurelli. O Belenenses irá vencer a 

partida – ao contrário do que se havia passado com Porto, 

Benfica e Sporting nas inaugurações dos respectivos campos de 

jogos, realizadas em 1952, 1954 e Junho de 1956, 

respectivamente.

Pelos belenenses marcam Miranda, aos 23 minutos, e Matateu –

claro! – aos 82. O Sporting ainda fará o empate por Gabriel aos 

55 minutos, mas o Belenenses não quis a festa estragada, e teve 

até um penalti que desperdiçou, um minuto antes do golo 

sportinguista, com a bola a passar ao lado da baliza leonina.

Para a memória do jogo fica o resultado (2-1 para os Azuis), e as 

equipas: o Belenenses com José Pereira, Pires, Moreira, Carlos 

Silva (Inácio), Figueiredo, Vicente, Dimas, Di Pace, Miranda, 

Matateu e Tito; e o Sporting com Octávio de Sá, Caldeira, 

Carneiro, Osvaldinho, Passos, Juca, Vasques (Hugo), Gabriel, 

Pompeu. Pérides e Martins (Quim e Travassos).

23 de Setembro de 1956

Belenenses 2 – Sporting 1



A Taça “Restelo”, n.º352 do catálogo relativo ao futebol.



“Ao Clube de Futebol “Os Belenenses”

Amigo e valoroso camarada

Na inauguração do seu Estádio

O abraço e a homenagem do

Sporting Clube de Portugal

23 de Setembro de 1956”



A Taça “Lisboa”

O Stade de Reims que visitou o Belenenses era, nos anos 50, 

uma das mais fortes equipas do futebol gaulês. Vencedor da 

Supertaça francesa (o chamado “Challenge des champions”) de 

1955 (7-1 frente ao Lille), Campeão francês em 1954/1955 e 

finalista vencido da Taça dos Campeões Europeus de 1955/1956 

(frente ao Real Madrid, por 4-3, em Junho de 1956) o Stade veio 

a Lisboa decidido a estragar a festa aos belenenses, mas foi 

incapaz de contrariar a euforia que se vivia no Restelo, no campo 

e nas bancadas.

No dia 25 de Setembro, dois dias depois da vitória sobre o 

Sporting, o Belenenses arrebatou a belíssima Taça “Lisboa” 

batendo os gauleses por 2-0 com golos de Miranda, a abrir o 

jogo, e Matateu, a fechá-lo. O encontro serviu para assinalar a 

inauguração da iluminação artificial do novo Estádio, que se 

encontrava ainda pouco afinada, deixando as balizas pouco 

iluminadas.

O Belenenses alinhou com José Pereira, Pires e Moreira; Carlos 

Silva, Figueiredo (capitão) e Vicente; Dimas, Di Pace, Miranda, 

Matateu e Tito. Jogou ainda o argentino Massey, que quase 

marcava (bola ao poste) num jogo quezilento, mas que o 

Belenenses venceu com mérito.

Pelos franceses jogaram Jacquet, Zimmy e Scholhamer, 

Panverne, Jonquet e Cicci, Hildago, Glowacki, Fontaine, Maouche

e Vicent.

Sobre o jogo escreveu o Diário de Lisboa que “no Belenenses há 

que destacar em primeiro lugar toda a equipa, que teve sempre 

um homem onde era preciso, sem que eles se preocupassem 

com o número nas costas”. Acrescentou ainda não haver dúvidas 

de que “o Belenenses venceu uma grande equipa de futebol”.

25 de Setembro de 1956

Belenenses 2 – Stade Reims 0





A equipa do Stade de Reims finalista da 

Taça dos Campeões Europeus de 1956, 

vencida pelo Real Madrid de Di Stefano, 

por 4-3, depois de ter estado a vencer 

por 2-0, aos 10 minutos de jogo.



A Taça “Lisboa”, n.º353 do catálogo relativo ao futebol.



osbelenenses.com


