
 
 
 
 

CF BONJOANENSES  
O CLUBE ONDE O BASQUETEBOL VENCEU O FUTEBOL 
 
 

 
 
O ano de 1935 viu também surgir na cidade de Faro o Clube de Futebol "OS BONJOANENSES", que se tornou a 24ª 
filial de "OS BELENENSES". Nos primeiros anos de atividade o CF "OS BONJOANENSES" praticou pingue-pongue, 
basquetebol e futebol. Atualmente "OS BONJOANENSES" são a 4ª filial do clube de Belém. 
 
A falta de recursos na época da sua criação era colmatada pela realização de atividades recreativas, que serviam 
para a gestão do clube e, essencialmente, para comprar os equipamentos para o futebol, mas em 1938 os 
constrangimentos económicos e a falta de um campo próprio levaram à desistência da modalidade de futebol, 
surgindo o ténis de mesa, mais conhecido por pingue-pongue, como a principal modalidade do clube naquela época. 
 
Também com o fim do futebol surge o basquetebol cujos jogos eram disputados num campo no centro da zona do 
Bom João, num terreno anexo à sede do clube. Recentemente, consequência da procura, surge também o futsal 
como modalidade praticada no clube. Apesar das dificuldades que o clube tem atravessado o basquetebol nunca 
parou e atualmente é o desporto rei do clube. Exemplo disso é o trabalho realizado nos escalões de formação. 
  
Com equipas em quase todos os escalões de idade o CF "OS BONJOANENSES" é presença assídua nos torneios e 
campeonatos regionais, participando ainda em provas por todo o país e mesmo no estrangeiro. O basquetebol no CF 
"OS BONJOANENSES" assume-se agora não só como um projeto desportivo, mas também como um projeto social. 
 
Foi graças a este espirito que assistimos ao treino dos atletas da Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças 
Diminuídas Mentais (AAPACDM) que numa iniciativa do CF "OS BONJOANENSES" desenvolveram uma parceria que 
permite a prática de basquetebol adaptado aos utentes daquela instituição, iniciativa que apenas mais um clube em 
Portugal desenvolve, o CAB da Madeira. 
 
Foi com um brilho nos olhos que o treinador Nuno Martins, esteve à conversa com o Correio de Faro e confessou o 
prazer de ver os resultados deste projeto que começou há cerca de um ano e que tem superado todas as expetativas 
“não só no gosto que eles têm em vir praticar basquetebol (90% dos utentes da AAPACDM consideram que o 
basquetebol é o desporto que preferem praticar) mas também no desenvolvimento motor que eles tiveram desde 
que iniciaram os treinos”. Segundo Nuno Martins “este é um dos vários projetos que o clube tem que visam a 
inclusão. Temos um projeto que envolve a comunidade, envolve os pais, as famílias, é um projeto onde todos têm 
lugar”.  
 
Esta é também a principal mensagem que nos deixou José Costa, presidente do clube desde 2011, que se envolveu 
no clube graças à filha que gostava de praticar basquetebol e hoje orgulha-se, não só da estabilidade que o clube 
alcançou, mas também da envolvência que pais e famílias têm com o clube pois “estão neste momento a terminar a 
formação de treinador quatro pais de atletas que irão reforçar o número de treinadores do clube muito 
brevemente”.  
 
Mas o grande orgulho deste presidente é ter desenvolvido “um projeto de responsabilidade social transversal, que 
conta com o apoio de alguns mecenas e que permite que todos possam participar, tenham ou não condições 
económicas para o fazer. Aqui ninguém fica de fora, se aparecer um jovem que não pode pagar a sua inscrição ou 
o seguro, nós arranjamos forma disso acontecer”.  
 
Para José Costa “foi fundamental a disponibilização do Pavilhão Municipal da Penha para o clube se desenvolver. 
Hoje 70% da utilização do pavilhão é feita pelo CF "OS BONJOANENSES" e sem esse apoio era impossível fazer o 
que fazemos pois somos um clube pequeno que depende da dedicação de todos e só é possível envolver tantos 



miúdos graças ao esforço de várias pessoas como o Paulo Sousa, o Nuno Martins, o António Canário ou o António 
Baltazar que fazem das tripas coração para que este projeto tenha sucesso”. 
 
Com cerca de 80 atletas inscritos oficialmente e mais 40 a participar nos treinos são muitos os convites que recebem 
para participar em torneios um pouco por todo o país e até do estrangeiro “mas infelizmente não temos as 
condições financeiras para fazer essas deslocações, no entanto é algo que nos orgulha porque mostra que o nosso 
trabalho é reconhecido e isso só faz com que tenhamos vontade de trabalhar cada vez mais”, deixando ainda no ar 
um mote que os motiva e uma ambição que querem transmitir a todos os farenses “Queremos que Faro seja a 
capital do basquetebol no Algarve”. 
 

 

     


