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Passado!
!
! O primeiro auto de posse do Carnide Clube (C.C.) foi registado a 
25 de Abril de 1916. O Exmo. Sr. Filipe Felix da Silva foi o primeiro 
sócio nº 1 e 1º presidente da direção do ainda designado “Carnide Club 
Ciclista”. Logo no ano seguinte, devido ao envio de tropas portuguesas 
para a 1ª Grande Guerra Mundial, das quais os sócios do Carnide 
faziam parte, a direção foi forçada a encerrar o clube. O Carnide fechou 
então prematuramente a 1 de Outubro de 1917.!!
! Com o final da guerra e já na paz de Carnide, estes resistentes 
sócios reuniram-se e elegeram uma comissão administrativa a fim de 
encetarem os trabalhos e continuarem com o desenvolvimento do 
desporto em Carnide. Nesta comissão começaram-se a formar a 
identidade e o espírito que caracterizam o agora sim, oficialmente 
denominado “Carnide Clube”.!!
! “O Sr. Presidente começou por se referir ao amor que sempre 
teve por este clube, amor que nunca o desamparou, por ser o primeiro 
clube de Sport onde teve o seu nome como associado (…)”, acta da 
comissão, 4 de Maio de 1919, lavrada por Jorge Leitão Marques 
referindo-se ao presidente da comissão, Sr. Joaquim Jacinto, e ao amor 
que nunca o desamparou em tempos de guerra.!!
! Foi esta comissão que definiu as cores do clube, elaborou o 
primeiro regulamento interno, que procurou uma sede (as reuniões 
ainda eram nas residências dos sócios), que estabeleceu que a cota 
mínima fosse 5 centavos semanais. Assim nasceu o Carnide Clube em 
11-11-1920.!!
! Em 1928 o C.C. que até então partilhava o campo de jogos da Luz 
com outros clubes, sentiu a necessidade de encontrar um espaço 
próprio. Encetaram-se então conversações com o Conde de Carnide 
para se alugar a “Quinta do Passas” a fim de aí se construir o campo e 
a sede do C.C.. Após alguma negociação arrendou-se o espaço por 3 
mil escudos anuais, o que implicou um aumento das quotas dos sócios 
e uma venda de 1000 títulos de empréstimo de 10 escudos para 
construção do respetivo Campo de Jogos.!
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!
! Este esforço coletivo brutal de transformar uma quinta num campo 
oficial de jogos não demorou muito a dar frutos. 6 anos depois, em 
1934/35 o Carnide vence o seu primeiro Campeonato Nacional de Basq
uetebol iniciando uma serie de quatro consecutivos que só terminou em 
1937/38. Sendo o primeiro ano da prova 1932, podemos dizer que o 
Carnide Clube é um dos pais desta modalidade em Portugal. !
!
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Presente!
!

! Fundado simbolicamente no dia do armistício da 1ª Grande 
Guerra, o C.C. com sede na Rua Neves Costa nº 69 desde 1928, tem 
hoje uma longa e gloriosa historia, da qual se destacam os 7 títulos de 
Campeão Nacional de Basquetebol (1934–35; 1935–36; 1936–37; 
1937–38; 1940–41; 1942–43; 1943–44), a sua modalidade de eleição. 
Ao longo destes anos marcou também com letras de ouro outras 
modalidades como o Ciclismo (clube de formação do bi-campeão da 
Volta a Portugal, Joaquim Gomes), o Atletismo, Ping Pong, Tiro ao arco, 
Taekwondo, Futsal, entre outras.!!
! Para além da componente desportiva, que na atualidade conta 
com diversas modalidades (Basquetebol, Futsal, Taekwondo, Karaté, 
Ginástica e Ballet) com cerca de 700 praticantes, o Carnide Clube tem 
também um passado de dinamização cultural. Ao longo da sua vida tem 
promovido eventos como o Carnaval de Carnide, o Março é Juventude 
(em parceria com a Junta de Freguesia), festas e concertos, 
workshops, seminários e conferencias desportivas, sessões de Cinema 
e por altura dos Santos Populares o bairro histórico de Carnide fica em 
festa durante o mês de Junho com o tradicional arraial de Carnide 
organizado pelo C.C.. Também do ponto vista social o C.C. 
desempenhou um papel relevante junto da comunidade criando uma 
das primeiras creches da Cidade (para ocupar os filhos dos 
empregados nas inúmeras fabricas locais), a escola noturna, biblioteca, 
Jornal “o Carnide", banhos públicos e mantém ao longo destes 97 anos 
de história as portas abertas para todos, sendo por vezes o último 
reduto dos mais desfavorecidos. Resumindo, quem escrever sobre a 
história da freguesia Carnide terá obrigatoriamente de mencionar o 
Carnide Clube.  !!
! O Carnide Clube é também uma Instituição de Utilidade Pública 
desde 1993. O seu espólio, infelizmente mais debilitado do que era 
suposto, conta ainda assim com centenas de taças e medalhas das 
diversas modalidades onde competiu e com toda a documentação 
(livros de actas, registos e fotografias) que acompanharam o 
desenvolvimento da coletividade e que servem de imagens do espirito 
duma época e de uma freguesia.!
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Futuro!
!
! O C.C. continua ativo, contando com cerca de 300 sócios e 
aproximadamente 700 atletas. Segue cumprindo com as suas 
obrigações estatutárias criadas pelos seus fundadores: “promover o 
desenvolvimento da cultura física, intelectual, moral e artística dos seus 
associados”. Sediado na Rua Neves Costa nº69, tem como fontes de 
rendimento um bar, explorado na sua sede, um ginásio e alguns 
patrocínios privados e públicos. Goza também de protocolos com a 
Junta de Freguesia de Carnide para usufruir de espaços onde 
desenvolve as suas atividades desportivas. Não é um clube rico, mas 
orgulha-se de não ter dívidas. Mesmo estando afastado do primeiro 
plano do Basquetebol Nacional ao nível de elites profissionais, foca-se 
na formação. Nos últimos anos tem desenvolvido o programa “A maior 
escola de Basquetebol do País” onde, entre outras coisas, fomenta a 
captação de atletas infantis nas escolas locais. Os seus títulos 
desportivos recentes mais relevantes são: Campeão Nacional 
Basquetebol de sub 16 femininos 2014/15, Taça Nacional Basquetebol 
sub 19 femininos 2014/2015, Campeão Nacional Basquetebol 2ª 
Divisão femininos 2015/2016.!!
! Com 97 anos de vida o Carnide Clube encara o futuro com a 
normalidade de quem cumpre. As instituições nunca envelhecem e as 
suas ambições nunca morrem enquanto houver vontade e gente que 
lhes dê vida. Disso esta coletividade nunca se pode queixar. Sediado 
no centro de uma das mais populosas freguesias da cidade, o Clube 
continua a ser um centro de acção desportiva, cultural e social de 
importância ímpar em Carnide e em Lisboa.  
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