




O Club Internacional de Football (CIF) desde a sua
fundação, em 08 de dezembro de 1902, defende princípios
fundamentais para a sua razão de existência no desporto
que basicamente são:
• A prática do desporto pelo desporto, no respeito mutuo 

dos seus praticantes;
• O amadorismo
• O espirito olímpico

• São as três pedras angulares que tem sustentado a nossa
linha de rumo desde a fundação e que desejamos que
continue a orientar os destinos deste nosso clube.

Para que possamos perceber melhor o espirito e a forma de
estar do CIF no desporto, é importante a transmissão da
nossa historia e, em especial os contributos que temos
dado ao futebol, de que tanto gostamos e nos apaixona.
Será importante referir que o Club internacional de Foot-ball
(CIF) pelo seu nome poderá indiciar que só nos
direcionamos, desde o inicio (1902) à pratica desportiva
desta modalidade. Não é verdade, pois para além do
futebol, o CIF foi até inicio dos anos 50 o maior clube de
atletismo de Portugal, sendo o clube que individual e
coletivamente, mais recordes nacionais colecionou até
então e com as melhores marcas da maioria das
especialidades. Aliás, e num tempo onde os atletas
olímpicos, que representavam Portugal, eram em numero
reduzido, a maioria do CIF.
Entre outros: destacamos Doutor. Gentil Martins pai do
conhecido prof. Doutor António Gentil Martins campeão de
Portugal em várias especialidades.
Será de enfatizar, desde a sua origem, a participação do
CIF, nas história do desporto em Portugal



Até 1940-1950 e pensando nas modalidades 
praticadas naquele tempo,  O CIF esteve 
sempre nos primórdios da sua prática. Tais 
como:

• Ténis
• Basquetebol
• Voleibol
• Boxe
• Ténis de mesa
• Natação
• Andebol 
• Badminton

Tendo sido campões  em muitas destas 
modalidades, sempre dentro dos princípios 
atrás enunciados.

• Desporto pelo desporto
• Amadorismo
• Espirito Olímpico



O CIF através dos seus fundadores é o introdutor do
futebol em Portugal. Este feito remonta aos longínquos
anos do inicio 1888, há 133 anos, quando o dr. Eduardo
Pinto Basto, que estudava na altura em Inglaterra, numa
das suas viagens a Portugal, trouxe a1ª bola de futebol.
Foi a partir daí que os 3 irmãos Pinto Basto, O Eduardo,
Guilherme e Frederico, conjuntamente com outros
elementos da família, começaram a jogar futebol todos
os domingos na quinta da Fronteira e mais tarde na
Quinta do Bonjardim que era propriedade da família
Redondo.
O primeiro desafio de futebol em publico, que foi como
apresentação do desporto rei em Portugal, realizou-se
num domingo do mês de outubro de 1888 em Cascais,
num terreno fronteiriço ao clube da Parada onde
participaram os principais futuros fundadores do CIF
entre os quais a família Pinto Basto.
A partir de então começaram a constituir-se equipas que
se agregavam em pequenos grupos que mais tarde
viriam, de forma organizada, transformar-se nos
primeiros clubes. O primeiro foi o Clube Lisbonense, que
é o antecessor do CIF em 1892. Já participavam os
futuros fundadores do CIF – irmãos Pinto Basto, irmãos
Vilar entre outros.
O acontecimento mais mediático do futebol em Portugal,
nesta época, ocorreu no Porto, no Campo Alegre no dia
02 de Março de 1894, com a realização de um encontro
de futebol entre uma equipa de Lisboa, sobretudo à base
do Clube Lisbonense e uma seleção do Porto. Formada
principalmente por atletas Oporto Criket Club.



Este encontro, foi organizado por Guilherme Pinto Basto que
era também o capitão de equipa e teve a particularidade de
terem assistido a esse encontro o Rei D. Carlos, a Rainha D.
Amélia e os príncipes D. Luis Filipe e D. Manuel.
Esteve em disputa , pela primeira vez em Portugal, uma taça
em prata para o vencedor do encontro “Taça D. Carlos I”
oferta do próprio monarca.
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A equipa de Lisboa venceu por 1-0 tendo a taça sido entregue
ao seu capitão Guilherme Pinto Basto que a guardou e a
entregou ao CIF aquando da sua fundação em 1902.

Mas para que o futebol evoluísse, a nível nacional, era preciso
definir as regras da sua prática, estando o CIF presente através
do seu presidente de então Dr. Carlos Vilar que liderou a
criação das primeira regras do futebol em Portugal, sendo
chamado pela imprensa da época (João das Regras) das
legislação futebolística.



Em 05 de Janeiro de 1907, há 114 anos, o CIF foi o
primeiro clube português a internacionalizar-se em
Madrid, no hipódromo de Castelhana, onde hoje se
localiza o estádio San Martin, com uma assistência de
10.000 pessoas contra o Madrid Futebol Clube (mais
tarde Real Madrid) realizou-se um encontro tendo o CIF
ganho por 2-0

Em 1908/1909 estrutura-se a primeira liga de futebol
onde participou um dirigente do CIF (José Castelo
Branco) ajudando a legislar a sua regência.
O CIF também é um dos fundadores da Associação de
Futebol de Lisboa em 1910.
Realizou-se já sob a égide da Associação de Futebol de
Lisboa o primeiro campeonato de Lisboa. Tendo sido
ganho pelo CIF contra, entre outros: Sport Lisboa e
Benfica e Sporting Clube de Portugal.
Outras curiosidades interessantes foram encontradas na
historia do nosso Club Internacional de Foot-ball.
Sendo o CIF um clube mais antigo e prestigiado, à
época, que o Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube
de Portugal, porque não está hoje na ribalta?
Pela simples razão de sermos um clube com princípios,
filosofia e abordagem do desporto pelo desporto.
Que apesar de tudo, temos aproximadamente 5.000
sócios. Mais que alguns clubes, inclusivamente da
primeira liga de futebol.



Há ainda uma história do nosso CIF que nos ajuda a
compreender a forma de estar no desporto: o CIF foi o
primeiro campeão de Lisboa em 1910 e várias vezes 2º
classificado até que em 1924 saiu definitivamente das
competições oficiais de futebol e como documentam os
jornais da época, foi com enorme espanto e surpresa que
receberam a noticia: Como é que um dos baluartes do
futebol abandonava o desporto que introduziram em
Portugal? interrogaram-se!
Foi precisamente pela coerência aos princípios que o clube
defendia e defende, os tais pilares da melhor maneira de
estar no desporto. Tudo começou algures em 1922
quando começaram a dar-se os primeiros passos para
profissionalização do futebol, o pagamento aos jogadores
de bilhetes de elétrico, lanches e almoços etc.
O nosso clube reage e avisa que o futebol está a ir por
maus caminhos, pois aliciam-se jogadores para mudar de
clube com o pagamento de pequenas benesses perdendo-
se o espirito do amadorismo. Continuámos a protestar até
que em 1924, não suportando a situação, o CIF saiu das
competições oficiais.
Atualmente organiza um campeonato de futebol interno
amador o mais prestigiado do pais onde se pratica o
desporto pelo desporto com 16 equipes com árbitros ex
federados na Associação de Futebol de Lisboa. Além do
campeonato temos a taça CIF que se realiza em
simultâneo. A super- taça é disputada entre as equipas
vencedoras do campeonato e Taça. Esta competição
realiza-se no dia do aniversário do CIF em 08 de
Dezembro.



JOSÉ BASÍLIO PINTO BASTO



Fomos encontrar, em Vila Viçosa, o sócio e grande cifista José
Basílio Pinto Basto, descendente e sobrinho-neto dos fundadores
do Club Internacional de Foot-ball.

- Sou sócio do prestigiado Clube Internacional de Foot-ball há
mais de 50 anos.

A minha vida correu em paralelo com o CIF

Sou descendente dos fundadores do CIF, Eduardo, Guilherme e
Frederico. O meu Pai Nuno Pinto Basto foi da segunda geração
de jogadores, jogava com o meu primo Mário Duarte no campo
onde hoje é a praça de touros.

Como o Mário Duarte vivia em Belém, vinha de "chora" (espécie
de elétrico puxado a mulas) demorava imenso tempo e assim
arranjou em Belém um grupo de amigos e fundou o Clube
Futebol Os Belenenses, jogando na posição de guarda-redes. No
entanto continuou a jogar com o grupo Pinto de Bastos.

Entrei no clube quando este ainda estava no Campo Grande e o
seu diretor o Sr. Eng. Pedro Vasconcellos e a sua assistente Srª.
Fernanda Monteiro. O clube tinha muitos bons jogadores e uma
ótima equipe treinada pelo grande Campeão Raul Peralta, que
veio a Portugal, jogar o campeonato internacional do Estoril e
ficou em Portugal. O Responsável pelos Campos, era o Sr.
Manuel Dinis, que me convidava sempre no final do dia de
sábado para bater umas bolas durante meia hora. Manuel Dinis
jogava muito bem e aquela meia hora, punha-me completamente
de rastos.



Eu ia ao CIF, ao sábado a tarde e domingo de manha, com o
tempo fui escolhido para a equipe do CIF, constituída por
Pedro Falcão de Azevedo, Henrique Chaves, os irmãos
Lousada Soares, José Carlos Botelheiro, e com a
campeoníssima 12x campeã nacional Leonor Peralta. Ganhei
algumas provas nos fim de semanas e na equipe ganhamos
muitos jogos e fomos campeões nacionais de interclubes.

Até que chegou o tempo do serviço militar, e fui para
Moçambique onde entrei logo na operação NOGORDIO em
cabo delgado, tempos muitos difíceis para mim. Quando
regressei a Lisboa, logo que pude fui visitar o CIF, agora no
caramão da Ajuda que no tempo que estive em Africa, mudou-
se do Campo Grande para estas grandes e bonitas instalações.
Para recomeçar contratei um grande jogador Luis Filipe, para
me treinar 3x por semana, e recomecei a jogar com amigos.
Ganhei muitos torneios de fim de semana tanto no CIF como
no Estádio Nacional, joguei sempre o torneio de aniversário do
CIF, porém nunca o ganhei, ficando muitas vezes bem
classificado.

VIVA O TÉNIS e o grande CLUBE INTERNACIONAL DE FOOT-
BALL.

José Basílio Pinto Basto


