
Discurso do 94.º Aniversário do CFP 

Outorga a 3 individualidades o título de Sócio Honorário - 22 dezembro 2022 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng. Carlos Moedas, Senhor 

Deputado Ferroviário Eng. José Carlos Barbosa, Senhor Vereador do Desporto 

da CML, Dr. Ângelo Pereira, Sr. Vice-Presidente da IP, Eng. Carlos Fernandes, 

Vogal do Conselho de Administração da CP, Dr. Joaquim Guerra, Vogal da IPP, 

Dr. Nuno Neves, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Marvila, Dr. José 

António Videira, Administrador Executivo da DESMOR, Dr. Miguel Pacheco, 

representante da Junta de Freguesia de Alcântara, Professor Mário Correia, 

representante da ACCL, Dr. Artur Botão, aos nossos Parceiros do Terraço 

Boémio, Pedro Colaço e Nuno Pereira, do Quero-te nas Docas, Cristóvão 

Caxaria, do Bar do Campo, Mauro Paiva, da Power X, Igor Carneiro, da Super 

Bock, o Administrador Executivo Dr. Luís Moreira, representantes dos Clubes 

sediados na Freguesia de São Vicente e demais Entidades presentes, sem 

esquecer os nossos funcionários, corpo técnico das diferentes modalidades, 

atletas, sócios, familiares e amigos, quero publicamente agradecer a vossa 

presença! 

Em 15 de dezembro de cada ano o CFP festeja o acontecimento, celebrando-se 

apenas hoje, por razões de agenda, mas ainda em tempo, o 94.º aniversário.  

Foi em 1928 que o Grupo Desportivo da CP, com diversas modalidades 

desportivas se fundou e em 1934 que surgiu o Ateneu Ferroviário com as 

modalidades culturais, até que em 1961, após fusão destas duas organizações, 

tem origem a atual estrutura, ou seja, o Clube Ferroviario de Portugal. 

Porém, o espírito associativo desde cedo se verificou no setor ferroviário, tendo-

nos sido deixados alguns testemunhos físicos, de onde sobressai a taça relativa 

à vitória obtida por ferroviários numa competição de remo (Taça de Cascais) 

realizada no tempo do rei D. Carlos. Esta regata realizou-se no dia 12 de 

setembro de 1880, conforme anúncio da Real Associação Naval publicado no 

Diário de Notícias n.º 5 240, de 6 de setembro desse ano - e que se atentarmos 

a essa data, hoje estaremos a celebrar não o nonagésimo quarto aniversário, 

mas sim o centésimo quadragésimo segundo aniversário.  



Permitam-me que, pela importância e significado deste dia, de celebração de 

aniversário, dirija em nome do Clube Ferroviário de Portugal um especial 

agradecimento a 3 individualidades aqui presentes e aos quais foi outorgada a 

propositura de sócios honorários, e que são como o Senhor Presidente da 

Assembleia Geral referiu, os senhores: 

1. José Gonçalves Vital, sócio n.º 1 da Secção de Remo; 

2. Francisco José Patrício, sócio n.º 3 da lista geral do Clube; 

3. Carlos Manuel Félix Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

Se quanto aos sócios José Gonçalves Vital e Francisco José Patrício, os mesmos 

sempre se pautaram pela simplicidade, solidariedade, verticalidade e longa 

dedicação ao Clube, razões que os tornam dignos de atribuição desta distinção, 

no que respeita ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas, esta proposta baseia-se na 

particular e cuidada atenção que o mesmo tem devotado ao Clube Ferroviário 

de Portugal, designadamente: 

✓ pelo carinho e interesse demonstrados na história e dinâmica desportiva do 

Clube, mesmo antes de ser Presidente de Câmara; 

✓ por ter sido, na longa história do Clube Ferroviário de Portugal e mesmo dos 

clubes que lhe deram origem, o primeiro Presidente de Câmara a dar-nos a 

honra da visita aos 3 polos do Clube e a proceder à inauguração de uma obra 

requalificada, a qual foi comparticipada pela CML em cerca de 60% do seu 

custo total; 

✓ por ter acelerado (acreditamos nós) alguns processos instruídos na Câmara, 

em face dos “recados” feitos no nosso discurso do passado dia 1 de maio; 

✓ por num passado recente e num momento que antecedeu o início de uma 

Start Up ocorrida no Clube, o Sr. Eng. Carlos Moedas, ao ver o presidente 

do CFP, Guilherme Gonçalves, que me preparava para assistir à sessão, ter 

feito questão de me apresentar ao unicórnio das tecnologias digitais, Pady 

Cosgrave, cofundador da Web Summit e ter-lhe contado na frente dos 

Jornalistas e de membros do Governo presentes, a história do nosso Clube, 

fazendo referência à taça de prata d’El-Rei D. Carlos ganha por ferroviários 

numa prova em Cascais em 1880, ao facto do campo de futebol ter sido 

construído sobre as cinzas das máquinas a vapor dos comboios, entre outras 



palavras de grande envolvência, ficando aqui bem patente que o CFP lhe diz 

muito! 

Porque acreditamos que os sócios José Gonçalves Vital, Francisco José Patrício 

e o Engenheiro Carlos Moedas nos continuarão a dar bons motivos para 

alimentar a nossa deferência, a Digníssima Assembleia Geral deste Clube 

aprovou esta proposta da Direção. 

Senhor Presidente e todos, a cerimónia que nos junta aqui hoje, reveste-se 

assim de um profundo simbolismo para o nosso Clube, e reflete também o 

esforço organizativo que esta Direção tem feito para relançar a atividade 

desportiva e cultural, já antes e agora nos pós pandemia, assente em bases 

sólidas e consistentes. 

E não há melhor forma de preparar um melhor futuro do que começar por 

recordar e honrar o seu passado, e distinguir aqueles que foram os seus 

melhores e que dedicaram grande parte da sua vida ao engrandecimento do 

Clube Ferroviário, como foi o caso do Vital, do Patrício e de tantos outros que 

em breve também quereremos distinguir e alguns até estarão aqui presentes. 

Tudo na vida é efémero. Esta Direção esfumar-se-á no tempo e outras Direções 

do Ferroviário hão-de vir dar o seu contributo, no futuro, para melhorar as 

prestações do Clube, mas estas homenagens e o seu significado perdurarão na 

história do Clube Ferroviário de Portugal. 

Termino, para de seguida dar a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa reforçando uma vez mais o agradecimento do Ferroviário 

pela vossa presença neste evento tão singelo, mas com tão grande significado 

para nós. 

Ainda por via da época que se aproxima, permito-me que enderece a todos um 

abraço amigo na certeza de que este Natal proporcionará as condições ideais, 

para iniciarmos um Novo Ano com espírito positivo e com uma renovada 

energia! 

Votos de um Feliz Natal e de um +Próspero Ano de 2023. 

Obrigado a todos.                 

Guilherme Gonçalves 


