Projeto de Voto n.º 302/XIV/1.ª
DE SAUDAÇÃO AOS CEM ANOS DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
DESPORTOS NO BRASIL

No dia 14 de agosto de 2020, a Associação Portuguesa de Desportos completou cem anos de
existência. Fundada em 1920 por portugueses radicados em São Paulo, é considerada como
um símbolo da comunidade portuguesa no Brasil, resistindo às piores adversidades e às piores
crises, considerada também, por afinidade, como o “clube do coração” da maioria dos
brasileiros.
Inicialmente, nas dependências do clube, foi construído o estádio “Ilha da Madeira”. Ao longo
dos anos, com uma grande quantidade de associados, foi construído um novo estádio,
batizado de Canindé, onde em partida inaugural recebeu o Sport Lisboa e Benfica.
Desenvolveram-se, ainda, em conjunto com os objetivos sociais, a divulgação das tradições e
da cultura portuguesa.
Destaca-se na história do desporto brasileiro e mundial principalmente como clube de futebol,
sendo importante destacar ainda os grandes jogadores que foram revelados nos relvados da
Portuguesa, como Brandão, Felix, Djalma Santos, Enéas, Denner, Ivair, Leivinha e José Roberto,
entre outros grandes atletas.
O Clube foi campeão Paulista nos anos de 1935, 1936 e 1973 e campeão no Torneio Rio - São
Paulo em 1952 e 1955 (torneio que viria a ser substituído pelo atual “Brasileirão”), além de ser
campeão da Copa São Paulo em 1991, vice-campeão do Brasileiro de 1996 e Fita Azul em 1951,
1953 e 1954. No desporto feminino o clube foi Campeão Paulista de futebol em 1998 e
Campeão Mundial de hoquei em patins na Alemanha em 1997.
A Associação Portuguesa de Desportos, apesar das dificuldades que atravessa atualmente,
assim como várias associações da diáspora, é o simbolo da determinação, resiliência e força
das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
Assim, a Assembleia da República vem saudar e louvar as conquistas e distinções desta
associação, destacando a comemoração dos seus cem anos de existência, e exaltando o efeito
positivo que apresenta sobre a imagem dos luso-brasileiros e da diáspora portuguesa em todo
o mundo.
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