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PROJETO DE VOTO N.º 417/XIV/2ª

De congratulação por ocasião do 109.º aniversário do Sport Comércio e Salgueiros

O Sport Comércio e Salgueiros é uma das instituições desportivas, mais antigas, da cidade do 

Porto e do País.

Fundado a 8 de dezembro de 1911, sob o candeeiro 1047 na Rua da Constituição. Foram seus 

fundadores João da Silva Almeida, o “Joaninha”, Henrique Medina, que viria a notabilizar-se 

como pintor, e Jorginho, que batizaram o clube como Sport Grupo e Salgueiros.

Entretanto muda e nome para Sport Porto e Salgueiros, designação com que na época de 

1915/16 participa nos primeiros torneios Oficiais organizados pela Associação de Futebol do 

Porto, da qual é sócio fundador.

Em 1920, após a fusão com outro clube da cidade, o Sport Comércio, surgiu a denominação 

atual de Sport Comércio e Salgueiros.

Na época 1943/44 o Salgueiros disputou pela primeira vez o campeonato nacional da I Divisão 

Nacional saltando nas décadas seguintes constantemente entre a I e a  II Divisões Nacionais até 

que, na  década de 80, o clube voltou a ganhar estatuto de clube de I Divisão, que soube sempre 

manter desde então, à exceção da época de 1989/90, quando se sagrou Campeão Nacional da II 

Divisão.

Na época seguinte, 1990/91, conquistou a sua melhor classificação de sempre, na I Divisão

Nacional, alcançando o quinto lugar, o que lhe valeu, no ano seguinte, a única participação do

seu historial numa prova europeia de clubes – a Taça UEFA.

Em 2005 o clube interrompeu a sua participação nos campeonatos de futebol sénior, tendo 

regressado em 2008 através de denominação, Sport Clube Salgueiros 08 devido a problemas 

financeiros.

Em 2018 o clube conseguiu recuperar a denominação Sport Comércio e Salgueiros nome que 

volta a ostentar, desde então.
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Desde a sua fundação em 1911 que é um clube irreverente e bairrista, incentivado pelos seus 

adeptos e simpatizantes, tendo conseguido a proeza de se manter como uma referência do 

desporto nacional em várias modalidades, nomeadamente no polo aquático (onde foi campeão 

nacional por diversas vezes), no atletismo (onde organiza, de forma ininterrupta, a prova de 

estrada mais antiga de Portugal e uma das provas de atletismo mais antigas do país), no futebol 

sénior e no futebol de formação, entre outras.

O Sport Comércio e Salgueiros, é uma associação desportiva que se afirmou como Símbolo 

Desportivo de maior representatividade e reconhecimento da Freguesia de Paranhos e uma das 

maiores da Cidade do Porto, quer pelos seus inúmeros êxitos desportivos, quer pelos princípios 

e valores que defende.

Nos dias de hoje, e ainda em processo de recuperação estrutural, o clube movimenta cerca de

600 atletas e técnicos, para além de desenvolver (individualmente e/ou em parceria) uma serie

de projetos, abertos à comunidade, de promoção do desporto como elemento de integração na

sociedade. 

Assim, no assinalar do seu 109.º aniversário, a Assembleia da República manifesta o seu 

reconhecimento e congratulação e envia as mais sinceras felicitações aos seus corpos 

sociais, sócios, atletas, adeptos e simpatizantes.

Palácio de São Bento, 10 dezembro 2020
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