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PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 232/XV/1ª

PELA CELEBRAÇÃO DO 100º ANIVERSÁRIO DO SPORT CLUBE BEIRA-MAR

O Sport Clube Beira-Mar comemora 100 anos. Um longo percurso desportivo marcado

por um vasto trabalho desenvolvido em prol desporto, alicerçado nos valores da 

cidadania, respeito e fraternidade. O seu nome e história engrandecem e dignificam a 

cidade e a região em que se insere, com particular enfoque na formação e inclusão de 

jovens, em diversas modalidades desportivas.

O Sport Clube Beira-Mar nasceu na passagem de 1922 para 1923, tendo, desde então, 

pautado a sua vida pelo ecletismo, nomeadamente através do futebol, do futsal, do 

basquetebol, do judo, do boxe, do atletismo, do bilhar, entre outras modalidades. A sua 

equipa principal de futebol militou vários anos no principal escalão nacional, registando 

no seu currículo uma Taça de Portugal, conquistada no Estádio do Jamor, em 1999. Foi, 

também, campeão nacional da então chamada Segunda Liga em 2005/2006 e 

2009/2010.

O início da construção de um complexo contíguo ao Estádio Municipal de Aveiro é uma 

das páginas mais marcante da história da coletividade, uma vez que permite potenciar 

o trabalho das camadas mais jovens, até então espalhado por diversos campos da 

região. O clube pode orgulhar-se das instalações de que dispõe, com resultados já 

visíveis na promoção do futebol jovem.

Nos seus 100 anos de História, Sport Clube Beira-Mar – clube de matriz popular que 

adotou o nome de um bairro da cidade de Aveiro – mereceu reconhecimento público 

como Instituição de Utilidade Pública, Oficial da Ordem de Benemerência, para além de 
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ter beneficiado das Medalhas de Prata e de Ouro da Cidade de Aveiro, da Medalha de 

Mérito do Instituto de Desporto e a Medalha de Bons Serviços Desportivos.

A Assembleia da República saúda o Sport Clube Beira- Mar, pela passagem do seu 100º 

aniversário, e felicita os seus atletas, os seus técnicos, os seus dirigentes, os seus 

trabalhadores, os seus associados e todos aqueles que, direta ou indiretamente

contribuíram para este percurso de cem anos do clube, tão relevante para a cidade de 

Aveiro e a região.

Palácio de São Bento, 12 de janeiro 2023
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