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Projeto de Voto de Saudação n.º 163/XV

AO VITÓRIA SPORT CLUBE PELO SEU 100º ANIVERSÁRIO

O Vitória Sport Clube, relevantíssima instituição desportiva nacional, comemora este 

ano o seu 100º aniversário.

Fundado, em Guimarães, no ano 1922, “na loja do seu primeiro Presidente, António 

Macedo Guimarães, a Chapelaria Macedo, com porta aberta em parte do edifício actualmente 

ocupado pelo Café Milenário, ali bem perto da Torre da Alfândega, onde está afixada a 

inscrição «Aqui Nasceu Portugal»” (António Amaro das Neves, 22.09.2015, in

http://araduca.blogspot.com/2015/09/aqui-nasceu-o-vitoria-sport-club.html), o Vitória 

Sport Clube, também identificado e reconhecido como Vitória de Guimarães, é a projeção da 

cidade e concelho de Guimarães, numa palavra, da sua comunidade.

O Vitória Sport Clube afirmou-se e tornou-se reconhecido pela modalidade de futebol, 

sem prejuízo de ter décadas de dedicação intensa ao ecletismo, com conquistas muito 

relevantes em diferentes modalidades desportivas.

Na modalidade de futebol, para além da relevante participação desportiva nacional –

sendo o clube com mais presenças na 1ª Divisão nacional a seguir aos três totalistas e o 4º

com maior número de pontos acumulados – o Vitória Sport Clube tem sido um digno 

representante de Portugal nos patamares internacionais, nos já 100 jogos de competições 

internacionais de futebol, cumpridos precisa e curiosamente no ano em que festeja o seu

100º aniversário.

Bandeira da sua cidade e da sua região, este emblema é igualmente a afirmação de 

sentido de pertença das suas gentes, das suas características idiossincráticas, das suas causas, 

exibição do seu “patriotismo de cidade” como lhe chamou o Presidente da República, Jorge 

Sampaio.
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Reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República saúda o Vitória Sport Clube 

pelo seu centenário, nessa saudação se englobando os seus atletas, os seus técnicos, os seus 

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

indiretamente, no decurso destes 100 anos contribuíram para a afirmação desta indelével 

marca desportiva nacional.

Palácio de São Bento, 22.09.2022

O Deputado,

André Coelho Lima


