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COMISSÃO DE HONRA 

Presidente da República

Presidente da Assembleia da República

Secretário de Estado do Desporto e Juventude

Presidente do Comité Olímpico de Portugal

Presidente da Assembleia Municipal de Espinho

Presidente da Câmara Municipal de Espinho

Presidente da Junta de Freguesia de Espinho

Presidente da Junta de Freguesia de Anta e Guetim

Presidente da Junta de Freguesia de Paramos

Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde

Comendador Rui Nabeiro (sócio benemérito)

Comendador Manuel Violas (sócio benemérito)

Presidente do Conselho Tigre 

MENSAGEM

As minhas felicitações  por esta magnífica iniciativa que pretende evocar e celebrar 100 
anos de vida de um dos maiores símbolos  do concelho e da cidade, o Sporting Clube de Espinho.

Associo-me às comemorações do centenário do clube agradecendo, em nome do Municí-
pio, os relevantes contributos que a instituição centenária deu a Espinho. Para a história hão-de ficar 
mais momentos de alegria e de vitórias do que dias de tristeza e de derrotas.

Exprimo aqui a minha gratidão aos fundadores do Sporting Clube de Espinho e a todos os 
outros que ao longo destes 100 anos contribuíram para o seu crescimento. Sem esquecer todos os 
grandes espinhenses, permitam-me referenciar os nomes do Dr. José Oliveira Salvador, Joaquim 
Moreira da Costa Júnior e do Comendador Manuel Oliveira Violas.

O destaque desta notável exposição é justamente consagrado a uma das maiores figuras do 
desporto espinhense e nacional que prematuramente nos deixou, António Leitão.

Este símbolo do Sporting de Espinho e da nossa cidade deve permanecer vivo para sempre 
na memória de todos nós e de todas as crianças e jovens a quem o clube abre diariamente as escolas 
de formação para a prática desportiva.

 A Câmara Municipal de Espinho tem sido e vai continuar a ser uma entidade amiga e cola-

borante na cedência de equipamentos e espaços desportivos e na atribuição de recursos financeiros 
no âmbito dos protocolos para a formação desportiva de crianças e jovens .

O Município a que presido não podia deixar passar esta efeméride sem distinguir esta co-

lectividade centenária com a Medalha de Honra da Cidade.

Foi o tributo justo e o reconhecimento necessário aos relevantes serviços prestados pelo 
clube a todos nós.

Vamos dar as mãos, cada um com o seu contributo,  e engrandecer o Sporting de Espinho.

Vamos mostrar a força e o valor dos “Tigres da Costa Verde” no panorama desportivo nacional.

Parabéns Sporting Clube de Espinho e obrigado por estes 100 anos de História Viva.

O Presidente da Câmara Municipal de Espinho 

Pinto Moreira
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MENSAGEM

A existência do Sporting Clube de Espinho pode comparar-se a uma “bola de neve”.

A sua origem foi humilde, como não podia deixar de ser: uma escassa vintena de rapazes, 
pobres de recursos, mas ricos de entusiasmo, resolveram agrupar-se e fundar um clube para a práti-

ca do futebol, desporto que começa a despertar na sua infância, com o objetivo de entrar na disputa 
de jogos com os clubes do Porto. (Teixeira, J., 2004)

E assim, num abrir e fechar de olhos, estamos a festejar o primeiro centenário do Clube. O 
centenário, que não fugindo ao que foi o clube durante toda a sua existência, feito de grandes sacri-
fícios, de obstáculos, de vicissitudes, de glória, mas tantas vezes de incompreensões.

Os fundadores do nosso Sporting Clube de Espinho e os seus seguidores, merecem gra-

tidão, apreço, reconhecimento e o primeiro destaque de um historial centenário. Ambicionaram 
feitos, conquistas e glórias numa plataforma coletiva que distinguisse a coletividade que haviam pro-

jetado e alicerçado. Mas também preconizaram promover a cidade e a comunidade, que sediavam 
e corporizavam em tão ousada e oportuna fundação.  

Mas, como sempre, já nos tempos do Estado Novo, em que nesta instituição tínhamos o 
direito e a obrigação de votar ou ser votado, temos tentado levar este barco a bom porto, muito 
embora tenha nascido pequenino, mas que atingiu o desiderato de transatlântico nos seus feitos 
desportivos.

Felicito a todos pela participação neste simbólico momento da história centenária do Spor-
ting Clube de Espinho. Pessoalmente, tenho a elevada honra de ser o Presidente da Direção nesta 
data tão marcante para o presente e o futuro de Sporting Clube de Espinho. 

Daqui endereço os meus parabéns à comissão organizadora das comemorações, na pessoa 
da Prof. Doutora Graça Guedes, bem como a toda a equipa, com uma referência particular aos co-

missários Dr. Jorge Teixeira, Mestre Armando Bouçon e Mestre António Teixeira Lopes.

Bem hajam...

VIVA O SPORTING CLUBE DE ESPINHO

O Presidente da Direção do S.C. de Espinho

Rodrigo Nunes dos Santos

INTRODUÇÃO

Foi num dia de S. Martinho, que há 100 anos foi fundado o Sporting Clube de Espinho. Mui-
to certamente, num dia quente, de verdadeiro verão e cujo calor aqueceu o coração dos espinhen-

ses ilustres que em 1914 fundaram o nosso clube – Joaquim Gomes dos Santos (Presidente), Mário 
Valente (Vice-Presidente), Joaquim Moreira (1º. Secretário), Alberto Brito (2º. Secretário), José Mar-
tins (Tesoureiro) – com uma vintena de associados, pobres de recursos, mas com um entusiasmo 
fabuloso, que iniciaram este percurso magnífico que tem marcado a sua história.

Uma História que tem páginas gloriosas, escritas a ouro, com o ouro da excelência da pres-

tação dos seus atletas em diferentes modalidades desportivas e escalões, masculinos e femininos, 
mas também dos seus dirigentes, dos seus técnicos, dos seus funcionários e dos seus associados. 

Uma História que se cruza e se interpenetra, numa simbiose de valores para os quais o Des-

porto tanto contribui e é tão bem expressa no nosso clube, que sempre se colocou ao serviço dos 
espinhenses e das espinhenses.

2014 é o ano do centenário do Sporting Clube de Espinho, que merece ser comemorado 
com alegria e júbilo, porque festejamos e elogiamos não só os atletas campeões, como todos os que 
aqui começam o seu percurso desportivo simbolizado no emblemático olímpico António Leitão.

Comemorar o centenário do SCE, será também festejar Espinho e as suas gentes, que ao 
longo de um século tanto têm contribuído para a grandeza do nosso clube, com protagonismos mar-
cantes e em contextos diversificados, que honram também a História da nossa cidade, razão pela 
qual se procurou uma programação adequada à dignidade e prestígio que merece, alastrando-se 
também a todos os sectores sociais e culturais, cujos envolvimentos se traduzam na realização de 
eventos, mesmo que já programados, mas que se associam também às comemorações.

Foi com uma enorme emoção que no passado dia 16 de Junho, na sessão solene das co-

memorações do dia da nossa cidade, a Câmara Municipal de Espinho e a Assembleia Municipal de 
Espinho distinguiram o Sporting Clube de Espinho com a Medalha de Honra.  

Este reconhecimento da cidade de Espinho aos 100 anos de vida do SCE foi muito justamen-

te um marco histórico e emblemático para dar início à programação da nossas comemorações, que 
incluem a exposição SPORTING CLUBE DE ESPINHO: 100 ANOS DE HISTÓRIA VIVA.

A comissão organizadora das comemorações

Graça Guedes

António Teixeira Lopes

Leonor Fonseca

Armando Bouçon

Jorge Teixeira

Manuel Proença

Humberto Cruz
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EXPOSIÇÃO S.C. DE ESPINHO: 100 ANOS DE HISTÓRIA VIVA!

A  Exposição ora patenteada àqueles que a visitarem, procura mostrar os 100 anos de vida 
de um dos clubes mais antigos de Portugal: o S.C. DE ESPINHO!

Os seus visitantes terão oportunidade de recordar o passado (os mais velhos), conhecerem-

-no (os mais novos). Uns e outros serão “tocados” pela sua história. 

A sua memória será agitada e uma lágrima furtiva de saudade, com certeza aflorará ao 
seu rosto! Os mais velhos recordarão os momentos de alegria e de vitórias, quando ao longo das 
avenidas 2 e 8, ruas 8 e 33, do Bairro Piscatório e do Bairro S.Pedro, as inundavam com as bandeiras 
desfraldadas pela nortada fria (que no entanto aquecia o coração dos “Tigres da Costa Verde”!) e  se 
dirigiam, com o coração em alvoroço, primeiro ao Campo da Avenida, depois Estádio Comendador 
Manuel de Oliveira Violas e ao Pavilhão Joaquim da Costa Moreira Júnior. Ao redor dessas instala-

ções desportivas, recordarão o “Bruá” da multidão, as alegrias das vitórias ou as tristezas das der-
rotas, ambas (tumultuosas como “o nosso mar”) e, a multidão ao observá-lo, parece adquirir novas 
forças para continuar, continuar sempre, esta sina, que a Exposição simboliza: a perseverança, o tra-

balho, a dedicação, a crença no futuro, o respeito pela competição e pelos adversários, a lealdade e 
o “fair-play” nas vitórias e nas derrotas; enfim, fazer deste cube “ um afinador de espíritos” dos seus 
atletas (homens e mulheres) e prepará-los para a vida!

A Exposição foi montada com base em duas anteriores - a do Voleibol (2003) e a do 90º ani-
versário (2004) – associadas aos lançamentos dos livros de Jorge Teixeira - e com o apoio de Armando 
Bouçon e da C.M.E. que as implementou. Esta do 100º aniversário, foi enriquecida com os contributos 
provenientes do acervo do clube e de associados e simpatizantes, completando assim as anteriores.

Trata-se de uma exposição iconográfica e fotográfica. Organizada cronologicamente (desde 
a fundação do clube aos nossos dias), procura retratar os momentos mais importantes e significati-

vos da sua vida centenária. Das modalidades praticadas, sobressaem o futebol e o voleibol, mas sem 
serem esquecidas outras, tais como o andebol e o atletismo. Outras ainda são referenciadas (Tiro, 
Hóquei em Patins, Basquetebol, Ténis, Ténis de Mesa, Badminton,  Futsal,  Pesca, Damas) mas pela 
sua prática episódica não têm o impacto das outras. Por último, a natação, apresenta-se com as suas 
variantes que enriquecem o ecletismo do SCE. 

A Honra e a Glória desportiva do clube e dos seus atletas está patenteada nos troféus de 
âmbito nacional e internacional conquistados!

A exposição sublinha a importância do S.C.E. na comunidade espinhense. Ela realça a sua 
importância económica, social, cultural e desportiva para o concelho de Espinho. Reflete a sua trans-

versalidade social. É um “cadinho” da aprendizagem desportiva do seus jovens. Evidencia como ao 
longo de um século, se substituiu ao Estado no fomento do desporto e na educação desportiva da 
juventude espinhense! Indubitavelmente é um clube popular na verdadeira aceção da palavra!

Por tudo isto, o S.C.E. é um clube de importância nacional e insubstituível.

VIVA O SPORTING CLUBE DE ESPINHO!

Os Comissários

António Teixeira Lopes

Armando Bouçon

Jorge Teixeira

CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO
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TAÇA DE HONRA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO (1914 A 1917)
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TAÇA DE HONRA DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO (1929/30)
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TAÇA RIBEIRO DOS REIS - FUTEBOL (1967)



20 21

CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL 1ª DIVISÃO (1957)
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CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO DE ANDEBOL (1976/77)
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CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL FEMININO (1961)
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TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL (1995/96)
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CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO DE HONRA (1991/92)
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SUPERTAÇA MASCULINA DE VOLEIBOL (1997)
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TAÇA DE PORTUGAL DE VOLEIBOL (1998/99)
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TOP TEAMS CUP (2000/01)
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CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO DE VOLEIBOL (2011/12)
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MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO DE ESPINHO ATRIBUÍDA
AO SPORTING CLUBE DE ESPINHO EM 16 DE JUNHO 2014
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ANTÓNIO LEITÃO
EQUIPAMENTO E MEDALHA DE BRONZE 
5000 METROS 
(JOGOS OLÍMPICOS LOS ANGELES 1984)
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ÓRGÃOS SOCIAIS | TRIÉNIO 2012/2015

Assembleia-Geral 

Maria Graça Ribeiro Sousa Guedes, Prof. Dr                                                           Presidente

Alfredo Domingues da Rocha                                                                                                 Vice-Presidente    

Duarte Filipe Silva Torres Vieira, Dr.                                                                           Secretário

Humberto Carlos Morais Cruz                                                                                           2º Secretário

Conselho Fiscal

Jorge Alves Dias, Dr.                                                           Presidente

Manuel Fernando Costa Monteiro                                                                            Vice-Presidente

Paulo Manuel da Silva Freitas                                                                                                            Secretário

Carlos Manuel Pereira da Silva, Dr.                                                                                       Relator

Direção

Rodrigo Nunes dos Santos                                                                                                  Presidente

Manuel Oliveira Dias                                                                                                      Vice-Presidente

José Manuel Marques Vieira                                                                                              Vice-Presidente 

Davide Augusto Ferreira Jesus                                                                                          Vice-Presidente

Ricardo José Maia Silva                                                                                                Vice-Presidente

José Filipe Barbosa Oliveira Soares                                                                                 Vice-Presidente

Dário Jorge Santos Viterbo Fernandes                                                                   Vice-Presidente

Adriano Paulo Castro Tavares                                                                                                   Suplente

Manuel Príncipe Baptista Santos                                                                                               Suplente
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