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EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Despacho n.º 9385/2021
Sumário: Concede o Colar de Honra ao Mérito Desportivo ao Sporting Clube de Portugal.

Considerando que o Sporting Clube de Portugal, fundado em 1 de julho de 1906, reconhecido
como instituição de utilidade pública desde 1960, é um clube de perfil eclético e vocação competitiva, tendo sido galardoado como Oficial da Ordem de Benemerência (1936), como Comendador da
Ordem Militar de Cristo (1940), com a Medalha do Instituto de Socorros a Náufragos (1950), com a
Medalha Cruz Vermelha de Benemerência (1951), com a Medalha de Mérito Desportivo (1956), com
a Medalha Bons Serviços da Federação Portuguesa Ginástica (1963, 1969 e 1974), com a Medalha
de Ouro da Cidade de Lisboa (1964), com a Medalha de Bons Serviços da Federação Portuguesa
de Patinagem (1977), como Membro Honorário da Ordem do Infante Dom Henrique (1981), com a
Medalha de Honra de Mérito Desportivo (1986), como Sócio de Mérito da Federação Portuguesa
de Ginástica (1982) e como Sócio de Mérito da Federação de Andebol de Portugal, condecorações
que patenteiam o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto;
Evidenciando, assim, os elevados serviços prestados ao desporto nacional, com manifesta
relevância internacional, ao longo de 115 anos de história, o que faz desta coletividade uma das
mais antigas do país e uma referência a nível mundial;
Sublinhando o impacto significativo da atividade desenvolvida na comunidade, com dimensão
nacional e internacional, através da dinamização e divulgação da atividade física, nos diversos escalões etários, e do incentivo à prática desportiva eclética, quer no aspeto formativo quer no aspeto
competitivo, destacando-se na prática de diversos desportos, como o aikido, o andebol, o atletismo,
o basquetebol, o bilhar, o boxe, a dressage, o futebol, o futebol de praia, o futsal, a ginástica, o golfe,
o hóquei em patins, o judo, o karaté, o kickboxing, a pesca desportiva, o polo aquático, o rugby, o
surf, o taekwondo, o ténis de mesa, o tiro com arco, o triatlo, o voleibol, e o xadrez;
Salientando o desenvolvimento da prática de 12 disciplinas de desporto adaptado em modalidades de âmbito paralímpico (atletismo, goalball, natação, ténis de mesa e tiro com arco);
Atendendo às provas dadas na preparação de praticantes desportivos que representam o
país nos mais importantes eventos internacionais nas diversas modalidades, consubstanciadas na
participação em Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, com a obtenção de onze medalhas olímpicas e de quatro medalhas em Jogos Paralímpicos, a que acrescem as medalhas conquistadas em
Campeonatos do Mundo e da Europa, tanto em competições masculinas como femininas;
Considerando o seu palmarés internacional, onde se destaca a conquista de 37 títulos europeus em modalidades diferenciadas como o andebol, o atletismo, o futebol, o futsal, o hóquei em
patins e o judo;
Enaltecendo igualmente o rico quadro de honra nacional, de onde se destacam os vários títulos
nos escalões absolutos ou em escalões de formação, quer em competições masculinas quer em
competições femininas, nas modalidades de andebol, atletismo, basquetebol, futebol, futebol de
praia, futsal, hóquei em patins, judo, rugby, ténis de mesa e voleibol;
Tendo em conta que a sua longa, prestimosa e diversificada história desportiva, traduzida num
trajeto de 115 anos, que atravessou difíceis transições políticas e sociais, representa e simboliza
a vontade férrea, a dinâmica, a determinação e a dedicação em prol do desporto dos dirigentes,
técnicos, praticantes, associados e funcionários do Sporting Clube de Portugal;
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Considerando que, com a sua ação e exemplo, o Sporting Clube de Portugal projetou o nome
de Portugal à escala internacional e constitui motivo de orgulho para o País:
Determino, ao abrigo do disposto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 55/86, de 15 de março,
a concessão ao Sporting Clube de Portugal do Colar de Honra ao Mérito Desportivo.
13 de setembro de 2021. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo
de Loureiro Rebelo.
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