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 Gabinete da Presidência

 

 

VASCO DA GAMA ATLÉTICO CLUBE 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 4 

 

 
Fundado em 5 de Outubro de 1966, a partir da fusão dos dois clubes exis-
tentes, Sport Lisboa e Sines, e Clube de Futebol Os Sineenses. 

 

No ano da sua fundação, a equipa de futebol entrou para a 2ª Divisão Dis-
trital, tendo passado sucessivamente à 1ª Distrital, 3ª nacional e 2ª Nacio-
nal, estando actualmente na 3ª Nacional.  

 

Foi campeão nacional de Futebol da 3ª Divisão nas épocas de 1979/80, ten-
do ganho nesse ano, o Troféu “A Capital”, prémio para a equipa com maior 
regularidade entre todas as das três Divisões do Campeonato Nacional.  

 

Dentro das actividades amadoras que sofreram maior incremento a partir 
do 25 de Abril de 1974, e além do futebol nas classes de juniores, juvenis e 
infantis e iniciados, tem equipas e atletas nas modalidades de andebol 
feminino e masculino, Basquetebol masculino, caça submarina, de que foi 
campeão Nacional, individual e por equipas em 1967, 1968 e 1970, e de 
corridas em Patins. 

 

É desde a sua fundação, o clube Desportivo de maior representatividade no 
concelho, e tem, por várias vezes oferecido grandes alegrias e emoções aos 
Vascaínos e Sineenses. 

 

O ano de 1983 representa um marco importante na vida do clube, por ser 
aquele em que foi inaugurada a sua sede, em edifício próprio sito na Rua 
Luís de Camões, e que veio permitir uma maior convivência entre a massa 
associativa, e proporcionar o desenvolvimento de outras actividades des-
portivas, recreativas e culturais. 
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Por toda a sua actividade no campo desportivo, a Câmara Municipal de 
Sines atribui ao Vasco da Gama Atlético Clube a Medalha de Mérito 
Municipal.  

 

No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão solene da Assem-
bleia Municipal que teve lugar no Salão Nobre do Município em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue a Francisco Pereira Venturinha, 
Presidente da Direcção e António Correia da Piedade, Vice-Presidente, por 
Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de 
Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 

 

  


