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“Voto de Congratulação 

Dínamo Clube da Estação 

O Dínamo Clube da Estação é uma associação desportiva, recreativa e cultural, tendo os seus fundadores se 

inspirado para seu nome, na antiga zona da Estação dos caminhos-de-ferro de Viseu. 

Criada a 16 de dezembro de 1970, sendo seus fundadores José Carlos Correia, João Santos, António Silva, Luís 

Simões, Carlos Jorge, Fernando Silva e os saudosos José Alves Madeira, João Melo e Faro, Idálio Braguês e 

Jorge Dias, conseguiu, na época 77-78, alcançar o título de Campeão Nacional de Futebol Infantil. 

Foi aqui que começaram a dar os primeiros pontapés na bola: José Martins Leal (ex-jogador do Sporting Clube 

de Portugal e Internacional A pela Seleção Nacional), Mário Vasconcelos (ex atleta do Futebol Clube do Porto 

e Internacional pela Seleção de Esperanças) e, mais recentemente, João Félix.   

No dia 15 de maio de 1998 o Dínamo elegeu novos Corpos Sociais, que tiveram como missão a organização 

do clube e de todo o espólio. Desde então, as sucessivas Direções têm sido responsáveis pelo crescimento e 

afirmação do clube.  

No dia 19 de fevereiro de 2004, foi lhe reconhecido o estatuto de Utilidade Pública pelo Governo de Portugal 

e foi também, por duas vezes, distinguido com o Prémio Boas Práticas IPDJ, nos anos de 2013 e 2017. Já 2020 

foi certificado com a Bandeira da Ética. Atualmente conta com 1775 sócios, 21 professores e treinadores, 3 

coordenadores da área da Educação Física e 422 atletas, divididos pelas modalidades de: Futebol, Judo, Ténis 

de Mesa, Atletismo e pela Secção de campismo.  

A Escola de Futebol Infantil, certificada pela Federação Portuguesa de Futebol em 31 de julho de 2020 com 

duas estrela, tem já 18 anos de atividade é a grande impulsionadora do clube ao longo dos tempos. Mais 

recentemente, também as escolas de Judo e de Ténis de Mesa têm elevado o nome de Viseu através de 

grandes resultados desportivos.  

Este sucesso permite ao Dínamo pensar no seu crescimento de forma sustentada, que muito passa pela justa 

realização de um sonho antigo: uma nova sede social, com condições capazes de honrar os pergaminhos do 

clube. 

O DCE tem sido sempre apoiado pelo Município através dos contratos programa e da requalificação das 

instalações desportivas e aqui uma especial referência para a aquisição do Tatami de Judo. 
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Dos últimos dias destaca-se o início das obras referentes ao protocolo assinado com os Leões da Beira para a 

recuperação do seu campo de futebol no âmbito do PRID do IPDJ o que, também com o apoio do município, 

vai permitir a centenas de jovens a prática de futebol em condições condignas. 

Termino citando aquilo que muitas vezes ouvimos da boca do seu presidente “O Dínamo é o clube que Forma, 

é o clube da Família e onde ninguém fica para trás. Tudo, é sempre pouco, o que fizermos pelas crianças e 

pelos jovens!" 

Assim, propomos um voto de congratulação ao Dínamo Clube Estação pelos seus 50 anos de existência. 
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