
 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº3-JPS/2019 

 

 Considerando que Vitor Hugo dos Santos Lourenço, natural de Mem-

Martins e residente em Janas, federado na Federação Portuguesa de 

Ciclismo com a licença nrº: 4793, desde muito cedo manifestou a sua 

paixão pela bicicleta, iniciando o seu palmarés aos 14 anos com a equipa 

“Grupo Desportivo do Linhó”, ao vencer o Campeonato Regional de 

Rampa de Lisboa;  

 

 Considerando que ingressou em diferentes equipas, desde o “Grupo 

Desportivo dos Fonsecas”, ao “Grupo Desportivo de Manique” e ao 

“Sporting Clube Pinheiro de Loures”, ganhando várias corridas e que com 

20 anos (época de 1986/1987) subiu à categoria de Profissional 

ingressando na equipa “Clube Ciclismo de Tavira”, em nome da qual 

obteria importantes classificações, com destaque particular a caber à 

Volta a Portugal, onde conseguiria, por 6 vezes, pontuar-se nos 10 

primeiros lugares; 

 

 Considerando que nas épocas seguintes, ingressado nas equipas 

“Boavista Futebol Clube” e “Grupo Desportivo de Lousa”, as boas 

classificações conseguidas em diferentes provas reforçaram o seu 

palmarés, logrando manter as boas classificações na Volta a Portugal e 

por duas vezes classificar-se nos três primeiros lugares do pódio na Volta 

ao Algarve; 

 

 Considerando que uma fratura do pulso, provocada por uma queda 

quando participava na Volta a Portugal, o forçaria a uma paragem na sua 

carreira profissional de ciclismo, tendo começado depois uma nova etapa 

na sua vida, mas desta feita na área empresarial, onde fundou a sua 

própria empresa de Produção e Comércio de plantas e flores, os “Viveiros 

Vitor Lourenço”; 

 

 



 

 

 

 Considerando que apesar da longa paragem, nunca esqueceu a paixão 

pela modalidade, regressando ao Ciclismo 10 anos depois, em 1999, na 

categoria Masters, onde se mantém até agora e tendo formado a equipa 

“Sintra Clube de Ciclismo”, a mais antiga equipa de Masters a nível 

ibérico, a qual vem conquistando resultados de excelência quer em 

Campeonatos Nacionais, quer nos Campeonatos Ibérico, Europeu e do 

Mundo; 

 

 Considerando a expressão dos mesmos, na medida em que se sagraria, 

nomeadamente, 37 vezes Campeão Nacional (nas vertentes Estrada, 

Contra-relógio, Rampa e Pista), 4 vezes Vice-Campeão Nacional de 

BTT/Maratonas; 4 vezes Campeão Ibérico (nos 5 Campeonatos realizados 

até à data), Campeão Europeu em 2005, 2 vezes Vice-Campeão Europeu 

em Itália, 5 Vezes Vice-Campeão Europeu na República Checa e Vice-

Campeão Europeu na Ilha da Sardenha, Vice-Campeão do Mundo na 

Áustria (em 2007) e 3º lugar no Campeonato do Mundo na África do Sul 

(em 2013); 

 

 Considerando, pelo que atrás se expôs, que nestes últimos 20 anos Vitor 

Lourenço participou em todas as provas existentes na sua categoria 

(Masters), vencendo cerca de 90% das mesmas e que continua apostado 

em angariar muitos mais títulos ao seu Palmarés, configurando um 

percurso digno da maior relevância desportiva; 

 

 Considerando, finalmente, que à boleia destes extraordinários resultados 

conquistados, também o nome de Sintra tem conhecido, por seu 

intermédio, uma projecção inquestionável, sendo por tudo isso 

merecedor do reconhecimento municipal, 

 

 

 

 



 

 

Temos a honra de propor - ao abrigo do exposto no Art.8º do Regulamento 

das Distinções Honoríficas do Município de Sintra, aprovado pela Assembleia 

Municipal de Sintra a 26 de Novembro de 2010 -, a atribuição da Medalha de 

Mérito Municipal na categoria de Desporto, a Vítor Hugo dos Santos Lourenço, 

pela relevância do serviço que vem prestando na área desportiva, traduzida 

quer nos resultados alcançados quer na promoção da modalidade e pelo 

contributo dado para o renome de Sintra e dos Sintrenses. 

 
Paços do Concelho, aos 21 de fevereiro de 2019 
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