
DECLARAÇÃO DE MISSÃO DO SK RAPID 

 ■ O CLUBE ESPORTIVO RAPID É UMA COMUNIDADE.
A nossa união histórica tem raiz na solidariedade entre as famílias, vizinhos e trabalhado-
res da Schmelz [região em Viena que compreende áreas de esporte e lazer no 150 distrito, 
Rudolfsheim-Fünfhaus, onde o time foi fundado]. Desde então, a faixa verde e branca nos 
une. Ela nos tornou o maior e mais bem sucedido time de futebol de Viena e da Áustria. 
Para manter esse vínculo, os amantes do time, também conhecidos como “Rapidler”, 
tratam-se de igual para igual, com honestidade e confiança.

 ■ O RAPID REPRESENTA OS VALORES QUE SURGEM DA TRADIÇÃO.
O nosso nome é e permanece “Sportklub Rapid”. As nossas cores são e permanecem 
verde e branco. O nosso brasão é imutável. Desde sempre, lutamos com todo o empe-
nho pelo sucesso e nunca desistimos. O “Rapid-Quarto de hora” * é expressão da nos-
sa sede de vitória. Em campo, nós jogamos com coragem e autoconfiança. Como time, 
gostamos de jogar no ataque, de forma dinâmica, e escolhemos sempre o caminho dire-
to para o nosso objetivo. Tratamos nossos adversários com firmeza, mas também com 
honestidade e respeito. Vivemos a nossa paixão, seja em tempos bons ou ruins, e temos 
orgulho em contribuir para a fama do Rapid.

 ■ É EM HÜTTELDORF [NO 140 DISTRITO DE VIENA] QUE O SK RAPID ESTÁ EM CASA.
Foi aqui que nós crescemos, é aqui que bate o coração do nosso time. A nossa cidade é 
Viena. Ela nos influencia e nós a representamos. Para além disso, a Áustria inteira é nos-
sa casa, nós somos o time mais significante do país e temos um valor considerável para 
além de suas fronteiras.

 ■ O SK RAPID É ABERTO.
A diversidade cultural sempre foi e continua sendo o motor do nosso sucesso. Por essa 
razão, e por causa da nossa responsabilidade social por uma sociedade aberta, qualquer 
pessoa que aja para o bem do time pode tornar-se um Rapidler. Independente de gênero, 
origem, camada social e modo de vida. Nossas origens no movimento dos trabalhadores 
nos responsabiliza a ajudar especialmente os mais desfavorecidos.

 ■ O SK RAPID É UM TIME AUSTRÍACO CAMPEÃO DE RECORDES.
Sucesso é, ao mesmo tempo, herança e missão. Por isso, nosso alvo é permanecer sem-
pre no topo. Não importa em qual competição e em que parte do mundo nós jogamos: 
nós queremos ganhar. E para cumprir esta missão, nós trabalhamos de forma sólida, 
inovadora e perspicaz. Para tanto, autonomia é o nosso maior bem. Por meio dela, nós 
permanecemos fiéis aos nossos valores e podemos transmiti-los aos futuros Rapidler. 
Assim, nós garantimos que a nossa sede de luta e vitória, ou seja, o espírito Rapid, viva 
para sempre.


