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75° Aniversário do Sporting Clube Ideal da Ribeira Grande

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores,
Senhoras e Senhores Deputados,
S~nhora e Senhores Membros do Governo,

A comemoração do 75° aniversário do Sporting Clube Ideal é motivo

de particular regozijo para todos os seus associados, dirigentes e
desportistas que por este clube passaram, mas também é extensivo
à vida desportiva regional numa atitude de respeito pela instituição,
pelo seu relevo e importância, que vai muito além do concelho da
Ribeira Grande e que se afirmou, ao longo do tempo, no contexto
desportivo micaelense e àçoriano.

A 2 de Fevereiro de 1931 surge formalmente o Ideal, tendo como
fundadores os Srs. Manuel Morais da Costa e Gildo Furtado de
Paiva. Em 1965 a Associação de Futebol de S. Miguel autoriza e
reconhece, formalmente a alteração do nome para Sporting Clube
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Ideal, após o clube se tornar a filial nO 132 do Sporting Clube de
Portugal.

o SportingClubeIdeal desenvolveue desenvolve, maioritariamente,
a sua actividade na área do futebol, o que não impediuque o clube
promovesse e acarinhasse outras modalidades, nomeadamente o
atletismo e o ciclismo. Presentemente o Ideal, aposta de forma
muito particular, nos seus escalões de formação de futebol,
movimentando cerca de 100 crianças dos 8 aos 12 anos e 100
jovens com idades entre os 13 e os 18 anos para além das equipas
seniores masculina e feminina.

Tem sido decisivo para a continuidade do Ideal a, determinação,
persistência e voluntarismo que alguns dos seus dirigentes e
associados empenham na concretizaçãodos objectivosdo clube. Só
assim foi possível construir uma sede estruturada e equipada de
modo a responder adequadamente à actividade do clube,
inaugurada a 20 de Setembro de 1992. E, só assim, continua a ser
viável a actividade desta instituição'que se debat~ dia a dia pela
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rentabilizaçãodos seus recursos humanos e financeiros de modo
a
,
corresponder às expectativas dos seus
ribeiragrandensesem geral.

associados e dos

.

No seu palmarés, o destaque vai para as três épocas consecutivas
em que o Sporting Clube Ideal disputou a 3a Divisão Nacional Série Açores, de 1996 a 1999, proeza repetida na época de
2001/2002. Conquistou a Taça de Honra de S. Miguele a Taça
Açores por mais do que uma vez e arrecadou, várias vezes, o título

de Campeão de S. Miguele em 1989 conseguiu alcançar o título de
Campeão dos Açores. Conta, ainda, com várias digressões aos
Estados Unidos da América e Canadá, bem como inúmeras
participações em torneios particulares disputados com clubes
regionais e nacionais.

A actividade desportiva consistente e ininterrupta ao longo da sua
existência e, o seu particular e intenso empenho nos seus escalões

de formação contribuíram de forma decisiva para que em 2002 o
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Governo Regional dos Açores reconhecesse ao Sporting Clube Ideal
o estatuto de Instituição de Utilidade Pública.

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o grupo
parlamentar do partido socialista propõe que a Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão
plenária no dia 21 de Fevereiro aprove e emita um voto de
congratulação pela .data em que o Sporting Clube Ideal comemora
as suas Bodas de Diamante.

Horta, sala das sessões, 21 de Fevereiro de 2006
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