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Ricardo Silva anunciou a intenção de construir um Centro de Apoio ao futebol

Direcção do Sporting Ideal na homenagem a João de Brito Zeferino

Nas comemorações dos 86 anos do Sporting Ideal

Homenageados os “cabouqueiros”
da sede social
A Direcção do Sporting Clube Ideal, nas comemorações dos 86 anos de vida, resolveu homenagear os elementos que tiveram um contributo
decisivo na construção da sede social.
Foram 8, os membros da Comissão de Apoio às Obras da Sede que “deram um pouco da sua vida pessoal e profissional em prol de um
objectivo comum: dotar o clube de uma casa condigna, local onde todos os adeptos e simpatizantes da Ribeira Grande possam sentir-se
em casa”, como referiu a Vice-presidente do Sporting Ideal, Sofia Inácio.
Uma ideia nascida em 1983, que deu os primeiros passos efectivos em 1985 com a ajuda da
Câmara Municipal da Ribeira Grande em mil contos para auxílio na construção do edifício. Aquela
quantia foi aplicada integralmente na aquisição da
propriedade, pela importância de mil e trezentos
contos, localizada onde se encontra implantado o
actual edifício.
No dia 8 de Dezembro de 1985 foi dado o primeiro passo para a concretização do sonho, com
o lançamento da primeira pedra. Os trabalhos de
construção iniciaram-se no dia 24 de Fevereiro de
1986, prolongando-se por cerca de 7 anos. No dia
20 de Setembro de 1992 foi inaugurada a nova sede.
O custo atingiu um total de vinte e quatro mil contos, contando com muitas ajudas, incluindo de pedreiros, carpinteiros, canalizadores, electricistas e
pintores.
Para que se pudesse levar a bom termo este
empreendimento, foi nomeada uma Comissão de
Apoio às Obras da Sede, constituída por Álvaro dos

Santos Raposo Moura, Armindo da Rocha Estrela,
António Medeiros Barbeiro, Manuel Borges Garcia, Duarte Manuel Cabral de Sousa, José António
Martins de Sousa Machado, António Tavares Vieira
e Luís Francisco Cordeiro Furtado. Alguns já falecidos, mas lembrados e reconhecidos com a entrega
de diplomas de reconhecimento.
Sócios e João de Brito homenageados
A cerimónia foi também aproveitada para entrega, nos termos nos novos Estatutos do Sporting
Clube Ideal, de distinções honoríﬁcas aos sócios
com 15 e 25 anos de inscrição, mais concretamente
o Emblema Especial.
Os sócios com 15 anos de inscrição ininterrupta
receberam o emblema de cristal: Ricardo José
Moniz da Silva e Laudalino Manuel Correia Gaipo.
Os sócios com 25 anos de inscrição ininterrupta
receberam o emblema de prata: João Moniz da

João Silva (Correia), antigo atleta, treinador e membro da Assembleia Geral, é sócio há 25 anos

Silva; Edmundo Germano Lopes; Manuel Francisco Dias Pontes; António Manuel Melo Gomes
Sousa; Pedro Luís Coutinho Monteiro da Câmara
Pereira e Mário Jorge Garcia Estrela.
O Sporting Ideal prestou homenagem “à ﬁgura do antigo atleta, técnico e reputado jornalista
desportivo João de Brito Zeferino, pelo papel de
referência que desempenhou ao longo de quase 50
anos actividade jornalística”, como classiﬁcou Soﬁa Inácio.
Membros da Direcção do clube deslocaram-se
à residência de João de Brito Zeferino, em Ponta
Delgada, onde procederam pessoalmente à entrega
do brasão do clube, estando o conceituado jornalista
representado na cerimónia por familiares.
Arthur Melo, editor desportivo do “Açoriano
Oriental”, traçou o retrato do trabalho de João de
Brito Zeferino.
A cerimónia ﬁnalizou com a apresentação do
novo sítio da internet do Sporting Ideal, cuja Direcção, “num esforço de procurar estabelecer um

relação próxima com os associados e com a comunidade envolvente, se tem aberto aos novos meios
de comunicação social como o e-mail, o facebook e
agora a página oﬁcial na internet, naquilo que hoje
representa em termos de sociedade global”, como
aludiu a Viceppresidente Soﬁa Inácio.
A apresentação foi feita pelo representante da
empresa responsável pela respectiva elaboração, o
empresário Filipe Raposo, da Açores PRO, bem
como o membro da Direcção a cuja incumbência
têm ﬁcado os respetivos conteúdos, José Araújo.
Durante a cerimónia, o Presidente da Direcção
do Sporting Ideal anunciou aos associados a intenção de construir junto ao estádio municipal um
centro de apoio. Ricardo Silva disse que a intenção
é a de dotar o centro de apoio com um ginásio de
musculação e de recuperação de atletas, uma rouparia, uma lavandaria, uma garagem, um balneário
para a equipa sénior, um auditório e um espaço
de apoio ao trabalho técnico que se faz na equipa
sénior e na formação.

António Gomes de Sousa é outro associado com 25 anos de ﬁliação

