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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

25 anos do Grupo Desportivo Luzense 

 

Senhora Presidente da Assembleia 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo 

Senhoras e Senhores Membros do Governo 

 

O Grupo Desportivo Luzense foi fundado a 8 de setembro de 1992, na freguesia 

da Luz, concelho de Santa Cruz da Graciosa, por um grupo de 15 cidadãos 

residentes na freguesia, estando todos eles registados na ata de constituição do 

clube como sócios fundadores desta agremiação desportiva.  

Posteriormente o clube filiou-se na Associação de Futebol de Angra do 

Heroísmo, processo que permitiu iniciar o seu percurso desportivo federado na 

modalidade de futebol. 

Atualmente, é seu Presidente Manuel Baltasar da Silva Picanço sendo os 

restantes elementos dos órgãos sociais constituídos por jovens dinâmicos que 

mantêm desta forma a prática desportiva regular na mais pequena freguesia da 

ilha. 

Na presente época desportiva o clube apresenta-se com duas equipas nos 

escalões de formação e uma equipa no escalão sénior. 
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Com um reduzido número de associados, e com poucos recursos, o Desportivo 

Luzense foi superando as dificuldades e vai mantendo a atividade desportiva 

federada, beneficiando desta forma os jovens da freguesia. 

O primeiro título, ao nível do futebol sénior, surgiu na época desportiva 

2005/2006 com a conquista da Taça AFAH Ilha Graciosa, sendo seu Presidente 

e Treinador Rui Jorge Melo. 

Na época 2006/2007, o Luzense venceu a Taça da Ilha Graciosa diante do 

Sporting Clube de Guadalupe e a da Taça AFAH Ilha Graciosa perante o 

Graciosa Futebol Clube. 

Na época seguinte, sendo seu Presidente Orlando Miguel Santos, o clube 

conquista novamente a Taça AFAH Ilha Graciosa, representando desta forma, e 

pela primeira vez, a ilha Graciosa, na então recém-criada, Taça Região 

Autónoma dos Açores, sendo derrotado, na ilha de São Jorge, pelo Futebol 

Clube Calheta. 

Posteriormente, na época desportiva 2008/2009, na Direção presidida por Rui 

Arruda, a equipa treinada por Fernando Correia conquista o Torneio de Abertura 

da Ilha Graciosa. 

Recentemente, na atual época desportiva, o Desportivo Luzense conquistou 

mais um título para o seu palmarés ao vencer a Taça Ilha Graciosa diante do 

Grupo Desportivo da Mocidade Praiense. 

O Grupo Desportivo Luzense deslocou-se, por duas vezes, a países com forte 

presença das comunidades açorianas. Na época desportiva 1994/1995, efetuou 

uma digressão pelos Estados Unidos da América e Canadá, onde participou em 

diversos encontros de futebol e em eventos de convívio com a comunidade 

graciosense. Em 2010, o clube voltou a cruzar o Atlântico para uma digressão 

por várias cidades dos Estados Unidos da América. 
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Em 2016, após vários anos de interrupção do futebol sénior local, o Desportivo 

Luzense retomou a sua atividade desportiva no futebol sénior, no regresso das 

competições desportivas locais, sob a presidência de Manuel de Jesus Silva. 

É reconhecida a importância que estas coletividades assumem na sociedade, 

por isso, é essencial valorizar o papel dos órgãos sociais, treinadores, atletas e 

sócios pelo tempo que dispensam da sua vida pessoal, para, de corpo e alma, 

assegurarem a formação desportiva dos jovens atletas. 

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, reunida em plenário de abril de 2018, emita o seguinte voto de 

congratulação: 

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, congratula-se pela 

celebração dos 25 anos de existência do Grupo Desportivo Luzense, sendo esta 

congratulação extensiva a todos os membros dos corpos sociais, atletas, sócios 

e adeptos que ao longo destes anos contribuíram para o desenvolvimento 

desportivo da ilha Graciosa. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento à direção do clube, Associação 

de Futebol de Angra do Heroísmo, Junta de Freguesia da Luz, Câmara e 

Assembleia Municipal de Santa Cruz da Graciosa. 

Horta, sala das sessões, 18 de abril de 2018. 

 

Os Deputados Regionais, 

 

Ricardo Ramalho 

José Ávila 

Manuel José Ramos 


