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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Ao Clube Desportivo Santa Clara 

 

A história já centenária do Clube Desportivo Santa Clara atingiu, ontem, dia 19 

de maio de 2021, desportivamente, o seu ponto mais alto. 

A expressiva vitória por 4-0 frente ao Sporting Clube Farense, permitiu que o 

Clube Desportivo Santa Clara terminasse o campeonato num inédito 6.º lugar e 

com a melhor pontuação de sempre: 46 pontos. 

Este fantástico percurso dos “bravos açorianos” – epíteto recentemente colocado 

à equipa de futebol e que retrata fielmente o desempenho nas 4 linhas – fará 

com que na próxima época a bandeira dos Açores seja levada pela Europa, uma 

vez que o 6.º lugar alcançado dá direito à participação nas competições 

europeias. 

O Clube Desportivo Santa Clara, que nasceu na doca de Ponta Delgada, 

conseguiu, ao longo do tempo, tornar-se uma referência no desporto.  

A história começou de facto em Santa Clara, localidade emblemática de Ponta 

Delgada, mas extravasou fronteiras e tornou-se, há muito, um dos símbolos 

maiores do desporto açoriano e uma das bandeiras de uma Região. 

São já 100 anos de conquistas e não apenas no desporto rei. 

O futebol é, claramente, a modalidade em maior destaque ao longo destes cem 

anos de conquistas, mas a história não se resume ao futebol. 

O Santa Clara é, inquestionavelmente, um clube com uma história gravada a 

letras douradas no desporto açoriano e nacional. 

Corria o ano de 1923 quando o Clube Desportivo Santa Clara conquistou o seu 

primeiro título: a famosa “Boneca”. 

Na década de 30, o palmarés desportivo do clube regista longos sucessos, 

iniciando a hegemonia no futebol micaelense com uma série vitoriosa de sete 

campeonatos seguidos de 1931 a 1937.  

A par destas conquistas, a 3 de maio de 1935, o Clube Desportivo Santa Clara, 

faz a sua primeira digressão ao Continente Português, tornando-se assim o 

primeiro clube dos Açores a competir “fora de portas”. 
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Saltando no tempo, impõe-se registar outro grande momento do clube que foi a 

conquista da II Liga de Honra na época de 1998/1999 e, nesta época, a subida 

inédita à I Liga – patamar maior do futebol português. 

É certo que a primeira experiência não correu como se pretendia, mas, pouco 

tempo depois, na época 2000/2001, o Clube Desportivo Santa Clara voltaria a 

enriquecer ainda mais o seu palmarés, ao conquistar o título de Campeão 

Nacional da II Liga e retoma à primeira liga, por mais duas épocas, 2001/2002 e 

2002/2003. 

Após uma demorada ausência entre os maiores do futebol português, o Clube 

Desportivo Santa Clara consegue finalmente, na época de 2018/2019, voltar ao 

seu lugar. 

O lugar do Clube Desportivo Santa Clara, em honra dos seus fundadores e de 

todos aqueles que sentem e compreendem o “sentir Santa Clara”, é na 1.ª 

divisão. 

E assim tem sido.  

Passo a passo, o Clube Desportivo Santa Clara está a consolidar-se entre os 

maiores. 

À data de hoje, terminada que está a prova maior da época 2020-2021, o Clube 

Desportivo Santa Clara é a uma das melhores equipas portuguesas. 

Este facto enche todo o Povo Açoriano de um imenso orgulho. 

De Santa Maria ao Corvo. Do continente português à Diáspora. Onde esteja um 

Açoriano, lá está aquele brilhozinho nos olhos ao ver um jogo do Santa Clara 

entre os maiores do futebol nacional. Não são só 11 jogadores que entram em 

campo a cada jogo! Aquela bandeira que que cada um ostenta na respetiva 

camisola nos relvados de norte a sul do País e que passará, na próxima época, 

a andar também pela Europa, é sinónimo do orgulho de um povo, espalhado 

pelos 4 cantos do mundo, que nasceu para vencer todo o tipo de dificuldades. 

Que a bandeira dos Açores continue a voar alto. Sempre mais alto e com maior 

vigor! 

 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista dos Açores propõe o seguinte voto de 

congratulação: 
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A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em 

sessão plenária, aprova o presente voto de saudação e congratulação pelo  

desempenho do Clube Desportivo Santa Clara na 1.ª Liga na presente 

época.  

Do presente voto deverá ser dado conhecimento ao Presidente da 

Assembleia Geral do Clube, ao Presidente da Direção, à Associação de 

Futebol de Ponta Delgada, à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional. 

 

Horta, Sala de Sessões, 20 de maio de 2021. 

 

Os Deputados, 

 

Vasco Cordeiro 

 

Andreia Costa 

 

Sandra Faria 

 

Miguel Costa 


