
 
 

 
 

 

Voto de Congratulação pela conquista do título de Campeão da 

Associação de Futebol da Horta na categoria de seniores masculinos de 

futsal pelo Clube Desportivo Escolar do Corvo 

 

O Clube Desportivo Escolar do Corvo (CDEC) sagrou-se, pela primeira 

vez, Campeão da Associação de Futebol da Horta, na categoria seniores 

masculinos de futsal, depois de ter vencido, no âmbito do torneio de apuramento 

disputado, entre os dias 30 de abril e 1 e 2 de maio de 2021, no pavilhão 

desportivo da ilha do Corvo, o Boavista SC por 4-3 e o GD Piedade por 2-0. 

A ilha do Corvo marcará, assim, presença na próxima Série Açores da 3.ª 

Divisão de Futsal. É, sem dúvida, um feito relevante, que constitui um motivo de 

orgulho para todos os corvinos e açorianos. 

Fundado em 2014, como clube desportivo escolar, o CDEC possui um 

enquadramento particular dentro da comunidade escolar. A sua atividade 

extravasou, de forma progressiva, o seu universo inicial. Hoje, o clube envolve o 

conjunto da comunidade corvina. 

A quase totalidade dos jovens jogadores da equipa começaram a praticar 

a modalidade num recinto de cimento ao ar livre. A ilha do Corvo olha agora, com 

indisfarçável orgulho, estes jovens atletas e homens.  

A conquista do campeonato é o resultado do duro caminho percorrido, ao 

longo dos últimos anos, que conheceu altos e baixos e que nem sempre obteve 

os resultados merecidos.  

Agora o céu é o limite. Todos os atletas e dirigentes do clube estão 

conscientes, como resulta das declarações que fizeram a este respeito nos 

últimos dias, que é necessário manter o foco, a humildade e o espírito de 

superação que permitiu o triunfo que agora se assinala. 

Estão de parabéns todos os que contribuíram para alcançar este triunfo 

histórico. Os atletas, a direção do clube, os sócios e as diversas entidades que 



 
 

 
 

contribuíram para que fosse possível alcançar estes resultados, nomeadamente 

através da construção, ocorrida nos últimos anos, das infraestruturas desportivas 

necessárias para que os atletas do clube pudessem, passados tão poucos anos 

após a criação do clube, festejar o tão desejado título.  

É justo que, neste voto de congratulação, se referencie, com orgulho e 

gratidão, o nome de todos os atletas que conseguiram alcançar um feito sem 

precedentes, na área desportiva, para uma ilha com apenas 460 habitantes.  

Os nomes deles são: Alexandre Patrício, André Avila, Bruno Costa, Daniel 

Dias, Duarte Raposo, Filipe Picanço, Filipe Rosa, Flávio Freitas, Gonçalo 

Pereira, João Estêvão, Manuel Rocha, Miguel Botelho, Pedro Estêvão, Ruben 

Penteado, Tiago Pereira e Tomás Silva. 

   

Assim, os grupos parlamentares do Partido Socialista e do PPM, ao abrigo 

das disposições regimentais aplicáveis, propõem que a Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores aprove um voto de congratulação ao Clube 

Desportivo Escolar do Corvo pela conquista do título de campeão da Associação 

de Futebol da Horta na categoria de seniores masculinos de futsal. 

 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento a direção do CDEC e à 

Associação de Futebol da Horta. 

 

Horta, sala das sessões, 18 de maio 2021.   

 

Deputado do GPPS 

Vasco Cordeiro 

Sandra Dias Faria 

Andreia Cardoso 

Miguel Costa 

Lubélio Mendonça 



 
 

 
 

 

Deputado do PPM 

Paulo Estevão 

 

 

   

 

 


