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Voto de Congratulação 

 

À Seleção de Sub-13 de Futsal de Santa Maria pelo título de Campeã 

Regional  

 

No passado dia 27 de fevereiro, a Seleção de Sub-13 de Futsal de Santa Maria 

sagrou-se Campeã Regional no Torneio Regional Interilhas, que decorreu entre 

os dias 25 e 27 de fevereiro, na Ilha de São Miguel.  

No referido torneio estiverem presentes 6 equipas, provenientes de 5 ilhas: Santa 

Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Flores, tendo sido a seleção mariense a que 

alcançou a vitória. 

A seleção da ilha de Santa Maria foi composta por atletas dos dois grupos 

desportivos que possuem a prática da modalidade – Clube Desportivo Gonçalo 

Velho e Grupo Desportivo de São Pedro – nomeadamente Lourenço Rego, João 

Costa, Gerson Resendes, Guilherme Reis, Filipe Pacheco, José Braga, Rafael 

Silva, João Pina, João Moura, Gaspar Moura, Gonçalo Terra e Rodrigo Almada. 

Dedicados à sua formação e treino estiveram os treinadores Sérgio Nunes e 

João Lima.  

A prática desportiva na ilha de Santa Maria contribui, desde as escolinhas do 

desporto, nas diversas modalidades, para um crescimento saudável e desportivo 

dos jovens marienses. Muitos deles chegam, ao longo da sua carreira desportiva, 

a patamares muito elevados, integrando, inclusive, equipas e/ou seleções, em 

competições nacionais. 

O Clube Desportivo Gonçalo Velho, fundado em 1945, iniciou a sua atividade de 

futsal, filiando-se na Associação de Futebol de Ponta Delgada no ano de 2007. 

Contudo, foi em 2001 que começou, pela Fundação INATEL, a proporcionar aos 

seus atletas o então “futebol de 5”. 

Hoje em dia, na modalidade de Futsal, tem 35 atletas nas escolinhas de 

formação, 20 Infantis e 26 juvenis, possuindo ainda a equipa de Seniores 

Masculinos, que joga na 3ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal. 

O Grupo Desportivo São Pedro, fundado de 1984, abriu a prática de Futsal em 

2008 e tem neste momento a praticar a modalidade 22 Benjamins, 15 Infantis e 

13 Juvenis.  

 

Fruto do trabalho e dedicação dos seus treinadores, enaltecemos o empenho, 

dedicação e garra dos atletas que representaram a ilha de Santa Maria e que 
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superaram técnica e taticamente os adversários, alcançado a vitória para a Ilha 

do Sol. 

 

Assim, 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 planária do mês de 

março, aprove o seguinte voto de congratulação: 

 

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores congratula a Seleção 

Sub-13 de Futsal de Santa Maria pela conquista do título de Campeã Regional 

no Torneio Interilhas”. 

 

Do presente voto, deve ser dado conhecimento ao Clube Desportivo Gonçalo 

Velho, ao Grupo Desportivo São Pedro, aos seus atletas e treinadores, aos 

encarregados de educação da equipa vencedora, à Associação de Futebol de 

Ponta Delgada, ao Município de Vila do Porto e à Assembleia Municipal de Vila 

do Porto.   

 

 

Horta, Sala das Sessões, 10 de março de 2022. 

 

 

Os Deputados 

 
João Vasco Costa 

 

 

 

João Melo  


