
 

Voto de Congratulação 

Vigésimo quinto aniversário da Associação de Basquetebol da Ilha de Santa 

Maria 

A 4 de junho de 1996, nascia, em Vila do Porto, a Associação de Basquetebol 

de Santa Maria, completando este ano 25 anos de existência.  

A constituição de associações, quer culturais como desportivas na ilha de 

Santa Maria, remonta, na sua maioria, aos anos 90, altura em que foi implementado 

um conjunto de medidas ao nível da constituição e organização de estruturas 

desportivas nos Açores. 

Foi nesse âmbito, que a Associação de Basquetebol de Santa Maria se 

formou, com o incentivo do então Delegado dos Desportos de Santa Maria, Prof. 

Amílcar Melo, à semelhança do que aconteceu com outras modalidades, que se 

constituíram em associações desportivas, com o objetivo de promoção da 

modalidade e da prática desportiva na ilha.  

A constituição da Associação de Basquetebol, teve como objetivos a 

promoção e dinamização do Basquetebol na ilha de Santa Maria, permitindo a 

dinamização de atividades e articulação entre os clubes que constituem a 

associação, melhorando-se igualmente o desempenho de jogadores, treinadores e 

diretores técnicos, através do desenvolvimento, por exemplo, de ações de formação 

para agentes desportivos não praticantes, bem como a realização do Fórum do 

Desporto.  

Os sócios fundadores desta associação foram Dinis Resendes, Fernando 

Lopes, Marco Figueiredo, Horácio André, Hélder Pimentel, Livramento Pamplona, 

Manuel Medeiros, Sandra Melo e João Janeiro.  

Foram Presidentes da Direção Fernando Lopes, Sérgio Freitas, Armando 

Soares, Paulo Chaves, sendo o atual Presidente Luis Tojais.  

Das atividades desenvolvidas pela Associação ao longo destes 25 anos de 

existência, destaca-se a realização de Torneios 3x3, Torneios de Lances Livres e 

Concurso de Lançamentos, assim como atividades no âmbito do Dia Nacional do 



 

Minibasquetebol, na participação nos Jogos das Ilhas ou na organização de Provas 

Regionais.  

O projeto “Escolinhas do Desporto” constitui-se, igualmente, como uma 

importante mais-valia ao nível do incentivo aos mais novos para a prática da 

modalidade e na captação de jovens atletas marienses. 

 A Associação de Basquetebol continuará a desenvolver as suas atividades 

como forma de fomento da modalidade e na promoção de hábitos de vida saudável, 

incutindo valores de relevante importância em termos sociais nas gerações mais 

novas, que se repercutirá no futuro.  

Atendendo ao trabalho desenvolvido pela Associação de Basquetebol de 

Santa Maria em prol da modalidade e que tem permitido a prática desportiva de 

muitas crianças e jovens marienses, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõem à Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos 

Açores, nos termos Regimentais e Estatutários aplicáveis, a aprovação de um Voto 

de Congratulação pela passagem do Vigésimo Quinto Aniversário dessa associação 

e que desse voto seja dado conhecimento à Direção da Associação e ao Conselho 

de Ilha de Santa Maria. 

 

Sala das Sessões, Horta, 15 de junho de 2021 

Os Deputados, 

 

Bárbara Chaves 

João Vasco da Costa 

Vasco Cordeiro 

Sandra Dias Faria 

Andreia Cardoso 

Miguel Costa 


