
 

 

 

 

Voto de Congratulação 

Ao Clube Desportivo Escolar das Flores pela conquista do título de 

Campeão Regional em Voleibol na categoria de iniciados masculinos 

 

No passado dia 1 de maio, o Clube Desportivo Escolar das Flores sagrou-

se campeão regional de voleibol na categoria de iniciados masculinos.  

Fundado a 19 de setembro de 1991, este Clube surgiu com o principal 

objetivo de oferecer uma prática desportiva organizada e competitiva mais 

diversificada do que até então existia na ilha das Flores, dando início à prática 

de diversas modalidades como o ténis de mesa, atletismo, patinagem, 

patinagem artística e voleibol, senda nesta última que verificou uma evolução 

significativa envolvendo, desde há alguns anos a esta parte, cerca de 250 

praticantes oriundos de toda a ilha e revelando um elevado nível de 

desenvolvimento qualitativo. 

O Clube Desportivo Escolar tem tido um papel de grande relevância na 

promoção do desporto nos escalões de formação na ilha das Flores, com todos 

os impactos que esta atividade tem na formação pessoal e integração social dos 

nossos jovens, bem como na adoção de práticas de atividade física e promoção 

de saúde.  

Em comunidades pequenas, como é a ilha das Flores, uma das ilhas 

menos populosas dos Açores, a prática desportiva foi e continua a ser um meio 

privilegiado de atratividade jovem, de agregação das várias faixas etárias, 

afirmando-se também como meio de envolvimento e integração social na 

comunidade onde se insere, sendo de destacar o mérito, o empenho e a entrega 

dos responsáveis e dos atletas do Clube Desportivo Escolar, que nos mostram 

que a vontade e a dedicação persistentes podem elevar a ilha das Flores ao 

primeiro plano do panorama desportivo Regional. 

Desde a sua origem, o Clube foi formado por docentes da então Escola 

Preparatória de Santa Cruz das Flores e resiste até hoje, cada vez mais sólido e 

competitivo, contando com os docentes da atual Escola Básica e Secundária das 



 

 

 

Flores, com atletas e ex-atletas que acumulam funções de direção, de técnicos, 

e com o apoio dos pais e encarregados de educação que, como demais 

coletividades da Ilha, combatendo as dificuldades com que se deparam 

diariamente têm conseguido desenvolver projetos de forma estruturada e 

sustentada, pautando a sua atuação pelo rigor, competência e a dedicação à 

formação dos atletas florentinos. 

E este é, sem dúvida, um mérito do Clube Desportivo Escolar das Flores, 

que fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, do emprenho e dedicação 

de todos os seus atletas, técnicos, e docentes envolvidos, que o clube está, uma 

vez mais, a festejar e a elevar o nome da Ilha das Flores a um patamar de 

excelência regional, fator de orgulho para todos os Florentinos e Açorianos. 

 

Assim ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Região 

Autónoma dos Açores, a aprovação deste voto de congratulação pela conquista 

do campeonato regional de voleibol na categoria de iniciados masculinos, pelo 

Clube Desportivo Escolar das Flores. 

Do presente voto de congratulação seja dado conhecimento à Direção do 

Clube Desportivo Escolar das Flores e demais órgãos sociais e colaboradores, 

aos atletas, ao Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária das Flores, 

bem como às Câmaras e Assembleias Municipais de Santa Cruz e das Lajes das 

Flores e ao Conselho de Ilha das Flores. 

 

Horta, sala das sessões, 18 de maio de 2021 

 

Os Deputados do GPPS/Açores 

 

Vasco Cordeiro 

José Eduardo 


