Voto de Congratulação

Vigésimo quinto aniversário da Associação de Andebol de Santa Maria

A 13 de março de 1996, nascia, em Vila do Porto, a Associação de Andebol de Santa
Maria, completando agora 25 anos de existência.
O movimento associativo e desportivo na ilha de Santa Maria remonta aos anos 90,
altura em que foram implementadas medidas para reorganização de estruturas
desportivas na Região.
Em 1996, nesse âmbito, foi criada a Associação de Andebol de Santa Maria,
incentivada pelo então Delegado dos Desportos de Santa Maria, Prof. Amílcar Melo
e que tomou forma por iniciativa de dez jovens marienses que se constituíram como
sócios fundadores e criaram esta associação, com o objetivo de “Promover e
Desenvolver o Andebol Mariense”.
Os sócios fundadores foram Ezequiel Araújo, Sérgio Teves, Sérgio Figueiredo,
Manuel Medeiros, Roberto Cunha, Roberto Furtado, Mário Carvalho, Henrique
Magalhães, Paulo Resendes e Inês Moura.
De todos esses, Paulo Resendes e Inês Moura, continuam a desempenhar cargos
de Direção na Associação de Andebol, com toda a motivação, persistência,
resistência e espírito de missão que levaram à constituição da associação.
Importa referir que a instalação desta Associação permitiu uma reorganização total
da modalidade, com a dinamização do Andebol na ilha, onde se melhorou a
qualidade no desempenho de jogadores, treinadores e diretores técnicos, com
incremento de uma cultura desportiva junto de crianças e jovens em formação,
situação que se mantém até aos nossos dias.
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Referir que, durante estes 25 anos, o andebol mariense tem tido honrosas presenças
em vários palcos do andebol português, com presença assídua ao nível da
arbitragem em eventos regionais e nacionais, bem como na formação constante de
agentes não praticantes.
Justo reconhecer que muita da motivação das crianças e jovens marienses que
praticam a modalidade, está relacionado com o bom desempenho da equipa de
andebol mariense que participa no campeonato nacional – o Clube Desportivo “Os
Marienses” – e que tem trazido à ilha inúmeras equipas nacionais, permitindo que
esses jovens assistam a esses jogos, motivando-os, também por esta via, à prática
da modalidade.
A Associação de Andebol esteve, está e continuará a estar associada à prática
desportiva e adoção de hábitos de vida saudável, incutindo valores importantes em
termos sociais, que influenciam estas gerações nas suas vidas futuras, através do
trabalho articulado com os clubes que, ao longo dos anos, formam a associação.
Assim sendo, atendendo a todo o trabalho desenvolvido pela Associação de Andebol
da ilha de Santa Maria em prol do fomento da modalidade e que tem permitido a
prática desportiva de muitas crianças e jovens marienses, os Deputados do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Regional dos
Açores, nos termos Regimentais e Estatutários aplicáveis, a aprovação de um Voto
de Congratulação pela passagem do seu vigésimo quinto aniversário dessa
associação e que desse voto seja dado conhecimento à Direção da mesma.

Sala das Sessões, Horta, 23 de março de 2021

Os Deputados,
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