Gala do Candelária Sport Clube | 15 de setembro de 2012
Intervenção de José António Soares, Presidente do Município da
Madalena do Pico

[cumprimentos]

É com muito prazer que mais uma vez estou entre vós
nesta Gala, a honrar o desporto e aqueles que o fazem –
atletas, técnicos, dirigentes, associados, adeptos e
instituições.
Sabe bem estar presente para registar presencialmente,
mais um marco na vida desta instituição desportiva, daquilo
que foi o seu passado recente, o seu presente e a nossa
esperança daquilo que será o seu futuro. E o Candelária tem
uma história, que convém que comece a ficar registada
para as gerações vindouras.
Existem características importantes na vida e no
percurso do Candelária – que têm sido de sucesso,
cimentados em aspetos como a solidariedade, espírito de
grupo, perseverança, e capacidade de entrega a uma
missão.
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Estes aspetos, entre outros, terão tido um peso
importante para que o Candelária Sport Clube tenha a sua
curta história já recheada de sucessos desportivos.
Lembro que foi no setor juvenil (decisivo para qualquer
clube que queira alcançar grandes êxitos), que o Candelária se
sagrou Campeão Açoriano na época desportiva de 19931994, título que repetiu em 1994-1995. Em 1995-1996, novo
título juvenil, o terceiro consecutivo; feito que irá repetir-se
em 1997-1998.
Faço aqui de propósito esta alusão para lembrar o
quanto é importante valorizar a formação. A formação não
deverá ser só um tema de conversa, mas sim um assunto
que deve ser pratica corrente, tanto no hóquei, como nas
corridas em patins, e também nas outras modalidades
desportivas.
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A formação é no âmbito do desporto um tema cada
vez mais obrigatório, por ser indispensável. Só com
formação poderemos valorizar o atleta local dando-lhe as
condições físicas e técnicas para que possa integrar as equipas
principais, aprendendo com os grandes e constituindo assim
uma mais valia importante para os nossos clubes. Mas ao
mesmo tempo estaremos (e isto não e menos importante)
possibilitando que os nossos jovens realizem o sonho de poder
jogar numa grande equipa como é o Candelária, que é nossa e
deve ser cada vez mais nossa.
O Candelária tem tido a oportunidade de ter na sua
equipa sénior, jogadores de elite, quer ao nível nacional
(alguns, jogadores da nossa seleção inclusive) quer ao nível
internacional, e ainda treinadores “enormes” do hóquei
português, como é o caso do Carlos Dantas. Não podemos
negar aos nossos jovens jogares, esta oportunidade única, de
conviver e aprender com os melhores.
É importante que registemos com orgulho, as
alegrias que o Candelária Sport Clube, nos tem dado a
todos, ao longo do seu percurso desportivo. A sua equipa
sénior tem permanecido na I Divisão Nacional e participado
com honra nas competições europeias da modalidade. Só
podemos sentir-nos honrados e assinalar que a atividade do
Candelária Sport Clube tem sido e continua a ser de
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extrema relevância para o estatuto do Concelho da
Madalena e para o desporto de ilha e da região.
Tudo isto se fez e faz com espírito de grupo,
perseverança, capacidade de entrega a uma missão, como
assinalei, e elevado rigor e profissionalismo. Ou, em breves
palavras: boa gestão desportiva e humana.
A Câmara Municipal da Madalena tem sabido
reconhecer o lugar importante que o Candelária tem no
Concelho e tem convictamente apoiado o Clube. É um dever
institucional, que realiza com todo o gosto.
Termino, desejando os maiores sucessos desportivos
ao Candelária Sport Clube e a toda a sua família desportiva.
Que o Candelária continue a ser um honroso
representante do desporto açoriano na região, no país e no
mundo.
Bem hajam.
Muito obrigado.
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