90º ANIVERSÁRIO

SPORT CLUB ANGRENSE
Honrar o passado, garantir o futuro.

90 Anos de História

Fundado a 1 de dezembro de 1929, o
SPORT CLUB ANGRENSE surge da fusão
entre Sporting Club da Terceira (clube
ligado à prática da Educação Física) e
do Club Desportivo Angrense (também
conhecido como “Os Caveiras”). No
entanto as origens do clube remontam
à então extinta União Desportiva dos
Empregados do Comércio, que equipava
com as atuais cores do SC Angrense. O
primitivo equipamento de jogo do SC
Angrense era constituído por camisola
vermelha com listas verticais pretas,
calções e meias pretas.

Primeira equipa campea dos Acores, 1937

Na mesma edição do jornal “A Pátria”
é publicada uma Nota Oficiosa da Liga
de Educação Física e da Associação de
Foot-Ball sobre as suas reuniões de 21
de novembro e 4 de dezembro, onde
se dá conta da seguinte deliberação:
“Inscrever nesta Associação o novo
agrupamento Sport Club Angrense,
resultado da fusão do Sporting Club da
Terceira e Club Desportivo Angrense,
conforme o respetivo pedido”. Na mesma
edição do jornal “A Pátria” é publicada
uma Nota Oficiosa da Liga de Educação
Física e da Associação de Foot-Ball sobre
as suas reuniões de 21 de novembro e
4 de dezembro, onde se dá conta da
seguinte deliberação: “Inscrever nesta
Associação o novo agrupamento Sport
Club Angrense, resultado da fusão
do Sporting Club da Terceira e Club
Desportivo Angrense, conforme o
respetivo pedido”. Na mesma reunião
do organismo máximo do futebol
terceirense ficou ainda deliberado
atribuir ao SC Angrense como dias de
treino no campo de jogos da cidade as
terças, quintas-feiras e sábados e marcar
a abertura da época desportiva para 22
de dezembro com um encontro entre
as primeiras categorias com o Lusitânia
Sport Club. No jogo de estreia o SC
Angrense venceu por 4-3 o Lusitânia.

Angrense-Benfica, 1960

A decisão da constituição do SC
Angrense foi tomada numa reunião no
dia 22 de novembro de 1929, no antigo
Convento da Graça, situado no Alto das
Covas, edifício que viria a ser a primeira
sede do clube. Uma carta da Comissão
Administrativa assinada pelo presidente,
tenente Gil Gonçalves, datada de 2 de
dezembro de 1929 e publicada no jornal
angrense “A Pátria” a 14 de dezembro do
mesmo ano, dá conta da criação de um
novo clube em Angra do Heroísmo, o
SPORT CLUB ANGRENSE.
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O SC Angrense conquista o seu primeiro
título de Campeão Distrital de Angra
do Heroísmo na época de 1931/32,
numa altura em que já equipava com as
atuais cores (camisola vermelha, calções
brancos e meias vermelhas). Na época
de 1936/37, o Angrense é a primeira
equipa da Terceira a conquistar o
Torneio Açoriano, disputado no Campo
de Jogos de Angra do Heroísmo. Para
além de ter conquistado o seu primeiro
título oficial de Campeão Açoriano, na
mesma época, o SC Angrense é admitido
como a Filial n.º 46 do Sport Lisboa e
Benfica, passando em 1965 a ser a
Delegação n.º 3, estatuto que mantém
atualmente. A 1 de dezembro de 1954,
o SC Angrense comemora as Bodas
de Prata. É na década de 60 que o SC
Angrense atinge um dos pontos mais
altos do seu palmarés com a conquista
dos títulos de Campeão Insular, frente
ao Marítimo da Madeira, Açoriano e
Distrital, referentes à época 1959/60. A
equipa do SC Angrense estava apurada
para participar na Taça de Portugal, logo
contra o campeão nacional e europeu–
o Sport Lisboa e Benfica, voltando a
defrontar o clube-mãe em 1967, num
jogo particular realizado em Angra do
Heroísmo.

Benfica no Estádio da Luz, 1960

Em agosto de 1967 a equipa do SC
Angrense fez a sua primeira digressão
ao Canadá, estriando-se em jogos
internacionais, defrontando por duas
vezes a equipa do Olympiakos (campeão
da Grécia), em Toronto e Montreal. O
clube regressa ao Canadá em 1977,
Canadá e Estados Unidos da América
em 1979. Os laços de afetividade com as
comunidades emigradas no Canadá são
reforçados com a fundação do Sport Club
Angrense of Toronto, a 9 de agosto de
1974, sendo a primeira e única delegação
do SC Angrense. Em 1 de dezembro de
1979 o SC Angrense comemora as suas
Bodas de Ouro (50 anos). Na presença
de quase um milhar de sócios, atletas e
convidados, o SC Angrense foi agraciado
nessa data com a medalha de “Educação
Física – Serviços de Mérito”, atribuída
pelo então Presidente da República,
Ramalho Eanes. Na época de 1980/81
o SC Angrense junta ao seu palmarés
os títulos de Campeão dos Açores e
da Associação de Futebol de Angra do
Heroísmo e ganha, pela primeira vez,
o direito de ingressar no Campeonato
Nacional da III Divisão. A 1 de dezembro
de 1983, marca a inauguração da nova
sede social na rua de São João, n.º 44,
passando o clube a ficar instalado num
edifício próprio.

Angrense-Lusitania nos anos 60
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Na temporada de 2015/2016 participa no
Campeonato de Portugal, tendo então
disputado a subida à II Liga Profissional.
Nessa mesma época, o SC Angrense
disputa a 4ª Eliminatória da Taça de
Portugal com o Futebol Clube do Porto,
num jogo realizado no Estádio João Paulo
II, em Angra do Heroísmo. Na época
de 2016/2017, disputa o Campeonato
de Portugal e em 2017/2018 conquista
mais um título de Campeão dos Açores.
Regressa ao Campeonato de Portugal
na época 2018/2019, estando na época
2019/2020 a disputar o Campeonato dos
Açores.

Angrense - Maritimo da Madeira, 1960

Através da Resolução do Governo
Regional dos Açores n.º 24/84, publicada
no “Jornal Oficial” de 5 de março de
1984, o SC Angrense é reconhecido
como Instituição de Utilidade Pública.
De 1992/93 a 1995/96 o SC Angrense
participa no Campeonato Nacional da
III Divisão, regressando ao Campeonato
Nacional da III Divisão – Série Açores
em 2000/2001, tendo participado em
todas as restantes edições até o fim da
prova, na época de 2012/2013. O SC
Angrense comemorou, a 1 de dezembro
de 2004, as suas Bodas de Diamante (75
anos), numa cerimónia que decorreu
no Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo e que contou com
a presença de Eusébio da Silva Ferreira
como embaixador do Sport Lisboa e
Benfica. Nas épocas de 2006/2007 e
2010/2011 o SC Angrense conquista
o título de Campeão Nacional da III
Divisão - Série Açores com um plantel
constituído só por jogadores formados
nos Açores e disputa, pela primeira vez
no seu historial, na época de 2011/2012,
o Campeonato Nacional da II Divisão.
Na época 2013/2014, sagra-se Campeão
dos Açores, garantindo o regresso, na
época de 2014/2015, aos campeonatos
nacionais, disputando o Campeonato
Nacional de Seniores.

tendo em 2015 disputado a 4ª
Eliminatória com o Futebol Clube do
Porto, num jogo realizado em Angra do
Heroísmo (Estádio João Paulo II). Do
palmarés do SC Angrense fazem ainda
parte diversos títulos dos escalões de
formação dos quais se destacam os mais
recentes: Campeão Regional Juniores
C e disputa do Campeonato Nacional
Juniores C (época de 2010/2011),
Campeão Regional Juniores A e disputa
Campeonato Nacional Juniores A (época
de 2013/2014), Campeão Regional
Juniores A e disputa Campeonato
Nacional Juniores A (época de
2014/2015), Campeão Regional Juniores
A (época de 2017/2018)

Golo de Laureno ao Benfica 1967

Ao longo de 90 anos de vida, o SC
Angrense conquistou um título de
Campeão Insular (Açores-Madeira),
nove títulos de Campeão dos Açores,
dois títulos de Campeão da III Divisão
Nacional – Série Açores e 16 títulos de
Campeão Distrital ou da Associação de
Futebol de Angra do Heroísmo.
Para além de ter participado nos 1/4
de final da Taça de Portugal em 1960
defrontando o Sport Lisboa e Benfica em
Angra do Heroísmo (Campos de Jogos) e
Lisboa (Estádio da Luz), o SC Angrense
disputou a mesma prova diversas vezes,
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Angrense - Porto, 2015

Campeão Açores 2017/2018

e Disputa do Play-off de apuramento
para a 3ª fase do Campeonato Nacional
de Juniores B (época de 2017/2018). Com
uma tradição eclética, o SC Angrense
já teve ou ainda possui equipas nas
modalidades de Andebol, Atletismo,
Basquetebol, Boxe, Bowling, Ciclismo,
Ginástica, Hóquei em Patins, Natação,
Ténis de Mesa e Voleibol. Nas modalidades
de Basquetebol e Voleibol, o SC Angrense
disputou os campeonatos nacionais da
II e III Divisão. O SC Angrense assume,
atualmente, um lugar na primeira linha
dos mais destacados clubes desportivos
dos Açores, desenvolvendo um projeto
que assenta na formação cívica e
desportiva de crianças e jovens e na
promoção dos atletas da Região.

PALMARÉS
CAMPEÃO INSULAR
1959/60
CAMPEÃO DA III DIVISÃO NACIONAL – SÉRIE AÇORES
2006/2007 e 2010/2011
CAMPEÃO DOS AÇORES
1933/34, 1936/37, 1959/60, 1966/67, 1980/81, 1987/88, 1991/92, 2013/2014
e 2017/2018
CAMPEÃO DISTRITAL/AFAH
1931/32, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1942/43, 1955/56, 1958/59, 1959/60,
1961/62, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1985/86, 1987/88, 1991/92 e
1999/2000.

SPORT CLUB ANGRENSE
Plantel apresentado para a época 2019/2020 na Taça Jorge Laureano.

Em cima: Fábio Pereira; Duarte Melo; Rúben Moisés; Jaime Seidi; Pedro Rocha; Filipe Coelho; João Maria Carvalho; Gonçalo Teixeira; Pedro Melo; André
Araújo; Pedro Ferreira; Armando Vasconcelos; Filipe Soares.
Em baixo: Rúben Rodrigues; João Câmara; Daniel Rebelo; Miguel Gomes; Pedro Leonardo; Miguel Soares; João Vieira; Rodrigo Simão; Leandro Puga; André
Sequeira; Mauro Maciel; Patrício Coelho;
Em falta pertencentes ao plantel sénior: Samuel Moniz e Tiago Achadinha.

O futuro está
na formação
Em 2005, o SC Angrense iniciou um
projeto de formação desportiva com o
lema “O futuro está na formação… a
formação garante o futuro”.
Com o envolvimento de um alargado
grupo de jovens atletas, técnicos
e dirigentes, o SC Angrense tem
promovido, desde essa altura, um vasto
projeto de formação devidamente
delineado
com
um
programa
estruturado tendo em vista uma melhor
aprendizagem das crianças e jovens dos
princípios do futebol enquanto jogo,
mas sem esquecer a vertente cívica.

A formação do SC Angrense abrange
todos os escalões e tem merecido lugar
de destaque, não só por ter conquistado
dezenas de títulos ao nível das
competições no âmbito da Associação
de Futebol de Angra do Heroísmo e
de campeão do Açores nos diferentes
escalões com participação em provas de
âmbito nacional, mas também porque
constituí uma referência a nível regional
e um exemplo a seguir por outros clubes.
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SC Angrense
Solidário

Sedes ao longo
de 90 anos

Rua Direita. A sede do SC Angrense
volta a ser na Rua de São João desde
1950 até à atualidade. Primeiro num
prédio no início da mesma e desde
1983 na atual localização. A atual sede
do SC Angrense é constituída por dois
imóveis geminados, propriedade do
clube. A 1 de dezembro de 2011, foram
inauguradas as obras de requalificação
da atual sede, que constitui a sua sala de
visitas, onde para além de um espaço
de convívio no primeiro andar, foram
criados novos espaços para os serviços
administrativos e sala da direção, salão
de sessões, zona de estar e uma nova
sala de troféus.

Desde a sua fundação em 1929, o Sport
Club Angrense teve várias sedes, todas
localizadas no coração da cidade de
Angra do Heroísmo. A primeira sede
do SC Angrense foi numa dependência
do extinto Convento da Graça, no Alto
das Covas. Depois disso, mudou-se
para o segundo andar de um edifício
na Rua da Sé e a seguir para um prédio
na Rua da Palha. A quarta sede do SC
Angrense ficou instalada na Rua de São
João até à mudança para outro prédio
na Rua do Morrão. Nos anos seguintes,
teve a sua sede em dois prédios
localizados nos extremos opostos da
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O SC Angrense Solidário é um
projeto de cariz social, desenvolvido
pela última direção e atual Comissão
de Administrativa, que visa o
desenvolvimento de ações/eventos
que possam ajudar ou contribuir para
diversas instituições, pessoas singulares,
que possam necessitar de algum tipo de
ajuda ou colaboração.
Nesse âmbito, foram já desenvolvidas
diversas ações de cariz solidário, das quais
destacamos as seguintes: Organização
de um jogo a favor da “Pequena Lara”;
Entrega de cabazes a pessoas e famílias
carenciadas e a Entrega de prendas de
Natal a associações locais.
Sabemos que o futebol e o desporto
despertam um grande impacto junto da
nossa sociedade, por isso aproveitamos
essa evidência para o desenvolvimento
deste projeto de aproximação do SC
Angrense a toda a comunidade.
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90 anos de glória e futuro garantido!
Quando em 2013 aceitei esta honrosa
missão de ser presidente do Sport
Club Angrense, propus-me a dar
continuidade ao excelente trabalho
desenvolvido pela anterior direção,
presidida por Luís Avelino Gonçalves.
Passados 7 anos de dedicação e
esforço considero que o dever foi
cumprido, sendo que o futuro dessa
nobre instituição está garantido,
quer pela qualidade e quantidade de
atletas, técnicos e dirigentes, quer
por um conjunto de infraestruturas e
equipamentos que permitem encarar
o futuro com enorme otimismo e
ambição. Tal só foi possível graças
ao empenho de uma direção sólida
e coesa, que tudo fez para dignificar
o nome e a história do clube. Novos
desafios aí vêm, quer ao nível interno,
quer ao nível externo. Ao nível interno
e chegou a hora de dar lugar a novas
ideias e novos projetos, pretendendose uma transição tranquila. Esta será
mais uma vez o verdadeiro teste à
vitalidade deste grande clube. Enquanto
o clube for capaz de gerar no seu seio,

alternativas de gestão, que prezem os
valores do passado e não comprometam
o futuro, estará para sempre garantida a
sua existência e perpetuada a memória
dos seus fundadores. Ao nível externo e
alicerçado em todo o processo formação
e dos êxitos desportivos, passa o desafio
pela consciencialização das entidades
públicas nos apoios atribuídos à
formação. Há que desmitificar que
o futebol sénior absorve parte dos
subsídios da formação, quando na
realidade e para darmos aos nossos
jovens condições para uma evolução
desportiva e cívica a realidade é que
os apoios adstritos à formação são
manifestamente inferiores aos custos
suportados pelo clube. Além da
componente pública, o apoio dos pais
(à semelhança do que acontece na
maioria dos restantes desportos), será
fulcral para que o Sport Club Angrense
possa continuar a prestar um serviço de
excelência nas áreas desportiva e social.
90 anos de glória e futuro garantido!
Obrigado a todos os que ao longo
destes 90 anos contribuíram para a
materialização desta tão nobre História.
Carrega Angrense!
Miguel Borba
Presidente da Comissão Administrativa
do Sport Club Angrense

