
 

 
Exm.º Senhor  

Presidente da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores 

N.º 505-VII 

P.º 49.01.02 

      49.01.03 

 

Requerimento 

 

 Considerando que o Fayal Sport Club é o Decano dos Clubes 

Açorianos e é instituição de utilidade pública, para além de ter 

merecido pela sua actividade ao longo dos anos a distinção de ser por 

diversas vezes agraciado; 

 

 Considerando o importante papel que as suas instalações 

tiveram, ao longo de gerações, para a expansão da actividade 

desportiva e para o desenvolvimento físico e cultural das pessoas. 

 

 Considerando que o seu Pavilhão Desportivo só foi possível de 

construir, numa época particularmente difícil, com um grande 

empenhamento e esforço de entidades e pessoas, constituindo um 

património que não é apenas do Clube, mas da Ilha e dos Açores; 

 

 
 
    Consulte o SITE oficial do CDS/PP–Açores na Internet  www.cdsppacores.com 



 

 Considerando que as instalações do referido Pavilhão se 

encontram num adiantado estado de degradação, podendo mesmo não 

estar garantidas as condições mínimas de segurança e de salvaguarda 

da integridade física dos muito s utilizadores do espaço desportivo; 

 

 Considerando que é um dever garantir a conservação do 

património que nos foi legado pelos antepassados; 

 

 Considerando que o Programa de Governo consagra que a 

implantação da política desportiva regional assenta na 

responsabilidade partilhada com diversas entidades, nomeadamente 

com o movimento associativo e aponta no sentido da existência de 

infra-estruturas e equipamentos desportivos de qualidade, também em 

cooperação com as entidades do associativismo desportivo; 

 

 Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS/PP, ao abrigo das 

disposições legais e regimentais aplicáveis, vêm requerer que o 

Governo Regional os informe, com urgência, sobre o seguinte: 

 

 

1. O Governo Regional já tem conhecimento dos problemas que 

afectam o Pavilhão do Fayal Sport Club? 

 
 
    Consulte o SITE oficial do CDS/PP–Açores na Internet  www.cdsppacores.com 



 

 
 
    Consulte o SITE oficial do CDS/PP–Açores na Internet  www.cdsppacores.com 

2. Em caso afirmativo já foi feito o levantamento da situação, 

quer em termos do eventual risco, quer no que concerne às 

intervenções necessárias e respectiva quantificação? 

 

3. Em que medida o Governo Regional vai apoiar a recuperação 

dessas instalações, ou, na eventualidade da decisão ainda não 

ter sido tomada, tal deve-se a falta de quantificação da 

intervenção necessária, ou tem outra justificação e qual? 

 

Horta, Sala das Sessões, 23 de Janeiro de 2003 

 

 

Os Deputados Regionais, 

 

Paulo Gusmão 

 

Artur Lima 
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