
No passado dia 2 de Fevereiro de 
2009 o Fayal Sport Club (FSC) com-
pletou um século de existência.
No decurso da sua ininterrupta vida 
centenária, a mais ecléctica e antiga 
agremiação desportiva açoriana tem 
desenvolvido acção marcante nos 
mais diversos domínios, que abran-
gem, além da prática de jogos e de 

educação física, actividades culturais, 
sociais, humanitárias e recreativas.
Tudo começou quando um grupo de 
rapazes, seduzidos pela incipiente 
mas entusiasmante prática do futebol, 
resolveu cotizar-se para comprar uma 
bola, criar um clube e arranjar um 
espaço próprio que servisse de campo 
de jogos.
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Oficialmente, foram vinte e um os 
jovens que formaram o FSC, os quais, 
desde as comemorações centenárias, 
estão perpetuados no Memorial im-
plantado no exterior do Estádio da 
Alagoa e sugestivamente intitulado 
Aos que iniciaram a caminhada. 
Esse monumento celebra e recorda 
os seus nomes, a que se acrescentam 
aqui alguns outros dados, constantes 
do 1.º Livro de Sócios:

Manuel de Medeiros Tânger, estu-
dante, natural e residente na Matriz;
Luciano António da Silveira, empre-
gado comercial, natural e residente 
nas Angústias;
Tomás Pereira Soares Júnior, estu-
dante, natural da Ribeirinha e resi-
dente na Matriz;
Florêncio José Terra Júnior, estu-
dante, natural e residente na Matriz;
Eduardo Ventura de Bem, estudante, 
natural e residente na Matriz;
Manuel Stattmiler Saldanha e Albu-
querque, estudante, natural do Conti-
nente e residente na Matriz;
Luís Morisson de Oliveira, empre-
gado da Companhia Inglesa, natural 
e residente na Matriz;
Henrique Stattmiler Saldanha e 
Albuquerque, estudante, natural do 
Continente e residente na Matriz;
Thiers de Lemos, estudante, natural e 
residente na Conceição;
Luís Lopes Pimentel, estudante, na-
tural das Flores e residente na Matriz;

Domingos Augusto de Lemos, estu-
dante, natural e residente na Con- 
ceição;
Jaime Leal Páscoa, estudante, na-
tural da Piedade, Pico, residente na 
Matriz;
Luís Carlos de Lacerda Nunes, estu-
dante, natural e residente na Matriz;
Carlos Ennes da Costa Ramos, em-
pregado da Companhia Alemã, natu-
ral do Continente, residente na Matriz;
Adolfo da Silva Goulart, estudante, 
natural e residente na Matriz;
Franklin Dutra, tipógrafo, natural e 
residente na Matriz;
Alberto Eduino Goulart de Lemos, 
empregado da Companhia Alemã, 
natural e residente na Matriz;
João Silveira Vila Lobos Menezes, 
estudante, natural e residente na 
Matriz;
José António Laranjo, estudante, na-
tural e residente na Matriz;
Eduardo Guiod Dart, maquinista, 
natural e residente nas Angústias;
Henrique Dário César da Silva, bar-
beiro, natural e residente na Matriz.
Assinale-se que catorze desses jo-
vens eram estudantes – do Liceu e da 
Escola Normal – três cabografistas, 
um empregado comercial, um tipó-
grafo, um maquinista e um barbeiro. 
Quase todos haviam nascido no Faial, 
excepto três naturais do Continente, 
um do Pico e outro das Flores.
Ao ousarem fundar um clube des-
portivo, certamente não imaginavam 
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a grandeza e a longevidade que ele 
atingiria, nem que, passados estes 
100 anos, seria a sexta colectividade 
mais antiga de Portugal, logo atrás 
de Boavista (1903), Benfica (1904), 
Porto (1905), Sporting (1906) e Lei-
xões (1907).
Constituído o clube, diligenciaram a 
obtenção de um recinto para a prá-
tica desportiva – que foi o chamado 
Relvão da Doca – elegeram os diri-
gentes e formaram a primeira equipa 
de futebol.
Os fundadores eram, ao mesmo 
tempo, dirigentes e atletas, jogavam 
futebol, faziam atletismo, praticavam 
ténis e competiam em provas náuti-
cas. Que assim era, aí está o elenco 
da primeira equipa directiva: presi-
dente, Manuel de Medeiros Tânger; 
vice-presidente, Tomás Pereira Soa-
res Júnior; secretário, Luís Carlos 
de Lacerda Nunes; tesoureiro, Jaime 
Leal Páscoa; vogal, Luciano António 
da Silveira. Que assim era, aí estão 
eles, os fundadores, a integrarem as 
primeiras equipas de futebol, desig-
nadamente a da categoria de honra, 
de que se reproduz, com a devida 
legenda, a fotografia.

Em 1934, aquando da celebração das 
“Bodas de Prata”, o FSC editou um 
Álbum alusivo, onde, a par de cola-
borações várias, se destaca o teste-
munho vivo do sócio n.º 1, Manuel 
de Medeiros Tânger. Escreve ele, já 

então major engenheiro, que “em 2 de 
Fevereiro de 1909 alguns rapazes 
faialenses reuniram-se na cidade da 
Horta e resolveram fundar um Club 
para a prática do foot-ball ‘Associa-
ção’, tendo-se tido, desde essa data, a 
ideia de se adicionar outros desportos 
tais como a Natação, Remo, Lawn-
Tennis, etc., à medida que o novo 
Club se fosse consolidando e pro-
gredindo”. Apesar de pouco conhe- 
cerem das regras do jogo e de as 
dimensões e o piso do campo serem 
deficientes, a verdade é que, “ao en-
tusiasmo que lavrava entre os vinte 
e um sócios fundadores se juntaram 
outros que aderiram à ideia inicial e 
algum tempo depois o de uma gran-
de parte da população da cidade”. 
Os regulamentos em breve surgiram, 
a indecisão dos primeiros jogos foi 
desaparecendo e uma cuidada prepa-
ração física e técnica permitiu que, 
com pouco mais de um ano de exis-
tência, as equipas do FSC conseguis-
sem “os melhores resultados contra 
os ‘teams’ de estrangeiros, empre-
gados nas Companhias Telegráficas 
– Inglesa, Americana e Alemã”. Até 
Fevereiro de 1909 – continua Manuel 
Tânger – “não se tinha jogado o 
futebol dum modo regular, não só 
no Faial, mas também nas restantes 
ilhas do arquipélago”, cabendo, por-
tanto, “a glória ao Fayal Sport Club 
de ter sido o primeiro grémio açoriano 
fundado para tal desporto”.
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Desde a sua origem – e naturalmente 
bastante influenciado pela numerosa 
colónia estrangeira constituída por 
jovens empregados das Companhias 
Telegráficas de Cabo Submarino 
sediadas na Horta – o FSC formou 
muitas equipas de futebol, de ténis, 
de remo, de natação, de vela, de pólo 
aquático e de atletismo, a que foi 
acrescendo, com o decorrer dos anos, 
o basquetebol (masculino e feminino), 

o ciclismo, o andebol, o hóquei em 
patins, o voleibol, o tiro aos pratos e 
ao alvo, a esgrima e o ténis de mesa.
A esta intensa actividade desportiva 
– impossível de pormenorizar neste 
espaço mas simbolicamente concre-
tizada na extraordinária realização, 
sem quaisquer apoios oficiais, dos 
“Primeiros Jogos Desportivos Aço-
rianos” integrados nas comemorações 
do cinquentenário do FSC em 1959, e 
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em que participaram as selecções de 
Angra, Horta e Ponta Delgada nas 
modalidades de futebol, hóquei em 
patins, ténis de mesa, basquetebol e 
atletismo – juntam-se as acções de 
índole cultural, nomeadamente saraus 
músico-literários, recitais, serões de 
teatro e de variedades, jogos florais, 
conjuntos corais e filarmónicos.
Além do desporto e da cultura, o FSC 
também se salientou, em várias oca-
siões, no domínio da filantropia e da 
assistência, não só disponibilizando 
as suas equipas e instalações na anga-
riação de proventos e agasalhos para 
as vítimas de terramotos e de ciclo-
nes, como ainda promovendo campa-
nhas de auxílio aos mais carenciados, 
vivessem eles nos Açores – institui-
ções de caridade e assistência de que 
são exemplos o Asilo da Mendici- 
dade, o Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia, o Asilo da Infância Des-
valida e a Cozinha Económica – ou 
estivessem em terras distantes. Neste 
campo, merecem especial menção as 
iniciativas altruístas que visaram ate-
nuar o sofrimento e as privações dos 
militares portugueses que combatiam 
na Flandres no decurso da Primeira 
Guerra Mundial ou as organizações 
desportivas e teatrais destinadas a an-
gariar verbas para auxílio das vítimas 
do terrorismo em Angola e do terra-
moto de Agadir, em Marrocos.
Tudo isto demonstra o eclectismo do 
decano dos clubes açorianos que, ao 

longo de um século, tem proporcio-
nado a muitos milhares de crianças, 
jovens e adultos a prática dos mais 
diversos desportos e a fruição de 
múltiplos benefícios culturais, assis-
tenciais, sociais e recreativos.
Com assinalável espírito de iniciativa, 
grande entusiasmo e muito trabalho 
de dirigentes, sócios e simpatizantes, 
o FSC conseguiu erguer um patri-
mónio desportivo ímpar e grandioso, 
especialmente o Estádio da Alagoa 
(1954) e a Sede-Ginásio (1978).
Nascido numa época em que eram 
difíceis e pouco frequentes as comu-
nicações entre as várias ilhas, viven-
do quase todas elas isoladas umas das 
outras, o FSC foi pioneiro na aproxi-
mação entre os açorianos. Com efeito, 
logo em 1912 e 1913 organizou deslo- 
cações a S. Miguel e Terceira para 
jogar futebol e fomentar amizades 
que, como assinala a imprensa da 
época, se traduziram em verdadeiras 
jornadas de confraternização insular. 
Pelos tempos fora, vai a todas as ilhas 
– excepto o Corvo – com as suas 
equipas desportivas e grupos teatrais, 
tornando-se assim um verdadeiro 
percursor da unidade açoriana, que 
o poder político só viria a consagrar 
muitos anos depois, precisamente em 
1976.
Além das ilhas açorianas, o FSC já 
esteve, com equipas suas, na Madeira, 
em algumas zonas do Continente Por-
tuguês e, por três vezes, nos Estados 
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Unidos da América, uma na Nova 
Inglaterra e duas na Califórnia, onde 
ainda há pouco tempo possuía uma 
delegação.
Pela sua dilatada e valiosa história, o 
Fayal Sport Club, considerado Insti-
tuição de Utilidade Pública, por 
despacho ministerial de 22 de Julho 

de 1926, é detentor de algumas mer-
cês honoríficas, nomeadamente:
–  Oficial da Ordem de Instrução 

Pública (1959);
–  Membro Honorário da Ordem de 

Benemerência (1984);
–  Medalha de Mérito Desportivo do 

Ministério da Educação (1985).


