
 

_______________________________________________________________________________________________________________Página 1 de 2 

Sede: Edifício Paz, Bloco Sul R/C – Rua do Ribeirinho 9200-102 Machico – Telef. 291965242 – Fax. 291967612 – ppdpsdmachico@gmail.com 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

(14.º Aniversário do Ludens Clube de Machico) 

 

Considerando que, o Ludens Clube de Machico foi fundado a 9 de Maio de 2002 e surgiu da 

pretensão de enriquecer o quadro desportivo do concelho de Machico, oferecendo 

modalidades alternativas àquelas que até então eram tradição local, iniciando a sua incursão 

pelo desporto federado oferecendo modalidades como o Karaté, a Ginástica Aeróbica e o 

Ténis de Mesa. 

 

Considerando que, atualmente, além do vasto leque de atividades no âmbito do Desporto-

para-Todos, dispõe de um grupo de modalidades federadas bem cotadas, não só no 

panorama desportivo regional, como nacional e até internacional. Entre elas, destacamos o 

Triatlo como modalidade forte do clube, complementada com o Atletismo, Bodyboard, 

Ciclismo, Natação, Orientação, Padel, Parapente, SUP e Ténis. 

 

Considerando que, em termos de resultados desportivos, para além dos títulos regionais e 

nacionais conseguidos em algumas destas modalidades, realçamos o feito conseguido pelo 

“trailer” Luís Fernandes ao vencer o MIUT 115 em 2015, batendo toda a concorrência 

nacional e estrangeira com o tempo recorde da prova. 

 

Considerando que, a forte aposta na formação dos mais jovens com a criação de escolas 

nas modalidades de Bodyboard, Natação, Triatlo, Ciclismo, SUP e Orientação e no 

Departamento de Recreação e Lazer com um vasto leque de atividades que passam pelo 

Cicloturismo, Pedestrianismo, Canoagem, Orientação, Trails entre outras atividades 

pontuais. 

 

Considerando que, o altruísmo com que todos os que trabalham em prol do Ludens Clube 

de Machico, pela dinâmica que trazem para ao Clube, como os Trail's, ou pelo valor social e 

educativo que é transmitido, como disso são exemplo os projetos "Ludens Bodyboard 

Scholl", "Escolas de Ciclismo", "Escolas de Triatlo", "Aulas de bicicleta com o CAO", 

"Cedência de Material náutico com a EBSM", "Natação do Infantário Rainha Santa Isabel 



 

_______________________________________________________________________________________________________________Página 2 de 2 

Sede: Edifício Paz, Bloco Sul R/C – Rua do Ribeirinho 9200-102 Machico – Telef. 291965242 – Fax. 291967612 – ppdpsdmachico@gmail.com 

desde 2004", "Trail solidário Um Dia pela Vida" (2 edições), e colaboração com quase todas 

as Entidades e escolas da freguesia em atividades desportivas. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO, hoje reunida, para além de felicitar os dirigentes, 

as equipas técnicas, os atletas, demais colaboradores, adeptos, simpatizantes e familiares, 

congratulam o Ludens Clube de Machico pelo seu 14.º aniversário e desejam os maiores 

sucessos para os próximos anos. 

 

 

Machico, 12 de Maio de 2016 

 

 

 

Os vereadores do PSD, 

 


