3.ª Gala do Desporto

Viana do Castelo

ABELO

O Município de Viana do Castelo homenageou, em noite de gala, 162 atletas que ao longo de 2018 se destacaram ao maior nível e que elevaram o nome do município

Viana do Castelo: uma força
viva do desporto nacional

O MUNICÍPIO de Viana do Castelo promoveu a III Gala do Desporto. Com a presença do Ministro Tiago Brandão Rodrigues
e do ex-futebolista Tiago Mendes foram homenageados atletas, treinadores e dirigentes que se distinguiram ao longo do ano.
GALA DO DESPORTO
| Telmo Martins |

“É o segundo ano consecutivo
que estamos aqui, todos juntos, a
celebrar o desporto, os desportistas de Viana do Castelo. Estamos a falar de 162 campeões
que têm nos seus clubes, nas
suas escolas, a sua casa do desporto, onde tem dirigentes, treinadores, corpos médicos. E é toda essa família do desporto que
estamos aqui a festejar.” Foi assim que Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação e do
Desporto, abriu as hostelidades
para a III edição da Gala do Desporto de Viana do Castelo.
Em noite de homenagem, o ministro deixou umas palavras de
apreço aos atletas que ao longo
de 2018 se distinguiram nas
mais diversas modalidades e que
eleveam o nome do concelho.
“Estamos aqui a falar de mérito, de astúcia, de sagacidade, de
capacidade de concentração, de
capacidade destes atletas saberem ganhar mas também sabe-
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Tiago Brandão Rodrigues com Tiago Mendes, José Maria Costa e Vítor Lemos

rem perder e saberem levantarse. Estamos aqui a falar da precisão, da explosão, das características que os diversos desportos
mostram e acabam por nos cativar”, referiu.
Tiago Brandão Rodrigues destacou também a importância daquele que considera o maior clu-

be nacional, o desporto escolar.
“Hoje estamos aqui a celebrar
campeões nacionais, campeões
europeus, um campeão mundial,
campeões universitários e estamos aqui também a homenagear
os campeões do maior clube nacional, o Desporto Escolar. Queria deixar uma homenagem às

lll
“É um enorme prazer estar
aqui com todos estes campeões. Quando o presidente
me convidou para estar
presente foi com muito
orgulho que aceitei. Adoro
esta cidade e estou muito
feliz por ser um embaixador.
Esta noite é do desporto.
Tive a sorte de levar o nome
desta cidade mais além
e quero agradecer-vos
por suarem a camisola
e fazerem o mesmo.”

Tiago Mendes

ex-futebolista

campeãs do desporto escolar
aqui do concelho, que hoje mostraram como a escola é um sítio
de desporto”, afirmou o governante que agradeceu o esforço
do município na promoção do
desporto. “Agradeço à câmara
municipal pelo incentivo à prática desportiva”, finalizou.

+ destaque
Durante a III Gala do
Desporto de Viana do
Castelo, o Ministro da
Educação e do Desporto,
Tiago Brandão Rodrigues,
anunciou que o 1.º
Encontro Nacional de
Actividades Náuticas do
Desporto Escolar se vai
realizar no Alto Minho,
mais precisamente em
Viana do Castelo e
Caminha. Será um evento
inédito no mundo do
desporto escolar, que vai
juntar centenas de alunos
de todo o país nos dois
concelhos minhotos.
O evento vai realizar-se
em Maio e as modalidades
em destaque vão ser vela,
surf, canoagem e remo.
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Viana galardoou atletas que se destacaram ao longo de 2018
DR

TREINADOR DO ANO
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lll
Américo Castro é o treinador
do ano em Viana do Castelo,
depois de um 2018 repleto de
sucessos na canoagem do
Darque Kayak Clube. No ano
passado Américo Castro levou
a equipa ao segundo lugar do
ranking nacional de medalhas
em campeonatos nacionais;
O DKC sagrou-se campeão
nacional de esperanças de
slalom e foi o vencedor da fase
final das pagaiadas de slalom.
Os atletas de Américo Castro
conquistaram cerca de 200
medalhas e sete foram convocados para selecção nacional.

ATLETA DO ANO (MASCULINO)

ATLETA DO ANO (FEMININO)

Américo Castro, do Darque Kayak CLube, é o treinador do ano

VIANA DO CASTELO
| Telmo Martins |

Na III Gala do Desporto de Viana
do Castelo, o município distinguiu
os atletas que, nas mais diversas
modalidades, se destacaram ao
longo do último ano.
O presidente do câmara municipal, José Maria Costa, mostrou-se
muito satisfeito ao ver a sala repleta de campeões e agradeceu a todos
que tornam possível que o nome de
Viana siga além fronteiras.
“Estamos muito orgulhosos por
termos nesta grande festa do desporto os nossos campeões. Deixo
uma palavra de muita gratidão para
os atletas, para os clubes, para os
pais, para os dirigentes, para os pa-

trocinadores, para as Federações
aqui presentes. Isto só é possível
porque há aqui um grande trabalho
de todos vocês”, afirmou.
O autarca vianense acredita que
através do desporto as gerações jovens ficam mais preparadas para o
futuro.
“Somos um município que dá importância ao desporto, na construção de uma cidadania activa, na
construção de valores mas, acima
de tudo, na oportunidade que damos aos nossos jovens para poderem ter regras e projectos de vida
no desporto. E é através do desporto que os jovens fazem amigos, conhecem o que é o fair-play e valores que são muito importantes para
o futuro”, concluiu.

DIRIGENTE DO ANO
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Rui Silva, presidente da Escola Desportiva de Viana

lll
“Viana do Castelo é um
município amigo do desporto.
Temos 70 entidades e mais
de 4000 atletas a praticar
desporto em 37 modalidades.
Estamos a homenagear 162
atletas que representam 156
campeões nacionais, cinco
campeões europeus e um
campeão do mundo. Este ano
vamos homenagear também
os campeões do desporto
escolar, porque o desporto
deve começar na escola.”

Vítor Lemos
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Sérgio Maciel foi o campeão do mundo de maratona C1 sub-23, em 2018

lll
Sérgio Maciel foi a escolha do júri para receber o troféu
de atleta masculino do ano. O jovem atleta destaca-se
na modalidade de canoagem e ao longo de 2018 venceu
o título de campeão do mundo de maratona C1 sub-23.
Conquistou ainda a medalha de bronze no Campeonato
da Europa de maratona C1 Sub-23 e venceu o troféu
de jovem promessa na gala dos campeões da Federação
Portuguesa de Canoagem.
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Vânia Franco é campeã europeia e nacional por equipas

lll
O júri da III Gala do Desporto de Viana do Castelo elegeu
Vânia Franco como atleta feminina do ano. A atleta
destaca-se na modalidade de bilhar e representa
o FC Porto. Em 2018 foi campeã europeia por equipas
de pool, em representação da selecção nacional e foi
campeã nacional de pool por equipas, em representação
do FC Porto. Vânia Franco foi ainda finalista da Taça
de Portugal individual de pool feminino.

lll
Francisco Trincão, futebolista
que representa o Sporting
Clube de Braga, é o atleta
revelação masculino. Natural
de Viana do Castelo, o avançado fez quase toda a formação
enquanto jogador no clube
bracarenses mas não sem
antes passar pelo clube da
terra, o Vianense.
Em 2018, Trincão representou
as selecções de sub-17 e sub19, tendo-se sagrado mesmo
campeão europeu de sub-19.
O avançado foi mesmo um dos
jogadores mais importantes
para a conquista.
O ano passado ficou também
marcado pela estreia oficial de
Francisco Trincão ao serviço da
equipa principal da SC Braga,
que aconteceu no último jogo
do ano, a 28 de Dezembro,
frente ao Vitória de Setúbal.

ATLETA REVELAÇÃO (MASCULINO)

DR

Francisco Trincão foi o melhor marcador do Europeu sub-19 de futebol

ATLETA REVELAÇÃO (FEMININO)

DR

Vereador do Desporto

lll
Rui Silva foi eleito dirigente do
ano. Presidente da direcção da
Escola Desportiva de Viana desde
2012, já viu o clube arrecadar 112
títulos nacionais nas mais diversas
modalidades. A ED Viana conta
actualmente com 2700 sócios e
com 1438 praticantes federados,
nas modalidades de basquetebol,
BTT, esgrima, ginástica, hóquei,
natação, patinagem, trail e trial.

EQUIPA DO ANO
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Rogério Martins, presidente do Santa Luzia FC, recebeu o galardão

lll
A equipa sénior feminina
de futsal do Santa Luzia FC
recebeu o prémio de equipa
do ano. Em 2018, a equipa
qualificou-se para
o apuramento do campeão
do campeonato nacional
sénior feminino, depois de ter
alcançado o quarto lugar na
fase de apuramento da zona
Norte. Na presente temporada
disputam a fase de apuramento de campeão nacional.

ABELO
Marta Jordão Paço foi galardoada e recebeu a ovação da noite

lll
Marta Jordão Paço foi a
escolha do júri para receber o
galardão de atleta revelação
feminina. A jovem atleta
destaca-se na modalidade de
surf e representa o Surf Clube
de Viana. Em 2018, Marta
Jordão Paço conquistou a
medalha de bronze no
campeonato do mundo de surf
adaptado, em representação
da selecção nacional.
Invisual, a atleta recebeu a
ovação da noite e prometeu
muito trabalho para voltar a
marcar presença na próxima
edição da Gala do Desporto
de Viana do Castelo.
“Quero agradecer a todas as
pessoas que tornaram isto
possível, em especial à minha
família e a todos os que me
apoiam”, afirmou.
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+ homenagem
Nascido em Viana do
Castelo a 25 de Setembro
de 1943, Albino Negrão
Antunes desde sempre se
dedicou ao ciclismo, sendo
director desportivo do
Grupo Desportivo do
Centro Paroquial de Santa
Marta de Portuzelo, secção
de ciclismo, desde 1982,
sendo também responsável por todos os escalões
de formação.
Contribuiu para a conquista de 41 títulos nacionais
(37 individuais e quatro
colectivos). Foi ainda
o fundador da primeira
equipa de ciclismo
feminino, em 1993.
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Albino Negrão Antunes recebeu a distinção das mãos de Vítor Lemos, vereador do desporto, e José Maria Costa, presidente do Município

Albino Negrão Antunes:
uma vida dedicada ao ciclismo

O PRÉMIO HOMENAGEM da Câmara Municipal de Viana do Castelo, foi entregue a Albino Negrão
Antunes. O galardoado foi responsável pela organização de várias provas importantes da modalidade.
VIANA DO CASTELO
| Telmo Martins |

Albino Negrão Antunes foi o
grande galardoado da noite, ao
ser distinguido com o prémio
homenagem, em reconhecimento de uma vida ligada ao ciclis-

mo, não só em Viana do Castelo
mas em todo o país.
O homenageado foi responsável pela organização de diversas
provas de ciclismo, das quais se
destacam o ‘Grande Prémio Cidade de Viana’, que organizou
entre 1984 e 1988; o ‘Grande

Prémio Tensai’, destinado a atletas profissionais e que organizou
de 1989 a 1991; e o ‘Grande Prémio Internacional Tensai’ (1992
a 1995), destinado a atletas femininas.
Actualmente dedica-se mais às
camadas jovens, sendo respon-

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA / CLUBE DO ANO

sável pela organização de duas
provas. O prémio de ciclismo
‘Cidade de Viana do Castelo Fica no Coração’, que organiza
desde 1998 e o ‘Circuito de Santa Marta de Portuzelo’, prova
que organiza há mais de 30 anos,
desde 1982.

lll
Prémio Especial
Na 3.ª Gala do Desporto o
‘Prémio Especial Câmara
Municipal de Viana do
Castelo’ foi entregue à
Associação Columbófila do
Distrito de Viana do Castelo.
A associação orgulha-se do
percurso que tem percorrido
desde que existe, contanto
nas suas fileiras com os
títulos de vice-campeão
olímpico; campeão ibérico;
e campeão nacional das
especialidades de fundo,
meio-fundo e velocidade.

lll
A Câmara Municipal de Viana do Castelo distinguiu como
associação desportiva do ano a Associação Desportiva de
Barroselas, que se dedica ao futebol, com principal enfoque
para a formação. A AD Barroselas conta com 225 atletas
federados que competem em todos os escalões de formação
no âmbito distrital e nacional. Da formação deste clube
vianense já alguns jogadores atingiram o estatudo de
profissionais. Na presente época desportiva o clube participa,
pela primeira vez, nos escalões de iniciados, juvenis e
juniores nos respectivos campeonatos nacionais, fazendo
parte de um grupo restrito de clubes com esta particularidade.

