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O
futebolista vianen-

se ao serviço do SC 

Braga, Trincão, foi, 

ontem à noite, dis-

tinguido na categoria de 

"Atleta Revelação do Ano" 

na III edição da Gala do 

Desporto de Viana do 

Castelo.

No evento foram dis-

tinguidos 162 atletas pe-

lo seu desempenho na 

temporada 2017/18, en-

tre eles um campeão do 

Mundo,  cinco campeões 

europeus  e 156 campeões 

nacionais.

Este ano, o prémio "Ho-

menagem" do Municí-

pio de Viana do Castelo 

distinguiu a Associação 

Columbofila de Viana do 

Castelo e Albino Antunes, 

este último antigo diri-

gente e impulsionador do 

ciclismo no Centro Paro-

quial de Santa Marta.

Na edição deste ano 

foi, ainda, incluído, pela 

primeira vez, o Despor-

to Escolar.

Neste evento marca-

ram presença o minis-

tro da Educação, Tiago 

Brandão Rodrigues, do 

executivo da autarquia 

vianense, de represen-

tantes das federações, as-

sociações locais e agre-

miações desportivas do 

concelho.

Vítor Lemos destacou 
importância
do Desporto Escolar
O vereador do Despor-

to da Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, Ví-

tor Lemos, exaltou o nú-

mero de praticantes e os 

resultados obtidos pelos 

atletas do concelho quer 

III Gala Desporto de Viana do Castelo distinguiu 162 campeões

Trincão distinguido como "atleta-revelação" 

nas provas nacionais quer 

nas internacionais.

«Viana do Castelo é um 

município amigo do des-

porto. Temos 70 associa-

ções desportivas e cerca 

de quatro mil atletas fe-

derados em representa-

ção de 34 modalidades 

oficiais», lembrou.

Vítor Lemos anun-

ciou, também, a novida-

de da inclusão da catego-

ria de Desporto Escolar e 

a importância da escola 

no desempenho de uma 

atividade desportiva. «A 

prática do Desporto co-

meça na escola e avança 

depois para os clubes», 

sublinhou.

Este responsável au-

tárquico lembrou, ainda, 

as dificuldades que, por 

vezes, o município tem 

em apurar os respetivos 

campeões nacionais jun-

to das federações mas ga-

rantiu: «Ninguém sobe a 

este palco para ser distin-

guido sem que o título te-

nha sido confirmado jun-

to das federações».

José Maria Costa: 
«É importante 
que os nossos jovens 
saibam o que 
é ter fair-play»
Por seu turno, o presiden-

te da Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, José 

Maria Costa, deixou «uma 

palavra simples mas de 

agradecimento dos atletas, 

pais, clubes, dirigentes, 

patrocinadores e  federa-

ções que estão presentes». 

«Há um grande traba-

lho de todos vocês. Mas 

há também um grande 

trabalho nas escolas pelos 

agrupamentos e professo-

res. É um grande orgulho 

Américo Castro foi eleito técnico do ano

Os galardoados
Eis os clubes/atletas distinguidos na III Gala do 

Desporto da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo:

Clube

AD Barroselas

Dirigente

Rui Jorge Silva (Escola Desportiva Viana)

Equipa

Santa Luzia (futsal feminino)

Atleta (masculino)

Sérgio Maciel (canoagem)

Atleta revelação (masculino)

Trincão (futebol, SC Braga)

Atleta (feminino)

Vânia Franco (bilhar, FC Porto)

Atleta revelação (feminino)

Marta Paço (surf adaptado)

Treinador

Américo Castro (Darque Kayak Clube)

Homenagem Município

Associação Columbófila Viana Castelo

Prémio Especial Câmara Viana do Castelo

Albino Antunes (Centro Paroquial Santa Marta).

Marta Paço, atleta de surf adaptado, foi a revelação de 2018
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Uma das galardoadas da noite
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dizer que Viana do Caste-

lo é uma cidade amiga do 

Desporto. É importante 

que através do desporto 

os nossos jovens saibam o 

que é ter fair-play,  o 

que é ganhar, o que é 

perder, porque é isso 

que acontece na nos-

sa vida», disse.

Sérgio Maciel foi o atleta masculino do ano
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O
ministro da Edu-

cação, Juventude 

e Desporto, Tiago 

Brandão Rodrigues, 

anunciou ontem a realiza-

ção em Viana do Castelo 

e Caminha do primeiro 

Encontro Nacional de Ati-

vidades Náuticas do Des-

porto Escolar no próximo 

mês de maio.

O governante, que dis-

cursava ontem na II Gala 

do Desporto promovida 

pela Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, des-

tacou o cariz inédito deste 

evento que terá lugar no 

Desporto Escolar 
também elogiado
O ministro da Educação, 

Juventude e Desporto deu 

também os parabéns à Câ-

mara Municipal de Viana 

do Castelo pela sua aposta 

no desporto e pela reali-

zação desta Gala que este 

ano contempla o Despor-

to Escolar.

«Estamos  a falar de 162 

campeões que têm nos 

clubes e agrupamentos 

de escola a sua casa do 

desporto. É toda a famí-

lia do desporto do con-

celho de Viana que esta-

mos a homenagear. Mas 

mais do que o desporto 

Ministro da Educação, Tiago brandão Rodrigues, fez ontem o anúncio  na gala do desporto

I Encontro Nacional de Atividades Náuticas 
do Desporto Escolar em Viana do Castelo

Alto Minho.

«Viana do Castelo e Ca-

minha serão palco de um 

evento inédito no mundo 

do desporto escolar que 

juntará centenas de alu-

nos de todo o país», disse.

«Este evento vai acon-

tecer em Viana do Caste-

lo e também em Caminha 

não por coincidência mas 

porque no Alto Minho há 

muitas provas dadas e um 

trabalho que é reconheci-

do em todo o país. E eu, 

como ministro da tutela, 

quero mostrar que vale a 

pena o trabalho que es-

tão a fazer», referiu Tiago 

Brandão Rodrigues.

Tiago, José Maria Costa e Tiago Brandão à conversa

e este conceito abstrato 

estamos a falar de méri-

to, da força, da argúcia, 

da astúcia, da sagacida-

de, da capacidade de con-

centração. Da capacidade 

destes atletas saberem ga-

nhar mas também de sa-

berem perder e terem a 

capacidade de saberem 

levantar-se. Estamos a 

homenagear campeões 

nacionais, europeus, um 

campeão mundial, cam-

peões universitários e es-

tamos a homenagear os 

campeões do maior clu-

be nacional: o Despor-

to Escolar», sublinhou o 

governante.

Rui Silva eleito dirigente do ano

vianense Tiago na gala do desporto

«É um orgulho ser embaixador
de Viana do Castelo»

O antigo futebolista vianense que brilhou ao serviço de 

clubes como Sp. Braga, Benfica, Chelsea e Atlético de Ma-

drid, Tiago, esteve ontem presente na III Gala do Despor-

to de Viana do Castelo, e deixou uma mensagem para os 

jovens campeões distinguidos no evento. «É a primeira 

vez que consigo estar presente nesta Gala e é um orgu-

lho estar aqui no meio de tantos campeões. Adoro es-

ta cidade e é um orgulho ser um embaixador de Via-

na do Castelo. Agradecemos a todos os campeões que 

aqui estão que elevaram o nome da cidade em todo o 

mundo», disse.

Os atletas homenageados integram 17 modalida-

des, como atletismo, canoagem, remo, surf, judo, ar-

tes marciais, ciclismo, futebol, futsal, hóquei em patins, 

snooker, jet-ski, voleibol e basquetebol, entre outras.

Vânia Franco foi a melhor atleta do ano
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jogava no Kashiwa Reysol

Médio japonês Kaito
nos sub-23 do Braga
O SC Braga contratou o médio japonês mé-

dio japonês Kaito Anzai, de 20 anos, que defen-

dia as cores do Kashiwa Reysol, emblema que 

atualmente milita na segunda divisão japonesa. 

Kaito vai integrar a equipa de Sub-23 e assinou 

um contrato válido para as próximas duas tem-

poradas e meia, com mais duas de opção. Esta 

temporada , o novo reforço dos sub-23 minho-

tos cumpriu 32 jogos e somou quatro assistên-

cias ao serviço do Kashiwa Reysol, entre J2 Lea-

gue (Segunda Divisão do Japão), Emperor’s Cup 

(Taça do Japão) e J League Cup (Taça da Liga).

A
n

tó
n

io
 V

al
d

e
m

ar


