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GALA DO DESPORTO

Viana do Castelo

DR

Foto de família, com dirigentes, treinadores e atletas vianenses de escalões de formação e veteranos, campeões nacionais, participantes em campeonatos europeus e mundiais

Ministro “surpreendido” com
o desporto de Viana do Castelo
CÂMARA MUNICIPAL promoveu 2.ª Gala do Desporto de Viana do Castelo. Ao longo de mais de três horas, distinguiram-se
atletas, treinadores e dirigentes que mais se evidenciaram no ano 2017. Ministro confessou-se “surpreendido”.

GALA DO DESPORTO

Vítor Lemos, vereador do Desporto

| Rui Serapicos |

“Até eu, conhecedor profundo
destas terras, fico surpreendido
com o que aqui acontece”, disse
o ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, sexta-feira
à noite, ao intervir na 2.ª Gala do
desporto de Viana do Castelo.
O governante lembrou a sua
passagem por Viana do Castelo
no Pavilhão de Santa Maria
Maior, quando ainda na sua
juventude, praticou andebol em
jogos com as equipas dos CTT e
dos Capitães de Abril e vincou a
prática desportiva como uma via
para a qualidade de vida e saúde
dos cidadãos.
Brandão Rodrigues evocou
vários feitos recentes do desporto nacional, considerando terem
sido em vários casos atingidos
“sucessos que eram vistos como
impossíveis ou, no mínimo, improváveis”. O membro do governo elogiou dirigentes e treinadores que desenvolvem as
acções “a favor dos outros”.

Mais de 4000 atletas federados
com 81 campeões nacionais
Vítor Lemos, vereador do Desporto, presidiu ao júri da 2.ª Gala de Desporto
de Viana do Castelo. Foi o primeiro a usar da palavra, lembrando que no concelho há mais de 4000 atletas federados, a praticar em 60 clubes e 34 modalidades, com 81 campeões nacionais, nove campeões nacionais universitários e oito pódios em campeonatos europeus ou mundiais. O júri integrou
ainda Sérgio Pereira, da Divisão de Desporto, Pedro Bezerra, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rui Neto, treinador, Amândio Silva, personalidade do concelho, Albano Rocha, dirigente, Rui Sousa, atleta e os jornalistas
Cristina Torres, Fernando Pereira e Pedro Xavier.
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Tiago Brandão Rodrigues, ministro, com José Maria Costa, presidente da câmara

José Maria Costa destaca envolvimento das escolas
José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, enalteceu na 2.ª Gala do Desporto as políticas da autarquia no
desporto, destacando as que concernem às modalidades náuticos e ao
envolvimento do tecido escolar. “Temos 2000 alunos na náutica nas
escolas, 1200 no atletismo nas escolas, 1600 na natação e estamos a
iniciar 400 na patinagem”, disse.
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Júri que escolheu os distinguidos na 2.ª Gala de Desporto de Viana do Castelo
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Desportistas vianenses que mais se distinguiram no ano 2017
lll
Luís Miguel Cameira
é o treinador do ano.
Técnico de natação do SC
Braga, com responsabilidade
na orientação de Tamila Holub,
esteve nos Jogos Olímpicos
Rio de Janeiro 2016 e obteve,
com o 10.º lugar em
Budapeste, o melhor resultado
de sempre de uma nadadora
portuguesa nos campeonatos
do mundo.
Treina outros nadadores com
títulos nacionais no escalão de
juniores.

TREINADOR DO ANO

ATLETA DO ANO (MASCULINO)

ATLETA DO ANO (FEMININO)
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Luís Miguel Cameira, da natação do SC Braga, é o treinador do ano

VIANA DO CASTELO
| Rui Serapicos |

Além do ministro da Educação,
que foi à 2.ª Gala do Desporto de
Viana do Castelo logo que chegou
de Bruxelas, estiveram presidentes
de federações de modalidades desportivas de Portugal e da Galiza,
algumas das quais parceiras em
iniciativas conjuntas.
Autarcas locais e directores de
estabelecimentos de ensino também assistiram ao longo de mais
de três horas, num restaurante do
concelho, aos momentos em que
Inês Gonçalves, jornalista da RTP,
foi chamando ao palco, exortando
ao aplauso de atletas jovens e de
veteranos, treinadores e dirigentes

eleitos pelo júri como os que mais
se distinguiram no ano 2017.
Entre esses, há sete escolhidos
como primus inter pares, que se
retratam abreviadamente nestas
duas páginas.
Os vianenses que, em diversas
modalidades, participaram em
competições europeias e mundiais, os campeões nacionais
desde os escalões de formação aos
veteranos ou ainda os campeões
universitários e os atletas do município vianense que, ao serviço de
clubes como o Sporting ou o FC
Porto, tiveram êxitos desportivos
reconhecidos são outros que, não
cabendo aqui, também foram chamados ao palco e aplaudidos pelas
centenas de pessoas na gala.

DIRIGENTE DO ANO
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A festa, que culminou com um
brinde de espumante, contou com
momentos de música e vídeos como o que explicou a execução dos
troféus entregues aos premiados.
Rui Pedro Martins Alves, treinador do Viana Remadores do Lima
agraciado com o prémio especial
da autarquia, ou Vânia Franco,
campeã de bilhar pelo FC Porto,
são exemplos de outros, cujos
nomes ficam para a posteridade
com registos numa publicação de
quase 90 páginas - com o título
Viana’18 Gala do Desporto, uma
edição da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, com fotos de
Arménio Belo e paginação da
H2com, empresa organizadora do
evento.

lll
Rui Natário foi eleito dirigente do
ano. Presidente desde 2011 da
direcção da Juventude de Viana,
conduziu a colectividade a
participar na época 2014/2015 na
Liga dos Campeões Europeus de
hóquei em patins, modalidade em
que nas épopcas 2015/16,
2016/17 e 2017/18 o clube esteve
na Taça CERS.
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José Esteves, presidente do Viana Remadores do Lima, representou Carlos Cruz

lll
O júri da 2.ª Gala do Desporto de Viana do Castelo elegeu
como atleta do ano Carlos Cruz, campeão nacional de
clubes em 2017 pelo Viana Remadores do Lima. Tendo
também no ano findo conquistado a medalha de ouro na
Regata Internacional de Paris e participado em Lucerna na
Taça do Mundo, é ainda recordista do mundo no escalão
peso ligeiro, 19-29 anos, de remo indoor.

Rafaela Araújo, do Darque Kayak Clube

lll
A atleta do ano é Rafaela Araújo. Canoísta do Darque Kayak
Clube, sagrou-se em 2017 vencedora da Taça de Portugal
de tripulações C2 sénior e campeã nacional em C2 sénior
de velocidade e também de maratona. Destacou-se, no
escalão sub-23, com a conquista de uma Taça de Portugal
e o campeonato nacional de slalom em K1 e C1. Também
foi vencedora em C1 sénior do contole nacional de
velocidade.

EQUIPA DO ANO
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Rui Natário, presidente da Juventude de Viana
EDV - Viana Trail, várias vezes campeã nacional de trail e de ultra-trail

lll
Pedro Neto é o atleta
revelação do ano. Nascido em
Viana do Castelo no ano 2000,
transferiu-se aos 17 anos dos
escalões de formação de
futebol do SC Braga para os
quadros da Lazio, num
negócio que rendeu milhões
ao clube minhoto.
Internacional pelas selecções
nacionais de sub-17, sub-18,
sub-19 e sub-20.
Formado nos ‘Guerreiros do
Minho’, o extremo, estreou-se
na I Liga na época 2016/2017,
onde fez dois jogos e marcou
um golo ao Nacional e, já em
2017/18, esta temporada
participou ainda na jornada
inaugural, na Luz, contra o
Benfica, entrando aos 83
minutos, quando os
‘encarnados’ já ganhavam
por 3-1.

ATLETA REVELAÇÃO (MASCULINO)
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O pai do atleta revelação do ano representou Pedro Neto, transferido para a Lazio de Roma

ATLETA REVELAÇÃO (FEMININO)

lll
A EDV - Viana Trail foi eleita
equipa do ano. Composta por
115 atletas com idades entre
os 25 e os 60 anos, nas
variantes de lazer e de
competição sagrou-se quatro
vezes consecutivas campeã
nacional de trail nos anos
2014, 2015, 2016 e 2017 e por
três vezes campeã nacional de
ultra-trail nos anos 2015, 2016
e 2017.
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Cláudia Ferreira foi a revelação feminina

lll
A revelação feminina do ano
é Cláudia Ferreira, atleta de
lançamento de dardo, formada
nos Cyclones, transferiu-se em
2016/17 para o Sporting.
É campeã nacional de sub-23
e júnior, sendo detentora da
melhor marca nacional de
2017. Tinha 49,85 como
melhor em 2016 e sagrou-se
campeã nacional sub-23 com
51,50, novo recorde nacional
de juniores e já é a quinta
melhor portuguesa de
sempre. Conseguiu depois
50,26 e 49,49 no Torneio
Internacional de Leiria, a
fechar a época, durante a qual
esteve consistente à volta de
48 metros.
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Gala do Desporto
Viana do Castelo
+ homenagem
O ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues,
que tem a seu cargo as
pastas da Juventude e
do Desporto, ao usar da
palavra na 2.ª Gala do
desporto de Viana do
Castelo lembrou as suas
raízes na região e o seu
próprio passado de
desportista. Ao referir-se
ao ciclista Rui Sousa,
distinguido com um
prémio de homenagem,
chegou a soluçar,
lembrando a emoção que
sentiu quando, em 2013,
viu o ciclista vianense a
vencer a subida ao alto de
Santa Luzia.
DR

Rui Sousa, abraçado pelo ministro: “levo no coração a procura da conquista de um sonho. Quando nós sonhamos é o primeiro passo para a sua concretização”

Rui Sousa: o ciclista que nunca
desistiu de tentar ganhar a Volta

PRÉMIO HOMENAGEM da Câmara Municipal de Viana do Castelo, entregue pela primeira vez na
2.ª Gala do Desporto que teve lugar sexta-feira à noite, distinguiu o ciclista Rui Sousa.
GALA DO DESPORTO
| Rui Serapicos |

Já na sua derradeira participação
em 2017, aos 41 anos, assumiu
que iria tentar vencer a Volta.
Ganhou a etapa de Fafe, mas viu
fugir a camisola amarela.

Terceiro lugar da geral em
2002, 2012, 2013 e 2015 e segundo em 2014, Rui Sousa nunca deixou de procurar o lugar
mais alto na prova-rainha do ciclismo nacional.
Esse carácter de buscar sempre
superar os seus próprios limites,

foi sexta-feira à noite enaltecido
na 2.ª Gala do Desporto de Viana do Castelo.
Por catorze vezes, terminou a
Volta entre os dez primeiros,
destacando-se as vitórias em etapas como o alto da Torre, na
Serra da Estrela (2008 e 2014) e

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA / CLUBE DO ANO

Senhora da Graça (2012), além
do triunfo na Santa Luzia
(2013).
Na Volta à Espanha foi 16.º em
2002 e representou a selecção
nacional em campeonatos do
mundo e da europa nos sub-23 e
no escalão de élite,
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Rui Pedro Martins Alves, treinador do
Viana Remadores do Lima, distinguido
com Prémio Especial Câmara Municipal
Viana do Castelo

lll
A Câmara Municipal de Viana do Castelo distinguiu como
associação desportiva do ano o Sport Clube Vianense.
O clube mais antigo do concelho foi fundado a 13 de Março
de 1898, mantendo presentemente as práticas do futebol,
danças de salão desportivas, judo e pesca desportiva.
Na época de 1998/99 foi campeão nacional de futebol
da III Divisão e em 1986/87 campeão nacional de voleibol
da I Divisão em seniores femininos.
Actualmente, conta com um campeão nacional de judo.
No futebol, mantém equipas em todos os escalões etários.

