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II Gala do Desporto de Viana do Castelo, um
evento que pretendeu galardoar os diversos
agentes desportivos que, ao longo do ano
desportivo, tiveram um papel preponderante no Desporto do concelho, foi um êxito, tal como aconteceu
com a primeira edição. Ao todo, quase uma centena
de campeões foram homenageados e não faltou reconhecimento público naquela que foi uma iniciativa
que tinha como objetivo “reconhecer atletas, equipas,
treinadores e associações/clubes que se destacaram
ao longo da época desportiva, bem como o empenho
e dedicação dos vários agentes desportivos, na prossecução do incentivo à prática desportiva”.
O evento contou com a presença do Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que se associou
àquilo que considerou ser uma iniciativa “meritória” e
de “valor” por enaltecer o futuro de Viana do Castelo.
A II Gala serviu, assim, para notabilizar os que,
na época 2016/2017, se sagraram Campeões nas diversas modalidades desportivas e se distinguiram de
alguma forma, mas também aos que o júri distinguiu
por mérito e conduta e pelo seu papel preponderante
no desenvolvimento do desporto no concelho, em oito
diferentes candidaturas (atleta masculino e feminino
do ano, treinador do ano, atleta revelação masculino e
feminino, dirigente do ano, equipa do ano, associação
desportiva/clube do ano).
Foi ainda atribuído pela Câmara Municipal o
Prémio Homenagem do Município de Viana do Castelo ao ciclista Rui Sousa e, como novidade, houve
um prémio especial atribuído pela autarquia a Rui
Pedro Alves pelo seu curriculum e pelo empenho no
apoio ao projeto “Náutica nas Escolas”.
Para o Presidente da Câmara Municipal, José
Maria Costa, valorizar os feitos, o valor e a dedicação
dos atletas é uma obrigação da autarquia, que assim
demonstrou o seu orgulho por ser alfobre de grandes
desportistas que, acima de tudo, devem ser valorizados. Destacando uma “política municipal que assenta,
até, nesta mesma premissa - a de valorizar o trabalho
desportivo dos nossos atletas nas mais diversas modalidades-”, o autarca sublinhou que “eles são cada
vez mais e surgem cada vez mais com maior qualidade, sobretudo nos desportos náuticos, mas também
em modalidades mais ou menos conhecidas que vão
do bilhar às artes marciais, passado pelo atletismo”.
“Estão de parabéns os nossos campeões! Tal
como na primeira edição, são muitos e nas mais variadas modalidades. Estão de parabéns por se sagrarem
vencedores, mas também por ultrapassarem as dificuldades de um caminho nem sempre fácil e se superarem e elevarem a uma categoria superior, muitas
vezes graças também ao esforço dos pequenos clubes
e associações deste concelho”, sublinhou ainda.

“ESTÃO DE PARABÉNS OS NOSSOS CAMPEÕES! TAL COMO
NA PRIMEIRA EDIÇÃO, SÃO MUITOS E NAS MAIS VARIADAS
MODALIDADES. ESTÃO DE PARABÉNS P OR SE SAGRAREM
VENCEDORES, MAS TAMBÉM P OR ULTRAPASSAREM AS
DIFICULDADES DE UM CAMINHO NEM SEMPRE FÁCIL E SE
SUPERAREM E ELEVAREM A UMA CATEGORIA SUPERIOR ,
MUITAS VEZES GRAÇAS TAMBÉM AO ESFORÇO DOS
PEQUENOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESTE CONCELHO”

VÍTOR LEMOS, VEREADOR DO DESPORTO

A FOTO DE GRUPO DOS CAMPEÕES VIANENSES

O GALARDÃO DA GALA DO DESPORTO

ENTREVISTA

JOSÉ MARIA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

VIANA DO CASTELO TEM
UMA POLÍTICA DESPORTIVA
PARA O CONCELHO?

N

aturalmente que sim. O Município tem vindo
a apostar fortemente numa política assente
sobretudo na formação e no desporto escolar, onde os valores e a cidadania são incutidos aos
primeiros anos de vida escolar. Viana do Castelo tem
vindo a afirmar fortemente nas infraestruturas de
apoio ao desporto das camadas mais jovens, mas
também na aposta forte nos projetos de atletismo
e da náutica nas escolas, que possibilitam o acesso
dos alunos do concelho a modalidades como o surf,
a canoagem, o remo e vela, para além da natação.
Esta aposta, consubstanciada pelo projeto Centro
de Mar, tem sido um sucesso crescente, merecedor
de diversos prémios nacionais e motivo de interesse
por parte de outros Municípios.

COMO CARACTERIZA
A INTERVENÇÃO POLÍTICA
DA AUTARQUIA NO ÂMBITO
DESPORTIVO?

A

Câmara Municipal de Viana do Castelo tem
tido um papel de apoio fundamental aos clubes e associações desportivas do concelho,
que é diversificado em termos de modalidades praticadas e do número crescente de atletas federados
e não federados. Esta Gala, tal como a primeira, foi
disso mesmo exemplo.
A nossa política assenta, naturalmente, no
apoio: no apoio à formação e consolidação dos atletas e das suas associações e coletividades, no apoio
à requalificação e construção das infraestruturas dos
espaços desportivos, no apoio às escolas e aos clubes.
E, claro está, através de um apoio de incentivo, como
o que aqui prestamos neste evento, reconhecendo o
valor dos nossos atletas e clubes que levam o nome de
Viana do Castelo pelo país e além-fronteiras.

A FESTA DO DESPORTO REPETIU-SE EM VIANA DO CASTELO, PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

DE QUE FORMA É QUE A AUTARQUIA
ATUA NO DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO?

O

executivo tem vindo a apoiar os clubes e associações do concelho através de protocolos
de desenvolvimento desportivo quer seja
para o funcionamento regular quer seja para
apoio à construção/beneficiação e apetrechamento
de equipamentos desportivos por parte de Juntas de
Freguesia e de Clubes e Associações, quer seja para
eventos. Paralelamente, temos em marcha um ambicioso programa curricular, que inclui a natação, o
atletismo a cargo da nossa grande atleta e campeã
Manuela Machado, a náutica, a patinagem, que abrem
novos horizontes aos nossos alunos, que conhecem
e reconhecem modalidades diferentes e que muitas
vezes, e são realmente muitas, os levam à prática dos
mais variados desportos.

QUAIS AS PRIORIDADES NO
INVESTIMENTO DESPORTIVO?

E
O PRESIDENTE DA CÂMARA NO AGRADECIMENTO AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO

stão, neste momento, em curso vários projetos estruturantes, designadamente novos
equipamentos desportivos como o Pavilhão
do Atlântico que irá servir a comunidade escolar e a
população em geral, mas também a requalificação
da praça de touros da cidade, que vai acolher a Praça
Viana e as mais diversas modalidades desportivas,
mas também a qualificação e construção de balneários
e pisos sintéticos, uma nova pista de atletismo na
freguesia de Mazarefes e a requalificação de diversos equipamentos desportivos. Ainda recentemente
aprovamos em reunião de executivo, apoios acima
dos 400 mil euros para este efeito.

O PREDIENTE DO JÚRI, VEREADOR VÍTOR LEMOS
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RUI SOUSA RECEBE O PRÉMIO HOMENAGEM MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

RAFAELA ARAÚJO É A ATLETA DO ANO

LUÍS MIGUEL CAMEIRA NOMEADO COMO TREINADOR DO ANO

CLÁUDIA FERREIRA É A ATLETA REVELAÇÃO

O PRÉMIO DIRIGENTE DO ANO ATRIBUÍDO A RUI NATÁRIO

EDV - VIANA TRAIL VENCE O GALARDÃO EQUIPA DO ANO

O SPORT CLUB VIANENSE É O CLUBE DO ANO

JOSÉ MARIA COSTA ENTREGA AO TREINADOR RUI PEDRO ALVES O PRÉMIO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

