
Viana do Castelo é exemplo 
fantástico no desporto nacional

Viana do Castelo

Viana do Castelo viveu
mais uma noite memorá-
vel com a realização da

IV Gala do Desporto, que pres-
tou homenagem aos melhores
atletas, treinadores, dirigentes e
associações desportivas na épo-
ca 2018/2019. O Ministro da Ju-
ventude, Educação e Desporto,
Tiago Brandão Rodrigues voltou
a marcar presença no desfile de
campeões vianenses, e não pou-
pou nos elogios à autarquia pelo
“trabalho notável” que promove
no desporto no concelho.

“Esta gala é verdadeiramente
especial. É fantástico e impres-
sionante o número de clubes e
praticantes que Viana do Castelo
tem, sempre com resultados des-
portivos de grande mérito em
várias modalidades. Esta gala é
única. Também fui atleta de an-
debol e sei o que significa este
momentos para estes jovens.
Agradeço à Câmara Municipal
de Viana do Castelo por esta fes-
ta bonita da família desportiva
vianense”, referiu o ministro pe-
rante uma plateia que viveu com

muito entusiasmo a noite.
Tiago Brandão Rodrigues elo-

giou ainda a audácia da câmara
pela candidatura a Cidade Euro-
peia do Desporto 2020,  mos-
trando-se de “coração feliz”, e
destacou ainda o papel do muni-

cípio pelo seu trabalho ao nível
do Desporto Escolar, e anunciou
que Viana vai receber este ano
os Campeonatos Nacionais, en-
tre 6 e 8 de Junho, em que parti-
cipam dois mil jovens.

De realçar que das 34 modali-

dades praticadas no concelho,
25 conquistaram títulos na época
desportiva passada. Foram atri-
buídos galardões a 144 atletas
premiados, que conquistaram
um total de 193 títulos, nacio-
nais, europeus e mundiais.

ABELO

Tiago Brandão Rodrigues entregou o Prémio Especial juntamente com José Maria Costa

A começar da melhor
maneira mais uma

Gala a Câmara
Municipal de Viana 
do Castelo recebeu 

o galardão ‘Município
Amigo do Desporto’

atribuído pela
Associação

Portuguesa de Gestão
do Desporto

(APOGESD) pela 
sua intervenção 

no desenvolvimento
desportivo, resultados

obtidos e melhoria
contínua e evolução

dos processos
avaliados.

DestaquePRÉMIO 
ESPECIAL

Na 4.ª Gala do Desporto 
o ‘Prémio Especial’

atribuído pela Câmara
Municipal de Viana 

do Castelo foi entregue
a Alberto Pimenta

Gonçalves. Natural de
Viana do Castelo, com

61 anos, tem mais 
de quatro décadas a

apoiar as associações
do concelho. Há 40
anos começou no
Deucriste SC, e há 

cerca de 24 anos que
colabora na direcção 

da Associação
Desportiva de

Barroselas.

4.ª Gala do Desporto

Num verdadeiro desfile de campeões o Município de Viana do Castelo promoveu com grande
orgulho a IV Gala do Desporto, prestando homenagem a dezenas de clubes, dirigentes, 

treinadores e atletas. Ministro Tiago Brandão Rodrigues elogia evento.
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Foi numa noite cheia de gla-
mour, que decorreu a IV Ga-
la do Desporto de Viana do

Castelo, evento onde o município
distinguiu os atletas que, nas mais
diversas modalidades, se destaca-
ram ao longo do ano desportivo
2018/2019, conquistando 240 títu-
los nacionais, europeus ou mun-
diais. 

Foram atribuídos galardões a 144
atletas premiados, que conquista-
ram um total de 193 títulos nacio-
nais federados.

O presidente da câmara munici-
pal, José Maria Costa, mostrou-se
“muito orgulhoso” ao ver, uma vez
mais, a sala repleta de campeões, e
agradeceu a todos que tornam pos-
sível o sucesso de Viana do Castelo

no panorama desportivo.
“Esta gala é uma festa do despor-

to mas também é uma festa de to-
dos aqueles que colaboram com a
autarquia para o processo. Agrade-
ço a toda a equipa da Câmara Mu-
nicipal e ao todos os clubes e asso-
ciações pelo seu papel de forma-
dores. Temos também outros par-
ceiros como os agrupamentos es-
colares que fazem um trabalho no-
tável. Somos um concelho que ama
o desporto e isso motiva-nos para
avançarmos com a candidatura a
Cidade Europeia do Desporto em
2020. Vai ser difíci, mas com a aju-
da de todos será possível”, disse o
autarca, elogiando os campeões
vianenses “pelo exemplo de cida-
dania” que passam aos jovens.

ABELO

Antoine Launay conseguiu feito inédito de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020

Viana do Castelo
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ABELO
Maria Eugénia Queirós, da Escola Desportiva de Viana, recebeu prémio de treinador(a) do ano

ABELO
Gonçalo Neto conquistou o 3.º lugar no Campeonato Europeu nas seleções Sub-20 em 2018

Viana galardoou os campeões que mais brilharam em 2019

João Zamith
foi eleito o Dirigente 

do Ano. Presidente do Surf
Clube de Viana, desde 2013,

dirige o clube nas
modalidades surf, bodyboard,
longboard, stand up paddle e

surf adaptado. 
É presidente do SCV que

conta com 632 sócios e 119
atletas federados. 

Em 2019, foi organizador do
1.º Campeonato Europeu de

Surf Adaptado.

TREINADOR(A) DO ANO

ABELO

João Zamith, presidente do Surf Clube de Viana

DIRIGENTE DO ANO
Juventude 
de Viana 

foi distinguida este ano 
com prémio de Equipa do
Ano pelos resultados da
equipa sénior masculina,
que se classificou no 8.º

lugar na I Divisão
Nacional de hóquei em

patins. Na época passada
chegou aos quartos-de-
final da Taça de Portugal,

perdendo com um
finalista da prova, 

e ainda atingiu 
os oitavos-de-final 
da Taça WS Europe.

ABELO 

Rui Natário, presidente da Associação Juventude de Viana, recebeu o galardão pelos excelentes resultados na época passada 2018/2019

EQUIPA DO ANO

ATLETA DO ANO (MASCULINO) 

ABELO

Cláudia Ferreira foi Campeã da Europa por Nações da 1º Liga

ATLETA DO ANO (FEMININO) ATLETA REVELAÇÃO (MASCULINO) 

Claúdia Ferreira arrebatou o galardão 
de Atleta do Ano Feminino do júri da quarta gala
do Desporto da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo. Cláudia Ferreira brilhou na modalidade
atletismo – Lançamento do Dardo, ao serviço 
do Sporting Clube de Portugal em 2019. 
A jovem atleta foi campeã da Europa por Nações
da 1.º Liga e obteve o 1.º lugar no Ranking
Nacional de Sub-23 e seniores — registando 
a melhor marca portuguesa de 2019 
na especialidade.

Antoine Launay, canoísta do Darque Kayak
Clube, foi a escolha do júri para receber o troféu 
de Atleta do Ano Masculino, na modalidade 
da canoagem. Atleta internacional destacou-se 
por ter garantido o apuramento olímpico 
no Campeonato do Mundo de Slalom com 
um brilhante 4.º lugar, em La Seu d’Urgell. 
Launay é campeão nacional de Slalom K1 Sénior,
campeão nacional de Slalom C1 sénior e campeão
nacional de Slalom K1 Patrulhas Absolutos, entre
outras conquistas.

Gonçalo 
Neto

hoquista que representa 
a Associação Desportiva 

de Valongo, foi considerado
o Atleta Revelação 
do Ano Masculino. 

Gonçalo Nato é uma jovem
promessa da modalidade

do Hóquei em Patins, 
mas já ostenta títulos

importantes no palmarés.  
Em 2018, esteve em

destaque na equipa da
Selecção Nacional de 

Sub 20, onde conquistou 
o 3.º lugar no Campeonato
Europeu e sagrou-se ainda

Campeão Nacional 
Sub-20.

Entre outros feitos 
na carreira do jovem

hoquistas, de notar ainda 
o título de campeão 

da III Divisão Nacional 
ao serviço da equipa B 
do Valongo e campeão

regional 
pela AP Porto.

DR

DR
Ester Sotomaior Marques joga na equipa de andebol do ABC/UMinho

ATLETA REVELAÇÃO (FEMININO) Ester Sotomaior
Marques 

foi a escolha do júri 
para receber o galardão

de atleta revelação
feminina. 

A jovem atleta 
destaca-se 

na modalidade do
andebol, joga na equipa

do ABC/UMinho, 
onde foi campeã 

nacional da II Divisão
sénior feminina na
temporada 2018/19, 
tendo subido esta

temporada ao primeiro
escalão da modalidade. 

Ester representou 
ainda as cores 

da selecção nacional
feminina 

de Sub-17 de andebol.
Por motivos profissionais, 

a jovem atleta não
conseguiu estar presente

na gala, tendo o seu
prémio sido recebido 

pelo seu pai.

Maria Eugénia
Queirós

foi  a vencedora do
galardão de Treinador(a) 
do Ano, pelo seu trabalho 

e dedicação na modalidade
de Esgrima, 

a representar as cores 
da Escola Desportiva 

de Viana. 
Maria Eugénia Queirós 

é treinadora desde 1994 
e foi treinadora da Selecção

Nacional de Florete em
diversos estágios, taças 

do mundo, campeonatos
do mundo e da Europa,

juniores e seniores. 
Ao serviço da equipa 

da ED Viana 
já conquistou 

73 títulos nacionais.

Vítor Lemos
Vereador do Desporto

“Viana do Castelo
tem mais de 4.500 

atletas federados e mais 
de 10 mil não federados
repartidos por mais de
setenta emblemas que
promovem o desporto
em 35 modalidades no
nosso concelho. É com
grande satisfação que

fazemos  esta magnífica
gala para homenagear os
nossos atletas, dirigentes,
treinadores  e clubes pelo
seu trabalho, dedicação 

e incentivo à prática
desportiva.”

4.º Gala do Desporto
Viana do Castelo
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Um dos momentos altos
da noite da gala do des-
porto vianense foi a en-

trega do Prémio Homenagem,
atribuído pela Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo nesta
quarta edição a Analídia Torre,
pela vida dedicada à modalidade

atletismo, onde brilhou com
grandes feitos desportivos, ele-
vando alto a bandeira de Viana
do Castelo.  
Analídia Torre, que entre os seus
maiores feitos ostenta no palma-
rés como atleta o título de vice-
campeã europeia de corta-mato

e medalha de ouro por equipas,
em 2000 em Malmoe (Suécia)
ao serviço das cores da selecção
portuguesa, não escondeu a
emoção por ter sido eleita para a
homenagem da autarquia. 

O auditório também reconhe-
ceu e aplaudiu de pé a campeã

Analídia Torre, um símbolo vivo
do desporto vianense e um
exemplo para os jovens, num
concelho que ama o desporto,
em várias modalidades, mas que
tem um carinho especial pelo
atletismo, onde é viveiro de
campeões.

ABELO

Analídia Torre recebeu a distinção Prémio Homenagem das mãos de Maria José Guerreiro, vereadora da Cultura, e de José Maria Costa, presidente do Município

Noite de glamour
encheu a sala de honra
do Restaurante Camelo

Nascida em 10 
de Outubro de 1976,

natural de Portela
Susã, Analídia Torre 
foi galardoada pela

Câmara Municipal por
uma vida dedicada ao
desporto, em especial

na modalidade 
do atletismo. 

Terminou 
a carreira a 25 de
Janeiro de 2004,

depois de um
percurso brilhante

onde coleccionou um
palmarés recheado.

Entre os maiores feitos
de Analídia Torre foi

vice-campeã europeia
de corta-mato 

e medalha de ouro
por equipas na Suécia
ao serviço da selecção
nacional de atletismo.

Homenagem

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA / CLUBE DO ANO Centro de Atletismo de Mazarefes
A Câmara Municipal de Viana do Castelo atribui
este ano o galardão de Associação Desportiva /

Clube do Ano ao Centro de Atletismo de
Mazarefes, colectividade que foi fundada em 1987,

um clube dedicado inteiramente ao atletismo e
que conta com setenta e sete atletas federados. 

Prémio foi recebido pelo presidente do Centro de
Atletismo de Mazarefes, que destaca-se como a
colectividade mais antiga do concelho de Viana

do Castelo para a promoção e prática do
atletismo, com atletas a competirem em todos os

escalões etários no âmbito distrital, nacional e
internacional, em provas de pista, estrada, cross e

trail. 

Analídia Torre distinguida por 
uma vida dedicada ao atletismo

O Prémio Homenagem da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
foi entregue a Analídia Torre. Foi atleta internacional por nove vezes, 

seis das quais em corta-mato, duas em pista e uma em estrada.

Viana do Castelo

IV 4.º Gala do Desporto
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