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 Luís Filipe Silva

A 
equipa sénior mas-

culina da Juventu-

de de Viana foi, 

ontem, distingui-

da como equipa do ano 

na IV Gala do Despor-

to de Viana do Castelo. 

Por seu turno, o Centro 

de Atletismo de Mazare-

fes foi galardoado como o 

clube do ano, numa ceri-

mónia em que foram pre-

miados um total de 240 tí-

tulos nacionais, europeus 

ou mundiais.

A Juventude de Viana 

classificou-se em oitavo 

lugar no campeonato na-

cional de hóquei em pa-

tins da I Divisão, o que 

lhe valeu novo apuramen-

to para uma competição 

europeia: Taça WS Eu-

rope. Na Taça de Portu-

gal, a formação vianen-

se atingiu os quartos de 

final da prova. Na Euro-

pa, foi afastada, nos oita-

vos  de final, pelos espa-

nhóis do Voltregá.

Já o Centro de Atletis-

mo de Mazarefes é cam-

peão regional de senio-

res, tanto em masculinos 

como em femininos. Na 

época 2018/19, os atletas 

do CA Mazarefes conquis-

taram 25 medalhas em 

competições nacionais e 

internacionais.

Analídia Torre
distinguida com
Prémio Homenagem
O prémio homenagem da 

Câmara de Viana foi pa-

ra a antiga atleta vianense 

Analídia Torre, que se des-

tacou na prática do atle-

tismo, onde conta com o 

título de vice-campeã da 

Europa em corta-mato 

como equipa e clube do ano na iv gala do desporto de viana do castelo

Juventude de Viana e CA Mazarefes distinguidos

e medalha de Ouro por 

equipas em Malmo, na 

Suécia, em 2000. Foi atle-

ta internacional por nove 

ocasiões. Na sua carreira 

representou CRC Neves, 

SC Valenciano, Olímpico 

Vianense e Maratona Clu-

be de Portugal.

José Maria Costa: 
«Os campeões
são a referência
para muitos jovens»
Na noite de ontem, onde 

foram distinguidos cente-

nas de campeões do con-

celho de Viana do Castelo, 

o presidente da Câmara, 

José Maria Costa, fez um 

pedido muito especial.

«Os campeões vão ser 

a referência para muitos 

jovens e é isso que hoje 

vos gostava de pedir. Que 

continuem com o vosso 

exemplo de cidadania, de 

disciplina, de fair-play e 

que respeitem os próxi-

mos. Os campeões são os 

ídolos», disse.

O edil da autarquia do 

Alto Minho agradeceu o 

trabalho de todos os que 

no concelho contribuíram 

para os resultados que on-

tem foram lembrados na 

cerimónia.

«Esta é uma festa do 

Desporto mas também é 

uma festa de todos aque-

les que colaboram com a 

autarquia para que o pro-

cesso. Queria agradecer a 

toda a equipa da Câmara 

Municipal e todos os clu-

bes e associações na for-

mação desportiva e os pais 

que permitem que isto se  

possa desenvolver. Temos 

também outros parceiros 

que são os agrupamentos 

escolares, pois é com eles 

que desenhamos muitos 

Presidente da Câmara de Viana na entrega de um galardão

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

Desporto da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo:

Clube

Centro de Atletismo de Mazarefes

Dirigente

João Zamith (surf, Surf Clube de Viana)

Equipa

Juventude Viana (sénior masculina)

Atleta (masculino)

Antoine Quintal Launay

(canoagem, Darque Kayk Clube)

Atleta revelação (masculino)

Gonçalo Neto (hóquei em patins, AD Valongo)

Atleta (feminino)

Cláudia Ferreira (dardo, Sporting CP)

Atleta revelação (feminino)

Maria Eugénia Queirós (esgrima, ED Viana)

Treinador

Américo Castro (Darque Kayak Clube)

Homenagem Município

Analídia Torre (atletismo)

Prémio Especial Câmara Viana do Castelo

Albino Antunes (Centro Paroquial Santa Marta).

Viana do Castelo recebeu diploma de Município Amigo do Desporto

dos projetos», disse.

O autarca lembrou 

também que Viana do 

Castelo está a preparar a 

Candidatura a Cidade Eu-

ropeia do Desporto em 

2022. «Vai ser um proces-

so difícil mas com a aju-

da de todos vai ser possí-

vel», sublinhou.
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Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Tiago Brandão Rodrigues

«É impressionante o número de clubes e praticantes
que o município de Viana do Castelo tem»

Tiago Brandão, natural de Paredes de Coura, elogiou desporto em Viana do Castelo Vianense Rui Neto, técnico do HC Braga, foi um dos presentes
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 Luís Filipe Silva

O 
ministro da Edu-

cação, Juventude 

e Desporto, Tiago 

Brandão Rodrigues, 

sublinhou, ontem, o dina-

mismo desportivo que o 

concelho de Viana do Cas-

telo tem. O governante, 

que falava à margem da 

IV Gala do Desporto de 

Viana do Castelo, mos-

trou-se «impressionado» 

com «o número de clubes 

e praticantes que o muni-

cípio tem».

«Esta é uma gala única, 

fantasticamente organi-

zada pela Câmara Muni-

cipal de Viana do Caste-

lo. É a vontade de juntar 

toda a família do Despor-

to mas também de pre-

miar os que são campeões 

nacionais a nível militar, 

escolar, Desporto Uni-

versitário, mas também 

os  campeões nacionais 

em todas as modalida-

des desportivas e também 

os campeões europeus e 

mundiais.

É muito significativa a 

forma com a Câmara Mu-

nicipal de Viana do Cas-

telo consegue juntar aqui 

toda a gente, mas os gran-

des heróis que hoje cele-

bramos são os atletas que 

conseguiram resultados 

desportivos de mérito. 

É muito impressionante 

o número de clubes des-

portivos e praticantes que 

existem no Município de 

Viana do Castelo e queria 

deixar uma palavra para 

os Agrupamentos de Es-

cola e o Desporto Esco-

lar que é o maior clube 

de Portugal», disse.

Tiago Brandão Rodri-

gues destacou ainda os 

grandes eventos de Des-

porto Escolar que Viana 

do Castelo continua a re-

ceber. «No ano passado 

realizaram-se aqui o os 

primeiros campeonatos 

nacionais de modalida-

des náuticas. Este ano, en-

tre 6 e 8 de junho, Viana 

do Castelo vai receber Os 

Campeonatos Nacionais 

de Desporto Escolar ju-

venil, em que participam 

mais de 2 mil atletas».

O ministro deu ainda 

os parabéns a Viana do 

Castelo «pela audácia da 

candidatura a Cidade Eu-

ropeia do Desporto 2022.

«Mantenho-me equi-

distante a todas as candi-

daturas mas quando ouvi 

o senhor presidente anun-

ciar a candidatura... o meu 

coração bateu forte, só por 

Viana ter a audácia de se 

candidatar, porque as Ci-

dades Europeias do Des-

porto deixam um legado. 

Apresentar a candidatura 

é já de si uma mais-valia 

porque é um dossier que 

demora a preparar», disse.
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