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 GALA DO DESPORTO VIANA DO CASTELO, 2020

IV GALA DO DESPORTO DE VIANA 
DO CASTELO DESTACA 240 TÍTULOS 
NACIONAIS, EUROPEUS OU MUNDIAIS

A

O ministro da Educação e Desporto e o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

 IV Gala do Desporto de Viana do Castelo en-
cheu-se para prestar homenagem aos cam-
peões que, na época desportiva 2018/2019, 
conquistaram 240 títulos nacionais, euro-
peus ou mundiais. Foram atribuídos galar-

dões a 144 atletas premiados, que conquistaram um 
total de 193 títulos nacionais federados.

O evento voltou a contar com a presença do Mi-
nistro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que 
elogiou o facto de o Município vianense apostar for-
temente no desporto e incentivar jovens à prática 
desportiva através de projetos de ensino inovadores.

Para o Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Costa, a autarquia tem o dever de valorizar 
as conquistas e a dedicação de todos os atletas que 
divulgam o nome do concelho através do desporto. 
Para o autarca, apesar de o Município não investir no 
desporto com o objetivo de somar campeões, é “uma 
honra e uma enorme satisfação” ver o investimento 
dar “tantos frutos”.

Um júri independente, composto por 10 elemen-
tos do mundo desportivo, entre jornalistas, dirigen-
tes,  treinadores e atletas, atribuiu novamente oito 
distinções, às quais se juntaram o Prémio Home-
nagem da Câmara Municipal de Viana do Castelo e 
Prémio Especial da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo.

Assim, como Atleta do Ano – Masculino foi no-
meado Antoine Quintal Launay, que representou 
em 2019 o Darque Kayak Clube na modalidade ca-
noagem. Atleta internacional, destacou-se por ter 
garantido o apuramento olímpico no Campeonato 
do Mundo de Slalom com o 4º lugar da semifinal do 
Campeonato do Mundo da pista de La Seu d’Urgell. 
É Campeão Nacional de Slalom K1 Sénior, Campeão 
Nacional de Slalom C1 Sénior e Campeão Nacional 
de Slalom K1 Patrulhas Absolutos, entre outras con-
quistas.

Como Atleta do Ano – Feminino o júri elegeu 
Cláudia Ferreira, na modalidade Atletismo – Lan-
çamento do Dardo, a representar o Sporting Clube 
de Portugal em 2019. A jovem atleta foi Campeã da 
Europa por Nações da 1º Liga e obteve o 1º Lugar 
no Ranking Nacional de Sub 23 e Seniores (melhor 
marca portuguesa de 2019).

Como Treinador(a) do Ano, foi eleita Maria Eu-
génia Queirós, na modalidade Esgrima, a representar 
a Escola Desportiva de Viana. É treinadora da EDV 
desde 1994 e foi treinadora da Seleção Nacional de 
Florete em diversos estágios, taças do mundo, cam-
peonatos do mundo e da Europa, juniores e seniores. 
Ao serviço da EDV, já conquistou 73 títulos nacionais.

O Atleta Revelação do Ano – Masculino é Gonçalo 
Neto, na modalidade Hóquei em Patins, ao serviço da 
Associação Desportiva de Valongo. Representou a 
Seleção Nacional de Sub 20, conquistou o 3º lugar no 

Campeonato Europeu nas seleções Sub 20 em 2018 
e foi Campeão Nacional Sub 20.

A Atleta Revelação do Ano – Feminino é Ester So-
tomaior Marques, na modalidade Andebol, pelo ABC/
UMinho. Representou a Seleção Nacional de Sub 17 e 
foi Campeã Nacional da 2ª divisão sénior feminina. 

Como Dirigente do Ano foi eleito João Zamith, 
do Surf Clube de Viana, nas modalidades surf, bo-
dyboard, longboard, stand up paddle e surf adapta-
do. É presidente da direção desde 2013, num clube 
que conta com 632 sócios e 119 atletas federados. Em 
2019, foi organizador do 1º Campeonato Europeu de 
Surf Adaptado.

A Equipa do Ano distinguida pelo júri é a equipa 
sénior masculina da Associação Juventude de Viana, 
que se classificou no 8º lugar no Campeonato Nacio-
nal da 1ª Divisão, permitindo a sua qualificação para 
competir em mais uma edição da Taça WS Europe 
(competições europeias). Chegou aos quartos-de-fi-
nal da Taça de Portugal, perdendo com um finalista 
da prova, e ainda atingiu os oitavos-de-final da Taça 
WS Europe.

Como Associação Desportiva / Clube do Ano foi 
eleito o Centro de Atletismo de Mazarefes, fundado 
em 1987, e que conta com 77 atletas federados. É a 
coletividade 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. 

O Prémio Homenagem atribuído pela Câmara 
Municipal de Viana do Castelo foi entregue a Analídia 
Torre, na modalidade atletismo. Foi vice-campeã eu-
ropeia de corta-mato e medalha de ouro por equipas 
em 2000 em Malmoe (Suécia) pela seleção nacional. 

A foto de grupo dos campeões protagonistas da IV Gala do Desporto de de Viana do Castelo



“TODO ESTE ESFORÇO VAI DE ENCONTRO À NOSSA 
PRETENSÃO DE SERMOS CIDADE EUROPEIA DO 

DESPORTO 2022”

ENTREVISTA  

 JOSÉ MARIA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

José Maria Costa recebeu o prémio “Município Amigo do Desporto”

José Maria Costa, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo foi o anfitrião da IV Gala do Desporto

Foi atleta internacional por 9 vezes, 6 das quais em 
corta-mato, 2 em pista e 1 em estrada. 

O Prémio Especial atribuído pela Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo foi entregue a Alberto Pimenta 
Gonçalves. Natural de Viana do Castelo, conta com 
61 anos de vida e mais de quatro décadas a apoiar as 
associações do concelho. Há cerca de 40 anos foi parar 
“quase por acidente” à direção do Deucriste Sport 
Clube, clube onde fez de tudo um pouco, entre secre-
tariado, tesouraria e direção. Há cerca de 24 anos foi 
convidado para ingressar na Associação Desportiva 
de Barroselas, assumindo funções no secretariado. 
Atualmente, é o tesoureiro do clube, mas ao longo 
de todos estes anos foi motorista, roupeiro, ajudou a 
pintar os campos, colaborando em todas as tarefas. 

Das 34 modalidades praticadas no concelho via-
nense, 25 conquistaram títulos na época desportiva 
passada. A Gala do Desporto de Viana do Castelo é um 
evento anual organizado pelo Município que visa dis-
tinguir e premiar as entidades e agentes desportivos 
que durante a época desportiva mais se notabilizaram 
pelos resultados alcançados ou pelos serviços pres-
tados nas diversas modalidades desportivas, fruto 
do prestígio que deram à sociedade e ao desporto, 
quer pelo seu mérito ou conduta, tendo ao mesmo 
tempo um papel preponderante no desenvolvimento 
do desporto no concelho. 

A Gala do Desporto é já um momento de reconhe-
cido valor no concelho e aguardado com entusiasmo e 
expetativa pelos atletas, pelas famílias dos campeões, 
pelos técnicos, treinadores e dirigentes associativos.

No decorrer do evento, o responsável pelo pro-
grama “Município Amigo do Desporto”, Pedro Mor-
tágua, entregou ao presidente da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo o diploma que atribui àquela au-
tarquia o título de “Município Amigo do Desporto”, 
elogiando a forma como Viana promove a prática da 
atividade desportiva. 

Outro dos momentos altos da noite, que foi rece-
bido com muitos aplausos pelas centenas de pessoas 
presentes na sala, foi quando José Maria Costa anun-
ciou que a autarquia está a preparar a candidatura a 
Cidade Europeia do Desporto 2022. 

VIANA DO CASTELO ESTÁ A 
ASSUMIR-SE, CADA VEZ MAIS, COMO 

UMA CIDADE DE DESPORTO. QUAL TEM 
SIDO A ESTRATÉGIA DO MUNICÍPIO?

Temos apostado na formação e no desporto escolar, 
acreditando que os valores e a cidadania que são 
incutidos aos nossos jovens são fundamentais para 
assegurar um bom futuro para todos. Por isso, o Con-
selho Municipal do Desporto será instalado em 2020, 
consolidando a cooperação entre o Município e as 
associações e clubes desportivos. 

Todo este esforço vai de encontro à nossa preten-
são de sermos Cidade Europeia do Desporto 2022. Já 
apresentamos a candidatura, porque acreditamos ter 
fortes condições de receber esta distinção, já que o 
concelho vianense se apresenta como um local privi-
legiado para a prática de diversas modalidades, desde 
desporto de natureza, passando pelos desportos náu-
ticos e desporto indoor. 

O DESPORTO NÁUTICO CONTINUA A SER 
UMA DAS VOSSAS MAIORES BANDEIRAS?

É verdade que temos feito um investimento avulta-
do na promoção de Viana do Castelo como Cidade 
Náutica e esta IV Gala do Desporto demonstra que 
este esforço tem compensado. Mais uma vez, o maior 
número de campeões foi registado nos desportos de 
rio e de mar.

Damos importância a todas as modalidades, mas 
a náutica tem sido uma das nossas prioridades, já 
que é o que nos distingue. Através do inovador pro-
jeto Náutica nas Escolas, proporcionamos a todos os 
estudantes do 2º e 3º ciclo aulas de surf, canoagem, 
remo e vela enquanto atividades letivas curriculares 
nas disciplinas de Educação Física. Este é um inves-
timento que agrega as vontades dos agrupamentos 
escolares, dos clubes náuticos do concelho e da Câma-
ra Municipal, sendo desenvolvido nos nossos centros 
náuticos de remo, canoagem e vela e no Centro de Alto 
Rendimento de Surf, infraestruturas de excelência.

Acreditamos que se dermos a conhecer o nosso 
rio e o nosso mar aos nossos jovens, eles se irão apai-
xonar ainda mais pelo concelho e, ao mesmo tempo, 
irão enveredar por desportos náuticos. Temos obtido 
excelentes resultados, o que nos enche de orgulho.
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Alberto Pimenta Gonçalves recebeu o Prémio Especial Câmara Municipal de Viana do Castelo

Maria Eugénia Queirós foi a melhor Treinadora do Ano

O Prémio Homenagem distinguiu a carreira de Analídia Torre

O canoísta Antoine Launay recebeu o Prémio Atleta do Ano Masculino

João Zamith, do Surf Clube de Viana foi Dirigente do Ano

Gonçalo Neto recebeu o galardão de Atleta do Ano Revelação Masculino

Cláudia Ferreira foi a Atleta do Ano Feminino

Equipa do Ano: Associação Juventude de Viana - Equipa Sénior Masculino O Centro de Atletismo de Mazarefes foi a Associação/Clube do Ano

O pai de Ester Marques recebeu, em nome da filha, o galardão Atleta Revelação do Ano Feminino


