FESTA DO DESPORTO TAVIRENSE: OS PREMIADOS
Numa noite dedicada ao desporto, a Câmara Municipal de Tavira distinguiu
com prémios, diplomas e medalhas de mérito, atletas, clubes, treinadores,
alunos e escolas do concelho, numa cerimónia no dia 23 de Setembro, na
Praça da República.
Este evento visa destacar e homenagear aqueles que na última época
(2011/2012) promoveram e dignificaram o nome da nossa cidade, tanto no
desporto escolar, como no de recreação/ lazer e federado.
Neste sentido, a autarquia atribuiu 175 diplomas de mérito, 6 medalhas
bronzeadas, 41 prateadas e 32 douradas.
Foram, ainda, entregues os prémios “Os Melhores do Ano”, cuja deliberação foi
da responsabilidade do júri constituído para o efeito.
DESPORTO ESCOLAR
A nível escolar coube aos coordenadores do Desporto Escolar da Direcção
Regional de Educação do Algarve e dos agrupamentos da D. Manuel I, D. Paio
Peres Correia e Secundária Dr. Jorge Correia, assim como a dois elementos da
Câmara Municipal de Tavira destacar o trabalho desenvolvido por atletas e
estabelecimentos escolares.
André Teixeira, aluno na Escola D. Paio Peres Correia, foi considerado o
“Atleta do Ano”, pelas suas prestações desportivas, empenho e dedicação
demonstrados nas actividades de desporto escolar e pela sua prestação e
persistência no Ténis de Mesa.
O prémio “Escola do Ano” coube à Escola D. Paio Peres Correia, devido à
variedade das modalidades e à participação dos estudantes em diversos
eventos.
Na categoria “Espírito Desportivo” o destaque foi para Guilherme Corvo
(Escola D. Manuel I), João Claro (Escola D. Paio Peres Correia) e Mariana
Faleiro (Escola Secundária Dr. Jorge Correia). Estes jovens foram premiados
graças à sua prestação, assiduidade, companheirismo e fair-play
demonstrados.
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DESPORTO FEDERADO, RECREAÇÃO – LAZER
Em termos de Desporto Federado e Recreação – Lazer o júri, formado por três
representantes da comunicação social local e dois elementos da autarquia,
reuniu e deliberou tendo por base as nomeações apresentadas pelos clubes do
concelho para cada categoria.
A Sociedade Columbófila Tavirense foi agraciada com o prémio “Melhor
Clube no âmbito recreativo”, pela dedicação e colaboração prestada à
Associação Columbófila do Distrito de Faro, na organização da 38ª Exposição
Nacional e Pré-Olímpica de Columbofilia, a qual foi elogiada a nível nacional.
A distinção do “Melhor Clube no âmbito federado” foi entregue ao Clube de
Vela de Tavira, devido ao seu empenho que é notário e reflecte-se no número
de equipas e atletas em competição (cerca de 200), por continuar a apoiar o
desporto para deficientes, pelas prestações dos últimos anos, pelo esforço
desenvolvido também ao nível da formação e por toda a projecção alcançada.
Reconhecendo a importância dos dirigentes e considerando o esforço de cada
um deles, foi premiado como “Melhor Dirigente”, Emílio Campos, Presidente
do Clube de Recreio e Desporto Santaluziense. A devoção que emprega na
continuidade do clube da sua freguesia, o apoio às várias modalidades que o
clube desenvolve e os resultados obtidos (a equipa de futebol subiu de divisão,
os atletas do kempo representaram a selecção nacional e foram vicecampeões europeus e no atletismo foram vários os campeões em
representação desta colectividade) garantiram-lhe esta distinção.
Na categoria de “Melhor Treinador” Vidal Fitas do Clube de Ciclismo de
Tavira foi o vencedor da noite. O prémio foi-lhe atribuído pela persistência e
calma nos momentos difíceis, pela forma como encarou as dificuldades, sem
ceder a pressões, mas, essencialmente, pelo espírito de equipa e de sacrifício
que incute nos seus atletas fazendo deles uma verdadeira equipa.
A Equipa de Ciclismo Tavira / Prio do Clube de Ciclismo de Tavira recebeu
o prémio “Melhor Equipa”, devido ao trabalho realizado em prol de um
objectivo comum, espírito de sacrifício, inter-ajuda, capacidade de cumprir a
estratégia definida e esforços inigualáveis.
Mariana Faleiro do Clube de Vela de Tavira foi a “Atleta Revelação” deste
ano, por se situar entre os melhores da modalidade no seu escalão, pelo seu
empenho, pelos resultados obtidos em mais do que uma modalidade, por suar
a camisola quer seja ela do seu clube ou da Selecção Nacional, onde é titular,
assim como por ter alcançado o Estatuto de Alto Rendimento.
O prémio “Melhor Atleta” foi entregue a Ricardo Mestre do Clube de
Ciclismo de Tavira que levou bem longe o nome da cidade ao vencer a 73ª
Volta Portugal em Bicicleta.
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Nelson Vitorino e o Clube Náutico de Tavira foram os homenageados com o
prémio “Alto Prestígio”, embora pertençam a modalidades e realidades
diferentes contribuíram para o enriquecimento e a projecção do desporto.
Nelson Vitorino do Clube de Ciclismo de Tavira é conhecido por motivar a
equipa, assim como por trabalhar e contribuir para o sucesso alcançado pelo
clube que representa.
Também o Clube Náutico de Tavira mereceu a distinção do júri pela
organização dos vários eventos que tiveram lugar no âmbito do Tavira Sailing,
os quais transformaram Tavira na Capital da Vela, por vários meses.

Tavira, 26 de Setembro de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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