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“A Gala demonstra o potencial
desportivo existente no Concelho”
- Isaltino Morais
O Município de Oeiras distinguiu campeões 
e atribui prémios de reconhecimento des-
portivo, na Gala do Desporto, realizada nas 
instalações do Lagoas Park Hotel, no dia 30 
de janeiro.
O objetivo desta Gala é premiar o mérito des-
portivo e reconhecer aqueles que se desta-
cam na sua dedicação à atividade desportiva, 
como atletas e como dirigentes.
Foram homenageados os atletas e equipas de 
10 clubes e coletividades do concelho, que se 
destacaram a nível nacional e internacional 
na época transata, totalizando 168 atletas, 
com mais de 138 títulos, em 19 modalidades.
Atribuídos também os prémios de 
“Reconhecimento Desportivo” que distin-

guiram quatro personalidades pelo contri-
buto para o desenvolvimento e promoção do 
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Desporto.
O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais, ao usar da palavra disse ser um pri-
vilégio estar presente nesta Gala, que não se 
realizava há alguns anos, tendo agora sido 
retomada, visando entre outras coisas, de-
monstrar o potencial desportivo existente no 
Concelho de Oeiras, chamar a atenção para 
os valores do desporto, para o que os clubes 
representam no desenvolvimento dos jovens 
atletas e também como forma de expressar 
o reconhecimento e gratidão a todos os di-
rigentes desportivos, distinguir os jovens 
atletas  e também atletas mais velhos, que são 
referências para os mais jovens.
Considera este “um concelho extraordiná-
rio”, já que tem 72 clubes, num território de 
apenas 48 quilómetros quadrados, 63 moda-
lidades a serem praticadas, 17 mil praticantes 
e com um crescimento médio de praticantes, 
de cerca de 14% ao ano. Cerca de 60% dos 
praticantes têm idade inferior a 18 anos e a 

despesa global dos clubes é de cerca de seis 
milhões de euros por ano, sendo 70 % desta 
receita gerada pelos próprios clubes.
Realçou o dinamismo destes clubes, por con-

Clube Desportivo de Paço de Arcos

Clube de Kung Fu Hong Long
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS ◉Bloco cirúrgico
◉Urgências
◉Cirurgia-laser
◉Angiografia
◉Ecografia
◉Consultas diárias
◉Campos visuais computorizados
◉Cirurgia de catarata

Contacto: 214 108 070| 96 207 85 77
 www.clinicasmedicasoliviodias.pt | alges@oftalmologiadealges.pt
Av. Combatentes da Grande Guerra, 130, 1º Dto. 1495-036 Algés  

siderar que é isso que permite os números 
que referiu, e interrogou-se se a população 
tem a noção do esforço que é preciso fazer 
para manter de pé os clubes, com dirigentes 

Orquestra de Cascais e Oeiras

Clube do Mar Costa do Sol

Clube Português de Orientação e Corrida
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Oeiras Fórum
Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916

Paço de Arcos
Rua Costa Pinto, nº97
2770-213 Paço de Arcos
Tel.:214 422 717

Oeiras Vila
Rua João Teixeira Simões nº3
2780-254 Oeiras
Tel.:214 425 100

Moinho das Antas
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº5A
2780-241 Oeiras
Tel.:214 427 944

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

que são voluntários ao serviço do desporto, 
pelo que expressou o reconhecimento da 
Câmara Municipal a esses dirigentes, na sua 

maioria anónimos para a maior parte das 
pessoas do município, mas que “não podem 
ser anónimos para a Câmara Municipal”.

Clube Olímpico de Oeiras
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Agradeceu também o trabalho das equipas 
técnicas que formam os jovens, que além de 
procurarem ser bons atletas devem procurar 
ser também bons alunos, para que no futuro 
se destaquem também profissionalmente.
Referiu ainda que, à semelhança do que está 

a ser feito em áreas, como a Educação, tam-
bém na área do Desporto vai ser feito investi-
mento nos próximos anos, com aparecimento 

Clube Recreativo Leões de Porto Salvo

Clube de Carnaxide da Cultura e Desporto
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de novos equipamentos.
Foram distinguidos atletas do Clube 
Desportivo de Paço de Arcos, Clube de Kung 
Fu Hong Long, Clube do Mar Costa do Sol, 

Clube Olímpico de Oeiras, Clube Português 
de Orientação e Corrida, Clube Recreativo 
de Porto Salvo, Linda-a-Pastora Sporting 
Clube, Sociedade de Instrução Musical de 

Linda-a-Pastora Sporting Clube

Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo
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Porto Salvo, Sport Algés e Dafundo e União 
Recreativa do Dafundo, abrangendo modali-
dades tão diversas como Hóquei em Patins, 

Pesca Desportiva, kung Fu, Judo, Canoagem, 
Triatlo, Duatlo, Pentatlo, BTT, Patinagem 
Artística, Andebol, Badminton, Ginástica 

Sport Algés e Dafundo

União Recreativa do Dafundo
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Rítmica, Ginástica Aeróbica, Natação ou 
Vela.
De salientar que sendo a esmagadora maioria 
dos distinguidos, jovens atletas, marcaram 
presença atletas em categorias de mais de 65 
anos, mais de 80 anos e mais de 85 anos. 
A atribuição do “Prémio Espirito Desportivo”, 
foi feita a António Ramalho, como reconhe-
cimento da dedicação à comunidade e de-
fesa dos altos valores da Ética Desportiva, 
Solidariedade, Respeito e Igualdade.    

António Ramalho, que agradeceu à Câmara 
de Oeiras a atribuição deste prémio e dis-
se que o prémio só tem sentido devido aos 
jovens e demais pessoas que acreditam no 
seu trabalho, começou a praticar Boxe aos 
14 anos, na escola do Clube de Futebol os 
Belenenses, iniciou a sua carreira como trei-
nador em 1982, ainda no Belenenses, tendo 
treinado a Seleção Nacional de Cadetes.
Quando, há pouco mais de 20 anos, foi morar 
para o Bairro da Outurela, em Carnaxide, no 
Concelho de Oeiras, criou a Escola de Boxe, 
António Ramalho-Boxing Spirit, sedeada em 
instalações cedidas no Complexo Desportivo 
Carlos Queiroz.
O “Prémio Excelência Desportiva” foi atri-
buído a Carolina Andrade, reconhecendo os 
seus resultados na Patinagem Artística, em 
24 anos de carreira.
Carolina Andrade, começou a patinar muito 
cedo e ao longo da sua carreira acumulou 15 
títulos consecutivos de Campeã Nacional e o 
título de Campeã da Europa de Juniores. 
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Agradeceu este prémio, referindo que, para o 
seu sucesso contribuiu a sua treinador e irmã, 
Carolina Andrade, os seus pais e o seu clu-

be, o Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, 
acrescentando que o desporto lhe deu uma 
grande capacidade de viver e sobreviver aos 
desafios profissionais.
O “Prémio Carreira Desportiva” foi atribuí-
do a António Bessone Basto, como reconheci-
mento pelo percurso desportivo que atraves-
sa toda a sua vida e ainda hoje se manifesta, 
sendo um exemplo de dedicação ao desporto.
Bessone Basto é um dos atletas mais pre-
miados do desporto português, com um 
percurso desportivo de sete décadas, que 
continua, passou pela alta competição em di-
versas modalidades, desde o Andebol à Caça 
Submarina, ou do Rugby ao Karaté, conta 

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

31 anos a informar
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com mais de mil e 500 medalhas e troféus. 
Representou Portugal como internacional 

em três modalidades, Andebol, Natação e 
Pólo Aquático.
Ao agradecer a atribuição deste prémio, 
Bessone Basto disse que quer continuar a ser 
uma das bandeiras deste município e com 
este prémio aumenta a sua responsabilidade. 
O “Premio Prestígio Desportivo”, foi atribuí-
do a José Manuel Constantino, pelo contribu-
to para o desenvolvimento do desporto em 
Oeiras e no País. 
José Manuel Constantino foi diretor do 
Departamento dos Assuntos Sociais e 
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Culturais da Câmara Municipal de Oeiras de 
1996 a  2002, e entre outros cargos, foi presi-
dente do Instituto do Desporto de Portugal, 
do Conselho Nacional contra a Violência 
no Desporto, da Comissão de Coordenação 
Nacional do Ano Europeu de Educação pelo 
Desporto, da Confederação do Desporto de 
Portugal, foi professor do Ensino Básico e do 
Ensino Universitário, é presidente do Comité 

Olímpico de Portugal.
Este prémio foi recebido pelo seu filho, uma 
vez que por motivos de saúde, José Manuel 
Constantino, não pôde estar presente. Na 
sua mensagem de agradecimento, lida pelo 
seu filho, agradeceu à Câmara, esta distin-
ção, e frisou que o caminho faz-se acompa-
nhado porque ninguém tem sucesso sozi-
nho. Recordando o seu percurso na Câmara 
de Oeiras, referiu pessoas como Melo de 
Carvalho, Celorico Moreira e Noronha Feio, 
dizendo a terminar que gostaria de poder ter 
estado presente a receber este prémio e dar 
um abraço de agradecimento ao presidente 
da Câmara.
A Gala, que teve apresentação de Diana 
Chaves, contou com a presença de Anabela 
Reis, diretora da Confederação do Desporto 
de Portugal, de vereadores da Câmara, pre-
sidentes de Juntas e uniões de freguesia, 
estando os momentos musicais a cargo da 
Orquestra de Cascais e Oeiras e do Clube de 
Carnaxide de Cultura e Desporto. 
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Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A • Paço de Arcos - Oeiras • Tel.: 21 443 23 03
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