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Decorreu no Teatro Virgínia a 4.ª edição da Gala do Desporto do Município de Torres Novas,
que foi abrilhantada pelos Manos Esenas, Momentum Crew e Sociedade Velha Filarmónica
Riachense.

A cerimónia contou com a presença de Nuno Delgado, antigo judoca, vencedor da medalha de
bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney (2000), campeão europeu de seniores em Bratislava
(1999) e vice-campeão europeu de seniores em 2003, medalhado em 6 Torneios de nível A e 3
Torneios super A, no Circuito Europeu e hexacampeão nacional de seniores.

A Gala do Desporto assinala o reconhecimento público do Município de Torres Novas a atletas,
equipas, dirigentes desportivos, treinadores e outras pessoas que se tenham distinguido no
Desporto concelhio, num passado recente ou ao longo de uma carreira, como praticantes de
modalidades ou como promotores da atividade física e desportiva. Consubstanciando-se na
atribuição de prémios e na realização de homenagens, a gala visa, essencialmente, festejar o
desporto: as suas conquistas, as suas glórias, mas também o trabalho diário dos clubes e
associações que tornam possível a um número vasto de pessoas, de todas as idades, a prática
da atividade física e a busca de um modo de vida mais saudável.

Nesta gala, foram vários os distinguidos, relativamente à época desportiva 2018/2019.
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Atleta do ano Femininos
Atleta com idades até 14 anos - Margarida Nicolau (CNTN - Natação)
Atleta com idades entre os 15 e os 18 anos - Margarida Morais (CNTN - Natação)
Atleta com idades entre os 19 e os 35 anos - Ana Nair Dias (AD Fábio Santos)
Atletas com 36 ou mais anos - Ann Fernandes (CTTN)

Masculinos
Atleta com idades até 14 anos - Axel Oliveira (AD Fábio Santos)
Atletas com idades entre os 15 e os 18 anos - Paulo Vakulyuk (CNTN - Natação)
Atleta com idades entre os 19 e os 35 anos - Ricardo Batista (CNTN - Triatlo)
Atletas com 36 ou mais anos - Marco Sousa (CNTN - Triatlo)

Atleta Revelação - Axel Oliveira (AD Fábio Santos)

Equipa do Ano - CNTN Triatlo - Absoluta Masculina

Treinador do Ano - Paulo Antunes (CNTN - Triatlo)

Associação/Clube Desportivo do Ano - CNTN

Desporto Escolar - Atleta Feminino do Ano - Beatriz Casal (ESAG)

Desporto Escolar - Equipa do Ano - Gil Paes - Equipa de Corta Mato
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Desporto para pessoas com deficiência - Atleta do Ano - Marco Branco (CRIT)

Dirigente do Ano - João Paulo Gomes (CTTN)

Mérito Desportivo - Ricardo Batista (CNTN - Triatlo)

Foram também distinguidos todos os campeões nacionais e internacionais do concelho, na
diversas modalidades.

Recebeu o prémio carreira o professor João Tolda, pelo seu trabalho decisivo na criação de
alguns dos principais equipamentos desportivos do concelho e pelo impulso que deu à
formação de atletas.
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