
 
 

 
 

GALA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DA MEALHADA 

RECHEADA DE PERSONALIDADES DO DESPORTO 

A noite de segunda-feira será de homenagem e tributo aos atletas, dirigentes, 

associações e equipas técnicas do concelho da Mealhada que se dedicam ao 

desporto e se destacaram no ano de 2016. Uma Gala que conta com a apresentação 

de José Nunes, jornalista e comentador desportivo da RTP/ Antena1, e com a 

presença de inúmeras personalidades do mundo do Desporto.  

José Nunes será o anfitrião de personalidades bem conhecidas do mundo do Desporto, 

como Miguel Leal, treinador do Boavista, Manuel Mendes, atleta paralímpico, Nuno 

Presume, comentador desportivo, Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, João Capela, 

árbitro de futebol, Lenine Cunha, atleta paralímpico, Domingos Paciência, treinador de 

futebol, Eduardo Coelho, árbitro de futsal, Paulo Sérgio, treinador de futebol, Pedro 

Azevedo, jornalista da Rádio Renascença, Duarte Gomes, ex-árbitro de futebol, Carlos 

Resende, treinador de andebol e Toni, treinador de futebol.  

As estrelas maiores serão, porém, os nomeados nas diversas categorias: Atleta do Ano, 

Revelação do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Associação Desportiva do Ano, 

Equipa do Ano e Prémio de Mérito Desportivo. A estas juntam-se ainda outras três: Alto 

Prestígio, Prémio Incentivo, Prémio Dedicação e Prémio Carreira. Um dos pontos altos 

desta 11ª Gala, que acontece dia 21 de janeiro, no Cineteatro Messias, será a homenagem 

à Seleção Nacional de Hóquei em Patins, pela conquista do Campeonato da Europa, em 

2016.  

A Gala Desportiva do Município da Mealhada pretende reconhecer o trabalho realizado no 

concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao longo da sua vida e, sobretudo, 

em cada ano, contribuíram para o seu desenvolvimento.  

Nomeados 

Dirigente do Ano  

Francisco Aleixo - Grupo Desportivo da Mealhada (futebol)  

Vera Neto - Hóquei Clube da Mealhada (patinagem)  

Emídio Marques Alves -  Centro Recreativo de Antes (futebol)  



 
 

 
 

Treinador do Ano  

Tiago Vital -  Atlético Clube do Luso (kickboxing) 

Jody Duarte - Clube Desportivo do Luso (futebol- infantis)  

Marco Breda- Grupo Desportivo da Mealhada (futebol -juvenis e séniores)  

Associação Desportiva do Ano  

Centro Cultural, Desportivo e Recreativo da Pedrulha 

Atlético Clube do Luso 

Casa do Povo da Vacariça 

Equipa do Ano  

Equipa de futebol de séniores -  Grupo Desportivo da Mealhada  

Equipa de futebol de juvenis – Grupo Desportivo da Mealhada 

Equipa de futebol de infantis - Clube Desportivo do Luso  

Atleta do Ano 

Ricardo Ferreira -  Sport Lisboa e Benfica (andebol) 

Eduardo Fernandes - Hóquei Clube da Mealhada (natação)  

Vasco Bica - atleta de downhill.  

Revelação do Ano  

João Batista - Atlético Clube do Luso (kickboxing), 

Vanda Bica - Atlético Clube do Luso (kickboxing) 

Adriano Almeida - Sporting Clube de Portugal (futebol).  

 

Prémio de Mérito Desportivo 

 

 



 
 

 
 

O Júri 

O Júri é constituído por Artur Dinis, Joana Balau, Nuno Canilho, Luís Oliveira e Pedro Carvalho, 

personalidades do Concelho ligados ao associativismo e ao desporto.  

Artur Dinis 

Idade: 35 anos 

Profissão: Informático, na empresa Bettertech 

Atividades ligadas ao Desporto: 

Atleta federado pelo clube Sociedade Columbófila Cantanhedense - BTT 

(de 2002 a 2006)  

Dirigente do Clube Académico do Canedo  

Organizador de várias provas de BTT e Ciclismo  

Organizador de vários torneios de futebol de 7  

 

Joana Balau 

Natural de luso 

Mestre em Ciências Farmacêuticas 

Vice Presidente da Associação Aquacristalina  e responsável pelas atividades 

desportivas da mesma 

Membro da Comissão de Enduro da FMP 

Co worker da Comissão de Mototurismo da FMP para o 18º Portugal de Lés-a-Lés 

 

Nuno Canilho 

Idade: 38 anos 

Natural de Sernadelo 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra 



 
 

 
 

Diretor do Jornal da Mealhada de 2005 a 2012 

Diretor da EPVL desde 2013 

Empresário 

Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários da Mealhada 

Escuteiro desde os 12 anos e dirigente do Corpo Nacional de Escutas desde 2004 

Luís Oliveira 

Sócio-Gerente da empresa Transportes Rama, Lda desde 2005. 

 Atividades ligadas ao Desporto 

 20 Anos como Futebolista Federado; 

5 Anos como Tenista Federado; 

4 Anos como Treinador de Futebol Federado; 

4 Anos como Dirigente Desportivo. 

Praticante de várias modalidades desportivas como não federado. 

 

Pedro Carvalho 

Profissão: Bancário no Santander Totta.  

 Atividades ligadas ao Desporto: 

Jogou futebol federado desde os 16 anos, até aos 27 anos, repartidos e com mais 

enfoque no FCP Pampilhosa, no Académico do Paço. 

Aficionado do Tenis e futebol. 

 

Categorias de prémios:  

Associação Desportiva do Ano 

Este prémio será atribuído à Associação Desportiva que tenha tido um desempenho de relevo, 

ao nível do fomento e desenvolvimento desportivo com reconhecido impacto na vida social do 

concelho e do seu próprio crescimento estrutural e organizativo. 



 
 

 
 

 

Equipa do Ano 

Atribuído à equipa que apresente resultados desportivos assinaláveis ao nível competitivo, um 

comportamento ético desportivo prestigiante para o concelho ou um desempenho geral distintivo 

em termos da sua atividade desportiva. 

Dirigente do Ano 

Reservado a distinguir a capacidade de trabalho, a dedicação e a competência colocadas ao 

serviço da direção e gestão da sua instituição, apresentando-se na sua ação dirigente como 

exemplo de bom desempenho a favor do dirigismo desportivo local. 

Atleta do Ano 

Atribuído ao atleta que, no ano de 2016, se evidenciou no plano da prática e da competição 

desportiva em que esteve envolvido a título individual ou coletivo. 

 

Treinador do Ano 

Prémio atribuído ao treinador que desenvolveu um trabalho de relevo ao serviço de uma 

modalidade desportiva quando em representação de um clube do Concelho ou ao serviço de um 

clube fora deste, desde que seja natural do concelho da Mealhada. 

 

Revelação do Ano 

Este prémio será atribuído a um agente desportivo, (dirigente, atleta, treinador ou outro técnico 

ou colaborador) que, no ano de 2016, se tenha distinguido no seu desempenho desportivo, 

técnico ou funcional, constituindo uma esperança para o desenvolvimento do desporto no 

concelho.  

 

Mérito Desportivo  

Prémio atribuído a Dirigentes, Treinadores, Atletas ou Equipas do Concelho de Mealhada que 

em 2016 tiveram resultados relevantes em Provas de âmbito Nacional ou Internacional, ou que 

participaram em Seleções Nacionais. 

 

Alto Prestígio  

Prémio que pretende homenagear uma personalidade que, na sua vida social e desportiva, 

contribuiu de uma forma exemplar e dedicada para o desenvolvimento do desporto no Concelho, 

constituindo-se como uma referência para as várias gerações de desportistas.  

 



 
 

 
 

Prémio Incentivo 

Prémio atribuído a entidades e instituições que, em 2016, tenham implementado e desenvolvido 

iniciativas significativas com impacto no desenvolvimento do desporto no Concelho da Mealhada.  

Prémio Dedicação 

Prémio com o objetivo de homenagear pessoas – vulgarmente conhecidas por “carolas” - cujo 

percurso de vida se confunde com o das instituições a que se dedicam de forma empenhada e 

desinteressada. 

 

.Mealhada, 26 de janeiro de 2017 


