
 
 

 
 

GALA DESPORTIVA DA MEALHADA  

REVELADOS OS CANDIDATOS A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

Já são conhecidos os candidatos a Associação Desportiva do Ano da Gala Desportiva 

do Município da Mealhada, que se realiza dia 27 de janeiro.  A escolha será entre o 

Hóquei Clube da Mealhada, o Futebol Clube da Pampilhosa e a Associação Trilhos Luso 

Bussaco.  

Começam a ser conhecidos, esta semana, os candidatos a vencedor nas diversas categorias 

da Gala Desportiva do Município da Mealhada. A jogo vão seis categorias – Associação 

Desportiva do Ano, Dirigente, Treinador, Atleta, Revelação do Ano e Mérito Desportivo – com 

nomes de personalidades do mundo do desporto concelhio que, em 2019, se destacaram.  

Nos próximos dias deverão ser revelados os nomeados das restantes categorias  e os 

vencedores serão conhecidos, na própria Gala (27 de janeiro), apurados por um júri 

constituído por Mara Santos, Pedro Paiva, Fernando Trindade, Luís Oliveira e Pedro Carvalho. 

O processo de apuramento dos nomeados teve início com a fase de candidaturas, em outubro 

passado, altura em que foi possível enviar sugestões para as várias categorias. Estas, 

juntamente com a avaliação do júri, deram origem aos três finalistas por cada categoria. A 

estas, juntam-se outras quatro - Alto Prestígio, Prémio Incentivo, Prémio Carreira e Prémio 

Dedicação – que serão atribuídas diretamente, na Gala.  

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..  

 

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 2019, 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 2019, 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 2019, 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. 

 

Prémio Carreira 

Prémio com o objetivo de homenagear pessoas pessoas com um percurso desportivo de tal 

forma relevante que se tornou uma referência para toda a comunidade.  

 

 

Júri 

O júri é selecionado, anualmente, sendo a entidade que tem a responsabilidade de selecionar 

os candidatos e eleger os vencedores. Nesta 14.ª edição é composto por:  



 
 

 
 

Mara Santos 

Auxiliar de Ação Educativa na Creche do Centro Social Freguesia de Casal Comba 

Diretora do Sport Clube do Carqueijo durante 5 anos - responsável e coordenadora da 

Formação. 

 

Pedro Paiva 

Consultor, Formador e Orador em Inovação, Criatividade, Qualidade, Liderança e 

Gestão de Equipas em diversas organizações/eventos. 

Docente na Coimbra Business School (Pós-Graduações de Marketing Digital e 

International Business); 

Elemento do Instituto Eneagrama Shalom (Autoconhecimento e Relacionamento 

Interpessoal) e membro dos dos órgãos sociais da Associação IESh. 

Praticante de Karate Shotokan na Mealhada (1981 a 1991)  

 

Fernando Trindade 

Professor do ensino secundário, atualmente a exercer como diretor do Agrupamento 

de Escolas da Mealhada; 

Jogador federado na Federação Portuguesa de Ténis pelo Luso Ténis Club 

(enquanto adolescente, foi jogador federado de futebol, basquetebol e xadrez). 

 

 

Luís Oliveira 

Administrador da empresa Transportes Rama 

Foi atleta do Grupo Desportivo da Mealhada 

Foi presidente do Grupo Desportivo da Mealhada durante quatro anos 

 

Pedro Carvalho 

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 Ténis e futebol. 

 

Foto: Gala 2019 – Homenagem a Fernando Santos 
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