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 O antigo ciclista Alves Barbosa, três vezes vencedor da Volta a Portugal, é o galardoado com o Prémio
Especial do Júri dos Prémios Nacionais "Bento Pessoa -- Casino da Figueira".
 
 Alves Barbosa, que nasceu em Vila Verde, Figueira da Foz, em 1931, foi o primeiro português a
vencer por três vezes a Volta a Portugal (1951, 56 e 58), conseguindo ainda um 10.º lugar no Tour
(Volta a França em bicicleta, em 1956).
 
 O júri dos prémios bienais "Bento Pessoa - Casino Figueira" esteve reunido na Figueira da Foz, este
sábado, sob a presidência de Eduardo Marçal Grilo.
 
 Além de Alves Barbosa, foram galardoados a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de
Lisboa (prémio "Instituição com ação relevante na área da Educação Física e Desporto") e Manuel
Agrellos, presidente da Federação Portuguesa de Golfe ("Prémio Dirigente").
 
 O selecionador português de canoagem, o polaco Ryszard Hoppe, alcançou também um prémio
("Técnico"), enquanto o jornalista Eduardo Guita Júnior, com uma carreira sustentada por inúmeras
presenças na Volta a Portugal (50) se distinguiu no galardão "Órgão de Comunicação Social ou
Jornalista cujo conjunto de trabalhos mereça destaque no panorama da Imprensa escrita e falada".
 
 O nadador Diogo Carvalho ("Praticante ou Equipa Desportiva de destaque pelos resultados obtidos a
nível nacional e (ou) internacional"), o cineasta João Mário Grilo (Entidade do Concelho da Figueira da
Foz -- "Pessoa individual ou coletiva, ligada ao concelho da Figueira da Foz, com ação relevante em
qualquer área da atividade humana, excluindo o Desporto") e José Rolinho Sopas (Personalidade do
Ginásio Figueirense -- "Praticante desportivo, Técnico ou Dirigente"), sócio número 1 desta
agremiação e ex-atleta, dirigente e atualmente um dos responsáveis pela Sala Museu e Arquivo
Histórico do Ginásio foram os restantes contemplados pelo júri.
 
 Os prémios serão entregues numa gala a realizar em outubro.
 
 Com Lusa
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