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Os Prémios Nacionais Bento
Pessoa, promovidos pelo Giná-
sio Clube Figueirense e pelo Ca-
sino Figueira e que premeiam
entidades, dirigentes, técnicos,
atletas e personalidades maio-
ritariamente ligadas ao despor -
to, foram entregues na última
sex ta-feira, na Figueira da Foz.

Evocado por António Gran-
jeia, presidente do Clube dos
Galitos, Diogo Carvalho foi um
dos galardoados da noite. O na-
dador olímpico do clube “gali-
náceo” recebeu o prémio “Pra-
ticante”, face aos resultados de

revelo obtidos a nível nacional
e internacional, e agradeceu a
distinção, salientando a impor-
tância da família e do clube no
seu trajecto desportivo. Dio go
Carvalho prometeu, ainda, na-
dar com toda a raça nos próxi-
mos Jogos Olímpicos, que te-
rão lugar no próximo ano, no
Rio de Janeiro (Brasil).

O júri da quinta edição dos
prémios bienais, presidido por
Eduardo Marçal Grilo, premiou
a Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade de
Lisboa (prémio “Instituição

com acção relevante na área da
Educação Física e Desporto”),
o seleccionador português de
canoagem, o polaco Ryszard
Hop pe (prémio “Técnico”), Ma-
nuel Agrellos, presidente da Fe-
deração Portuguesa de Golfe
(“Prémio Dirigente”), o antigo
ciclista Alves Barbosa, com o
Prémio Especial do Júri, o ci-
neasta João Mário Grilo, com
o prémio relativo a uma perso-
nalidade do concelho da Figuei -
ra da Foz, e Eduardo Guita Jú-
nior, que recebeu o galardão
“Jornalista”.

Augusto Baganha, presidente
do Instituto do Desporto de
Portugal, Pedro Machado, pre-
sidente do Turismo do Centro
de Portugal e Eduardo Marçal
Grilo, que preside ao júri destes
prémios bienais desde a pri-
meira edição, em 2007, foram
três das muitas personalidades
que marcaram presença nesta
ga la da Figueira da Foz. |
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