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111 A 5.ª edição dos 
Prémios Nacionais Bento 
Pessoa-Casino Figueira 
realiza-se no dia 30 de ou-
tubro, às 22H00. O antigo 
ciclista figueirense Alves 
Barbosa, vencedor da Vol-
ta a Portugal, vai receber 
o prémio especial do júri, 
presidido por Eduardo 
Marçal Grilo. 

Na categoria entidades 
de âmbito nacional é dis-
tinguida a Faculdade de 
Motricidade Humana da 
Universidade de Lisboa. 
Manuel Agrellos, presiden-
te da Federação Portuguesa 
de Golfe, distingue-se na 
categoria de dirigente, e 
Ryszard Hoppe, seleciona-
dor nacional de canoagem, 
recebe o prémio para téc-
nicos desportivos. Na cate-
goria praticante ou equipa 
com destaque nacional ou 
internacional pelos resul-
tados desportivos, o júri 
atribuiu o prémio a Diogo 
Carvalho, atleta de nata-
ção. Eduardo Guita Júnior, 
especialista em ciclismo, é 
distinguido na categoria de 
comunicação social. 

O prémio que homena-

geia a entidade do conce-
lho da Figueira da Foz será 
entregue ao cineasta João 
Mário Grilo. E o histórico 
atleta e dirigente ginasista 
José Sopas foi o contem-
plado com o prémio per-
sonalidade Ginásio Clube 
Figueirense. 

Do desporto para a música
Por sua vez, na próxima 

quinta-feira, o Salão Caffé 
do casino é palco do evento 
“Música no mundo”, com a 
participação do Coro Muni-
cipal Marquês de Pombal, 
Coro das Pequenas Vozes 
da Figueira da Foz e So-

ciedade Filarmónica Paio-
nense. Já no sábado decorre 
mais uma edição das Noites 
do Mundo. O destino é a 
Alemanha. No dia 6, Ana 
Abrunhosa, presidente da 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Centro, é a convida-
da da conferência Utopias 
XXI, que resulta de uma 
parceria do casino com a 
Coimbra Business School/
ISCAC. Destaque-se ainda 
o Festival Internacional de 
Bandas de Gaitas, no dia 10, 
pelas 18H00, e o Figueira 
Comedy (com António Ra-
minhos, Hugo Sousa e João 
Seabra), no dia 16. “Alô! É 
Vera!” é a proposta do ca-
sino para o dia seguinte, 
onde Carlos Quintas apre-
senta Vera Mónica. 

Dança, música, canto e 
poesia são os ingredientes 
do espetáculo “Renascer - 
Porque o cancro também 
é vida” (dia 18, às 16H00). 
Com outubro a chegar ao 
fim, há ainda destaque 
para Salvador Martinha 
e “Na ponta da língua”, 
dia 24.
| Cláudia Trindade

Prémios Bento Pessoa 
em outubro no casino 

destaque
RA gala de entrega 
dos prémios tem uma 
periodicidade bianu-
al e a organização é 
constituída pelo Ca-
sino Figueira, Ginásio 
Clube Figueirense e 
Tertúlia Bento Pessoa 

Eduardo Marçal Grilo é o presidente do júri 
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