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O Clube de Futebol de
Valadares pagava de aluguer
pelo velho campo de jogos
75 euros/ano. Campo, esse
que não cumprindo as me-
didas impostas pela AFP
deixou de servir as necessi-
dades do Clube que actual-
mente joga no Campo do
Coimbrões.

Durante dezassete anos
arrastaram-se as negocia-
ções com vista à construção
de um novo Complexo Des-
portivo. A Junta de Freguesia
e as direcções que passa-
ram pelo clube fizeram de tu-
do para levar a bom porto o
objectivo, com a ajuda da
Câmara, nas pessoas do
presidente Filipe Menezes e
do vereador do desporto Gui-
lherme Aguiar.

O que os interessados
tentaram junto do proprietá-
rio do velho campo foi a ce-
dência do terreno, para pos-
terior urbanização e com a
receita daí proveniente cons-
truir o novo campo, ajudados
pela Câmara.

Para a construção do no-
vo campo decorria um outro

Finalmente vai arrancar
Novo campo de jogos

processo. Junto ao Império
de Vila Chã os proprietários
de um outro terreno queriam
mas não podiam construir
porque o mesmo não tinha
viabilidade de construção.

A Câmara decide pela
permuta com estes proprie-
tários desanexando a parce-
la de terreno e construindo
todas as infra estruturas da
futura urbanização. Em tro-
ca os proprietários cederam
terreno para construção do
campo.

Foram estes dois pro-
cessos que agora chegaram
ao fim. No primeiro caso os
proprietários cedem o ter-
reno para urbanizar ga-
nhando mais com isso do
que os 75euros/ano; no se-
gundo caso, os proprietários
passam a poder construir on-
de antes não podiam e ce-
dem o terreno para o novo
Complexo Desportivo.

Os dois protocolos que
viabilizam a construção des-
te equipamento foram assi-
nados na passada semana
no Cine Brazão de Vala-
dares.

O presidente da Junta de
Freguesia, Jorge Soares,
lembra que há onze anos
quando recebeu o processo
“incorria numa grande
morosidade que se trans-
formava em desalento” e
ele mesmo chegou a pensar
noutras soluções, mas viria
a constar “serem ainda
mais difíceis de concreti-
zar.”  Primeiro com Joaquim

Brandão depois com António
Cunha, os presidentes da di-
recção do Clube, sucediam-
se as reuniões com pro-
prietários, Câmara e Clube.

O presidente da Junta de
Freguesia de Valadares
considera que as obras “só
se fazem quando há von-
tade política. Nesse as-
pecto pude testemunhar
o empenhamento, a total

entrega a esta realização
e a pressão constante pa-
ra que este projecto fosse
uma realidade.”

O novo campo de jogos
vai resolver o grave problema
de um clube “que sobre-
viveu graças à tenacida-
de, entusiasmo, fé e espe-
rança”, de quantos estive-
ram envolvidos nos proces-
sos ao longo de tantos anos.

Na cerimónia de apre-

sentação da Escola Munici-

pal de Râguebi, o vereador

do desporto José Guilherme

Aguiar referiu-se a um pro-

jecto “inovador e ambicio-

Escola Municipal de Raguêbi

so para o râguebi portu-

guês.” A Escola “é uma

mais valia para a modali-

dade”, mais um sucesso

que se prevê em termos de

escolas Municipais do Des-

porto que acolhem diaria-

mente “mais de dez mil

crianças e jovens na prá-

tica de várias actividades

como o futebol, natação,

remo, ténis ou o golfe.”

O seleccionador nacional

dos «Lobos», Tiago Morais

reforçou a ideia da “mais

valia para a promoção do

râguebi em Portugal”, o

que representa esta escola,

“um grande passo para in-

centivar os jovens à prá-

tica da modalidade.”

FOI POR UNANIMI-
DADE QUE A ASSEM-
BLEIA DE FREGUESIA
DE VILAR DO PARAÍSO
APROVOU UMA MO-
ÇÃO, APRESENTADA
PELO GRUPO PARLA-
MENTAR DO PSD ONDE
«MANIFESTA O SEU
TOTAL DESACORDO
PELO TRAÇADO PRELI-
MINAR (Á SUPERFÍCIE),
DA LINHA DO TGV EM
VILAR DO PARAÍSO,
SUGERINDO, EM CON-
TRA-PARTIDA, QUE O
MESMO TRAÇADO (A
SER CONFIRMADO) SE
FAÇA POR TÚNEL, DE
MANEIRA A QUE A FRE-
GUESIA SEJA POU-
PADA A SACRIFÍCIOS
DE EFEITOS IMPREVI-
SÍVEIS».
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