MUNICÍPIO DE ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL

CERIMÓNIA DE ABERTURA
JOGOS DO FUTURO
DA REGIÃO DE SETÚBAL
COMPLEXO MUNICIPAL DOS DESPORTOS, FEIJÓ
INTERVENÇÃO DA PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
31 DE MAIO DE 2013

Exmº Senhor Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal e Presidente da
Câmara Municipal de Seixal, Alfredo Monteiro

Companheiros do Poder Local da Região de Setúbal
Exmº Senhor Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino

Exmª Senhora Vice-Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Atleta Rosa Mota

Exmº Patrono dos Jogos do Futuro, atleta internacional e ex-jogador de futebol, Rui Costa
Exmª Senhora Vice-Presidente da Federação das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto,
Dr.ª Sónia Silva

Exmºs Dirigentes e Técnicos do Movimento Associativo e Popular da nossa Região

Exmªs Delegações dos Municípios

Jovens Atletas participantes nos Jogos do Futuro 2013

Participantes neste Desfile de Abertura
Minhas Senhoras e Meus Senhores
É uma honra para o Município de Almada acolher a Cerimónia de Abertura destes Jogos do
Futuro 2013, uma organização conjunta das Câmaras Municipais da Região de Setúbal com a
participação do Movimento Associativo Popular, Escolas e Associações Distritais.
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Sejam muito bem-vindos ao Concelho de Almada! A todos dirijo um caloroso aplauso de
agradecimento. Bem-haja pelo vosso entusiasmo, pelo vosso empenho, ao serviço de uma
continuada melhoria do bem-estar de toda a comunidade, e em particular dos jovens e da
formação integral que a prática desportiva lhes proporciona.
Os Jogos do Futuro da Região de Setúbal traduzem o grande êxito da capacidade de trabalho em
parceria e cooperação que o Poder Local Democrático tem sabido estimular, apoiar e acarinhar
ao longo das últimas três décadas e meia, que tão frutuosos resultados têm proporcionado ao
nível das mais variadas actividades de natureza cultural, recreativa, associativa e desportiva na
nossa Região.
A participação de milhares de jovens atletas da Região de Setúbal nesta iniciativa ímpar no
desporto popular no nosso País, é testemunho da justeza de um caminho percorrido de braço
dado com os atletas, os treinadores, os professores, os directores das escolas, os dirigentes
desportivos, os dirigentes associativos que, nas colectividades e associações populares, são os
grandes impulsionadores de uma prática e actividade desportivas que enriquecem a formação
dos jovens, contribuindo para melhor preparar na dimensão física mas também cívica e social
os adultos de amanhã.
Em 2013, o patrono destes Jogos do Futuro que se desdobrarão em 18 modalidades desportivas
diferentes, é uma personalidade de todos bem conhecida: antigo jogador de futebol, ele foi um
dos “meninos de oiro” do desporto português da sua época, vencedor nos terrenos de jogo e na
vida, actualmente dirigente desportivo numa das maiores colectividades desportivas do nosso
País. Rui Costa, Campeão do Mundo de Futebol nas camadas jovens, dá-nos a honra de
patrocinar – e de aqui estar ao nosso lado – nesta 3ª edição dos Jogos do Futuro da Região de
Setúbal.
É uma enorme honra receber tão distinto representante do desporto nacional numa ocasião em
que o seu exemplo de desportista e de ser humano aqui está tão presente entre jovens atletas
que, quem sabe, um dia poderão eles também atingir o patamar de excelência que o Rui Costa
atingiu.
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Temos entre nós esta noite, no entanto, outra destacada e ilustríssima personalidade do
desporto de Portugal, igualmente vencedora nas pistas e nas estradas, vencedora de todos os
títulos que poderiam ser conquistados por uma atleta, e hoje dirigente desportiva ao mais alto
nível, Vice-Presidente do Comité Olímpico de Portugal: Rosa Mota, um símbolo inultrapassável
de dedicação, esforço, sofrimento e glória, que constitui seguramente para todos os jovens que
hoje se iniciam na prática desportiva uma referência incontornável.
É uma imensa honra receber neste espaço de prática desportiva que Almada coloca à disposição
de toda a sua população, esta mulher, esta desportista, que soube igualmente guindar-se pelo
trabalho e pela dedicação ao patamar mais elevado do êxito desportivo e pessoal.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Viemos hoje aqui para iniciar de forma solene a 3ª edição dos Jogos do Futuro da Região de
Setúbal. Preparámos para esta ocasião tão especial uma igualmente especial actuação. Iremos
assistir já de seguida a uma apresentação da modalidade de ginástica que a Associação de
Ginástica de Setúbal preparou para esta ocasião, permitam-me desde já saudar na pessoa do
Presidente Paulo Canilhas todos os ginastas da nossa Região, ginastas de Portugal!
Vou terminar esta mensagem de boas-vindas saudando e felicitando vivamente todas as
Associações do Distrito de Setúbal, das 18 Modalidades Desportivas participantes, todos quantos
com os seus patrocínios tornaram possível a concretização destes Jogos do Futuro, e em
particular os atletas participantes e as suas famílias.
A todos os atletas que vão competir hoje e nos próximos dois dias em equipamentos desportivos
dos oito municípios participantes, expresso os meus mais sinceros votos de que,
independentemente dos resultados desportivos que possam vir a obter, saiam destes Jogos do
Futuro mais fortalecidos, na certeza de que, com perseverança, confiança e trabalho poderão
sempre concretizar o lema Olímpico: mais rápidos (Citius), chegar mais alto (Altius) e ser mais
fortes (Fortius)!
Viva o Desporto! Viva a Juventude! Viva o Futuro!
Vivam os jogos do futuro da região de Setúbal.

A Presidente da Câmara Municipal de Almada
Maria Emília Neto de Sousa
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