Atletas que representaram a ilha da Boa Vista no Campeonato Nacional de
Atletismo recebidos no Salão Nobre.
O Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, e o Vereador da
Educação, Cultura e Desporto, Jorge Tomar, receberam, na manhã de hoje, 06 de maio,
os atletas, que representaram ilha da Boa Vista no Campeonato Nacional de Atletismo.
Os atletas deslocaram aos Paços do Concelho acompanhados do Presidente da Associação
Regional de Atletismo, Rui Lima, para apresentação das medalhas conquistadas ao
autarca local e ao Vereador do Desporto, como forma de agradecimento à Edilidade por
todo o apoio dado aos atletas e por tudo o que a autarquia tem feito em prol do
desenvolvimento do atletismo na ilha.
O convite feito pela câmara municipal e serviu como forma de homenagear a modalidade
e os atletas pela conquista das medalhas de ouro (Carlos Morais nos 100m juvenil, 100m
júnior e 200m juvenil e Ivanessa Djedjo no salto em cumprimento), medalhas de prata
(Giovanna Morais nos 100m juvenil, Ivanesssa Djedjo nos 400m juvenil e Carlos Morais
nos 200m júnior) e bronze (Giovanna Morais nos 100m júnior e 200m juvenil e os atletas
Djayson Barros, Wilcar Soares, Márcio Gomes e José Monteiro na estafeta) no
campeonato nacional de atletismo.
Na ocasião, o autarca José Luís Santos felicitou os atletas pelas medalhas conquistas e
mostrou-se orgulhoso pela prestação de todos os atletas boavistenses no Campeonato
Nacional da modalidade. Destacou a qualidade dos atletas do concelho da Boa Vista, no
que diz respeito à prática desportiva, uma vez mais o nome do município foi muito bem
representado.
Exortou os jovens a dedicarem-se cada vez mais na prática desta modalidade que tem
oferecido excelentes resultados e atletas para a ilha da Boa Vista e incentivou os atletas a
manterem-se longe do consumo de álcool e outras drogas, pois o desporto não rima com
álcool e drogas.

Por seu turno, o Presidente da Associação Regional de Atletismo, Rui Lima agradeceu à
Câmara Municipal pelo apoio durante a realização do Campeonato Nacional de
Atletismo.
De realçar, que no fim do encontro a Câmara Municipal ofereceu um lanche aos atletas.

