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convívio.
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PELO SONHO É QUE VAMOS

Pelo sonho é que vamos,
comovidos e mudos.

Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos,

pelo sonho é que vamos.

Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo

que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,

com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é do dia a dia.

Chegamos? Não chegamos?
– Partimos. Vamos. Somos.

(Sebastião da Gama)
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AOS LEITORES

Quarenta anos, medidos no tempo cósmico, não representam nada. Talvez nem 
uma poeira, ou um minúsculo grão de areia na história da Humanidade. Mas 
quarenta anos na vida de uma Associação, que nasceu para servir e honrar o 
nome da Palhaça e do concelho a que pertence, significam muitas coisas.

Este livro fala de uma vida que tem um rosto. Um rosto moldado com os sul-
cos dos tempos difíceis, mas também com os da colheita e da recompensa. 
Se o nosso tempo de vida é a nossa única fortuna, então que o silêncio não 
se abata sobre as palavras que o evocam, nem sufoque o tropel do pensa-
mento. Também por isso este livro. Porque se é importante saber fazer (tra-
balhar de forma competente) ainda mais importante, nos dias que correm, 
é fazer saber (divulgar, publicitar o que vai sendo feito). 

Para que conste: em boa verdade, este livro não devia ter autor. Não é o 
nome que a capa mostra que escreve aquilo que o livro contém. O que lá 
se pode ler é uma polifonia de vozes, um trabalho colectivo, realizado a 
várias mãos. Para começar, as do Gabinete de Imprensa da ADREP.  Depois, 
as dos colaboradores do Jornal da Bairrada, onde o percurso de vida da 
ADREP sempre encontrou o melhor acolhimento. 

Quem verdadeiramente escreveu este livro foram essas mãos: as mãos ta-
rimbadas de Armor Pires Mota. As de Manuel Zappa, que de permeio com 
os textos foram tecendo preciosas notas biográficas e curriculares de tan-
tos e tantos atletas. As mãos diligentes de Catarina Pereira, de Oriana Pa-
taco e de Pedro Fontes da Costa, entre outras. Mãos que geraram um sem 
número de palavras vertidas em letra de forma. Porque a escrita, tal como 
a conversa, é como as cerejas...

No país das autorias, há momentos em que devia ser obrigatório o apaga-
mento do autor. Este livro é um bom exemplo disso: nada havia para inven-
tar ou descobrir. Eis a prova provada de que não inventamos nada, apenas 
reutilizamos materiais pré-existentes. Ou, como diria o poeta Joaquim Na-
morado: “Tudo existe. O que se inventa é a descrição”.





Introdução
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O nascimento da ADREP é tributário da Revolução de 25 de Abril de 1974. 
Até essa altura não se pode falar, verdadeiramente, de massificação des-
portiva. Os Jogos Olímpicos da era moderna, reabilitados pelo barão fran-
cês Pierre de Coubertain1, espelham bem essa realidade quando falamos 
de resultados. Tudo se resumia, então, a alguns êxitos esporádicos ao nível 
do futebol (2 Taças dos Clubes Campeões Europeus para o Benfica, nas 
épocas 1960/61 e 1961/62; 1 Taça dos Vencedores de Taça para o Sporting, 
na época 1963/64; 3.º lugar para Portugal no Campeonato do Mundo de 
Futebol de 1966, em Inglaterra), ou aos êxitos retumbantes do hóquei em 
patins, onde só a vizinha Espanha nos fazia frente. Quanto às modalidades 
olímpicas, os escassos momentos de glória que antecedem o aparecimento 
da ADREP tinham sido protagonizados por Carlos Lopes, com a medalha 
de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Montreal, no Verão de 1976 e, 
mais remotamente, por Manuel de Oliveira, com um 4.º lugar conquistado 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964.

Futebol, hóquei e atletismo. Quanto a outras modalidades, como o andebol, a 
ginástica ou a natação, nunca tiveram expressão de monta a nível internacio-
nal. Faltavam as infraestruturas para se poder dar esse salto qualitativo, desde 
os ginásios às piscinas. Tudo vai mudar na segunda metade dos anos setenta. 
A vitória de Carlos Lopes pôs o país a correr, ao mesmo tempo que crescia 
a consciência da importância da prática desportiva na saúde física e mental 
dos cidadãos. A educação física e as várias modalidades desportivas passam 
a ser vistas como formas de encontro fraterno e de realização pessoal. Mais 

1 Os Jogos Olímpicos da Antiguidade realizavam-se na Grécia e sobreviveram durante mais de um milénio. 
Após a conquista da Grécia pelos romanos, continuaram a realizar-se por mais de quatrocentos anos. Eram 
em simultâneo uma festa desportiva e religiosa. Com Teodósio – o primeiro imperador cristão a governar 
sobre o Império Romano - (Constantino foi o primeiro a converter-se ao cristianismo, mas já perto da sua 
morte) viria a ser emitida uma série de decretos que aboliam o culto aos deuses pagãos. A chegada ao 
poder do cristianismo representou a machadada final nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Deixaram de 
se realizar durante mais de mil e quatrocentos anos, até serem restabelecidos após a Revolução Francesa, 
mais concretamente em 1896. Ver Rui Tavares, “Teodósio das Neves”, Público, 19.08.2016, p. 52.
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do que esforço individual ou colectivo praticado para afirmar vitoriosamente 
a superioridade de uma pessoa ou grupo, o desporto passou a ser encara-
do como actividade recreativa, educativa e cultural. Uma actividade lúdica e 
meramente instrumental, porque no fim está, e deve prevalecer, o Homem.

Sabemos que nem sempre assim acontece. Sabemos que, sobretudo na alta 
competição, há desportos onde crescem “pequenos deuses”, em que se dá 
largas ao vedetismo permanente, em que a vontade de poder e o desejo 
de superioridade desaguam, por vezes, na corrupção, no doping e até na 
violência. O desporto espectáculo gosta de exibir superioridades. Para alguns 
dirigentes desportivos tudo serve para ganhar dinheiro, medalhas e influên-
cia. A ideia original do que deve ser o desporto enquanto forma superior de 
humanização, foi sendo paulatinamente maculada por uma actividade “que 
falseia a obra de personalização individual e democratização social”.2 

O conceito de alta competição atraiçoou o desporto entendido como acti-
vidade desportiva amadora, “um momento de distensão usufruído no con-
vívio com outros que partilham connosco o mesmo prazer de uma mente 
sã num corpo são”.3 Mas nem tudo é negativo neste tempo em que o des-
porto – mormente o futebol, considerado hoje uma indústria – passou a 
ser um investimento bolsista. O salto qualitativo em relação ao passado foi 
enorme. Já ninguém se espanta, como outrora, se nos Jogos Olímpicos a 
bandeira portuguesa subir no mastro, ao som do hino nacional. A especia-
lização no alto rendimento não é incompatível com a verdade desportiva.

Felizmente para nós, a ADREP não tem trilhado esse sinuoso caminho. Mais do 
que entender a competição como mola da sociedade – e a competição desenfrea-
da, dizia Bertrand Russel, “é, não apenas má, como acto educativo, mas também 
como um ideal para a juventude” – a nascente associação da Palhaça preocupou-
-se mais com a função pedagógica do acto desportivo, que consiste em participar 
na formação saudável dos futuros cidadãos. Se é verdade que o desporto contém 
em si o princípio da competição, não deixa de ser importante distinguir “a com-
petição com-os-outros e uma forma de competição contra-os-outros”.4  

Atenta aos resultados, a ADREP nunca abdicou de ser uma escola cívica e 
de cidadania. Enquanto associação do movimento popular, onde cabem o 
deporto, o recreio e a cultura, procura difundir os valores da solidariedade, 
da autonomia, da liberdade e da responsabilidade. Foi através de associa-
ções como a ADREP que se generalizou em Portugal a democratização do 
desporto, do recreio e da cultura, que se estruturaram as identidades locais 
e se deu um novo impulso ao convívio e à solidariedade intergeracional.

2 Manuel Sérgio, prefácio a Noronha Feio, Desporto e Política: Ensaios para a sua compreensão, Lisboa, 
Colecção Compendium, s/d, p. 8.
3 António Melo, “O desporto face à OPA do mercado”, Seara Nova, n.º 69 (Julho a Setembro 2000), p. 2.
4 José Esteves e o desporto. As utopias democráticas de um filósofo. Seara Nova, idem, p. 3.



2. NASCIMENTO DA ADREP: 

AS DORES DE CRESCIMENTO
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Em Outubro de 1976 ainda estralejavam os foguetes da euforia, atiçados 
pela conquista de uma medalha de prata, no Verão anterior, nos Jogos 
Olímpicos de Montreal. Carlos Lopes tinha-se transformado num ídolo das 
multidões, no herói que tinha devolvido o orgulho desportivo aos portu-
gueses, no qual todos se reviam e muitos queriam imitar. De certo modo, 
foi ele que pôs o país a correr ao atear-lhe o brio patriótico. 

A realização, no mês de Outubro, do 1.º Grande Prémio de Atletismo da 
Palhaça, pode considerar-se um prolongamento dessa euforia. A inicia-
tiva teve um tal sucesso, uma tão grande e espontânea adesão popular, 
que logo no mês seguinte se convida a população a praticar atletismo, ao 
mesmo tempo que se elabora um horário de treinos. Sem que muitos o 
soubessem, estavam a dar-se os primeiros passos no nascimento de uma 
associação desportiva, recreativa e cultural na Palhaça. Viviam-se tempos 
de mudança. Terreno fértil, portanto, adubado com os ventos da liberdade 
e o gosto nascente pelo convívio e o associativismo. Só faltava lançar as 
sementes à terra. Foi o que em boa hora se fez.

A partir daqui o caudal das iniciativas não pára de crescer. Em 15 de De-
zembro de 1976 a população da Palhaça é convocada para uma reunião, na 
qual se decide criar uma colectividade – de contornos ainda difusos – e se 
encarrega uma comissão de elaborar Estatutos e um Regulamento Geral 
Interno. As boas intenções esbarravam, naturalmente, contra um enorme 
muro de dificuldades: dinheiro não havia, e instalações próprias para dar 
asas ao futuro também não. Só a disponibilidade aberta, a compreensão 
e a solidariedade da Junta de Freguesia permitiram levar as coisas a bom 
porto, não cortando à nascença o esperançoso fio do sonho.1

1 Em Novembro de 1976 a Comissão Administrativa recebeu duas petições escritas: uma, a solicitar a 
cedência dos baixos do coreto; a outra, a pedir a cedência do salão maior da sede da Junta, tendo, em 
ambos os casos, sido concedida a competente autorização. Ver Acta de 7 de Novembro de 1976. Livro 
de Actas [Junho 1969 – Janeiro 1978].
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Os apelos encontraram o eco desejado nas autoridades políticas locais. De 
imediato foi autorizada “a utilização gratuita do salão maior da sede da 
Junta de Freguesia para os ensaios musicais e bailes”. Do mesmo modo, foi 
concedida “a utilização gratuita dos baixos do Coreto para fins desportivos 
e sede provisória”.2 

O coreto, integrado naquela que é considerada a sala de visitas da freguesia 
- a Praça de S. Pedro – foi assim a primeira sede da Associação. Instalações 
muito precárias, para que se saiba, com inundações frequentes nos rigores 
do Inverno, mas que na altura foram recebidas como uma bênção. Como 
é sabido, as chamadas “casas do coreto”, cuja construção data de 1949, 
começaram bem cedo a ser rentabilizadas. Numeradas de 1 a 4, assim que 
beneficiaram de luz eléctrica foram arrendadas para os mais diversos fins. 
Ao longo da segunda metade do século XX foram servindo de relojoaria, 
venda de artigos de salsicharia, utilizadas como casas de banho, arranjo de 
bicicletas e até nelas se instalou uma tipografia.

2 Acta da reunião ordinária de 07.11.1976, da Comissão Administrativa da Freguesia da Palhaça.

Coreto S. Pedro -  1ª sede da ADREP
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Estavam criadas as condições materiais mínimas para, através dos bailes, 
torneios de sueca e de pingue-pongue promovidos pela secção recreativa, 
se angariarem fundos para a futura Associação. As receitas necessárias 
para fazer face a despesas extraordinárias ou imprevistas provinham tam-
bém de quotizações e jóias, da venda de emblemas e distintivos, de donati-
vos e subsídios oficiais ou particulares, de leilões, sorteios ou quermesses, 
do desenvolvimento de actividades ou exploração do bar.3 Recorria-se à 
imaginação e ao voluntarismo dos palhacenses para criar as condições mí-
nimas de sustentabilidade económica da nova Associação.

Com a cedência de instalações passou a ser mais fácil reunir. Discutia-se 
com paixão, acaloradamente. Angariaram-se sócios e aprovaram-se esta-
tutos. Por essa altura, a Associação ainda não tinha nome de baptismo. 
Uns gostariam que se chamasse CREDEP – Centro Recreativo, Educativo e 
Desportivo da Palhaça; outros contrapunham com a sigla ADREP – Asso-
ciação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça. Em 15 de Fevereiro 
de 1977, numa designada Assembleia Geral de colaboradores, decidiu-se 
“por maioria absoluta” que a sigla seria ADREP e que a mesma passasse a 
constar dos Estatutos e do Regulamento Interno.4

A partir daqui tornou-se imperioso legalizar a ADREP e dotá-la de per-
sonalidade jurídica, o que veio a acontecer em 29 de Outubro de 1977, 
através de Escritura Pública no Cartório Notarial de Oliveira do Bairro.5 Por 
esta altura, como é compreensível, a Associação vivia amputada do sector 
cultural. Como faltava tanta coisa e os alicerces eram ainda tão frágeis, 
dinamizar o sector cultural não era uma prioridade. Aqui, seria mais difícil 
o arranque, mais morosa a evidência dos frutos a recolher. Mas apesar de 
estarmos em presença de uma Associação em fase de arranque, com múl-
tiplas frentes de combate a que era preciso dar uma resposta célere, havia 
quem não se conformasse com esse apagamento inicial das actividades 
culturais. Em Fevereiro de 1978 acontece mesmo o pedido de demissão do 
cargo de Director Cultural e a sua rápida substituição por um novo titular.6

Legalizada a ADREP, aprovados os Estatutos e o Regulamento Geral In-
terno, definido e aprovado o seu emblema7 – estampado naquela que seria 
a sua primeira bandeira - angariados os primeiros sócios e definidos os 
seus direitos e deveres, nomeados os seus órgãos - a Direcção, a Mesa da 

3 Acta de 15.02.1977. Livro de Actas da Assembleia Geral.
4 Idem, ibidem.
5 Ver Diário da República n.º 290, III Série, de 21.12.1977.
6 Primeira Acta, 24.02.1978. Livro de Actas da Assembleia Geral.
7 O formato e as cores do primeiro emblema da Associação foram aprovados no dia 6 de Março de 
1977. Formato “rectangular na posição vertical com fundo amarelo, com o símbolo Olímpico em roxo, 
designação ADREP e ano da fundação também a roxo e um símbolo a preto”. A bandeira foi definida 
no dia 8 de Junho de 1977, “sendo o fundo branco liso com os símbolos e descrições com as dimensões 
de 1,20 m por 0,80 m” (Ver, 30 Anos. 1976-2006. Edição da Associação Desportiva, Recreativa e Edu-
cativa da Palhaça, Dezembro de 2006, p. 21).
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Assembleia Geral e o Conselho Fiscal – e definidas as suas competências, 
era tempo de começar a transformar os sonhos em realidade. Ainda em 
1977, assinalou-se o 1.º aniversário da Associação, a qual participou num 
torneio quadrangular de futebol. Realizaram-se bailes, provas de ciclismo, 
atletismo e tiro ao alvo, promoveu-se a ginástica desportiva infantil e o 
ténis de mesa. 

No ano de 1978 a ADREP participou nos festejos de Verão, dinamizando 
várias manifestações desportivas, recreativas e educativas, das quais se sa-
lienta a primeira volta ciclista ao concelho de Oliveira do Bairro, prova que 
viria a efectuar-se durante doze anos consecutivos e que granjeou fama e 
atravessou várias localidades e concelhos da Bairrada. Promoveu também 
um espectáculo de variedades, um torneio de ténis de mesa e um concurso 
de quadras populares. 

Em 1979 colabora com outras entidades locais na celebração do Ano Inter-
nacional da Criança, promove um torneio de xadrez na Páscoa, um curso 
de corte e bordados, participa no cortejo a favor do Centro Infantil e inicia 
os rastreios de hipertensão arterial. É também em Fevereiro deste ano que 
por iniciativa da secção cultural da ADREP surge a primeira referência à 
criação de uma Escola de Música. 

Vítor Braga (com Manuel Alberto) a receber medalha do Torneio Ténis de Mesa1º Símbolo da ADREP
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Para lá de um torneio de sueca e outro de ténis de mesa, o ano de 1980 
assinala o arranque, em termos associativos, de uma actividade com uma 
longa tradição na Palhaça: o teatro. Entramos nos anos 80 com a ADREP 
a dar provas da sua indesmentível capacidade de iniciativa. A deixar sulcos 
impressivos na história da Palhaça. A sair do casulo das suas actividades e 
a integrar-se no espírito comunitário e de entreajuda que tem caracterizado 
ao longo dos anos o viver comum dos palhacenses. 

Escola de Música

Teatro “Barca sem pescador”
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A Associação começa a movimentar-se para lá do espaço exíguo da sua 
sede provisória, apesar das dificuldades que ainda se atravessam no cami-
nho: nem piscina, nem pavilhão gimnodesportivo, nem pistas de atletismo, 
nem campos de andebol ou futsal. No bornal das boas intenções, apenas 
sonhos, porque o sonho comanda a vida. Por essa altura ainda não era 
o atletismo a jóia da coroa da ADREP. Quem verdadeiramente ajudava a 
propagar o seu nome para lá das fronteiras físicas da freguesia era outra 
modalidade desportiva: o ciclismo, com as suas voltas, cada vez mais apre-
ciadas, ao concelho de Oliveira do Bairro.

Em 1981 o grande sonho era construir um pavilhão. Sem ele, a secção des-
portiva não podia programar treinos nem torneios em certas modalidades. 
Continuava manietada, reduzida ao ciclismo e pouco mais, dificuldades 
espelhadas nos relatórios de actividades que ia apresentando. Pensou-se, 
inicialmente, que o local poderia ser a antiga feira do gado. A hipótese 
não vingou porque se reconheceu que, em caso de necessidade, não havia 
condições para um eventual alargamento. Também havia quem pensasse 
que em vez do pavilhão se deveria construir um campo de futebol. Mas 
o futebol nunca teve tradição na Palhaça, ao contrário do que sucede no 
agrupamento das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. Prevaleceu 
a ideia do pavilhão, por ter a vantagem de nele se poderem praticar diferen-
tes modalidades desportivas.8

8 Acta da Assembleia Geral ordinária de 09.01.1981. Livro de Actas da Assembleia Geral.

Prova de Ciclismo
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Em 1982 dá-se a integração da ADREP na Casa do Povo da Palhaça, o que 
permitiu a realização de várias actividades conjuntas. A ideia partiu desta 
última e em boa hora a ADREP soube agarrar a oportunidade. Tinha tudo 
a ganhar com isso, num tempo em que não havia estruturas desportivas 
dignas desse nome. Alguns associados interrogaram-se sobre as vantagens 
da integração, receando que a independência da ADREP, consagrada nos 
Estatutos, pudesse estar a ser colocada em causa. Dadas as necessárias 
explicações, a integração foi aprovada por maioria, apenas com uma abs-
tenção.9 A integração era do agrado – e também da conveniência - das duas 
entidades e não apenas da ADREP. Vejamos porquê.

As Casas do Povo surgem em Portugal em 1933.10 Intimamente ligadas 
ao mundo rural, representavam uma das diferentes formas da organização 
corporativa, a par dos sindicatos nacionais, das casas dos pescadores e dos 
grémios. Foi através delas que se formulou uma política cultural que tinha 
em vista criar um determinado tipo de cultura popular de base nacional.11 
O Estado Novo via no mundo rural o fiel depositário de certas virtudes, 
como a probidade, o amor à terra e ao trabalho, coisas que estariam a de-
saparecer, em ritmo acelerado, nos centros urbanos. No seu início as Casas 
do Povo não passavam de modestos clubes de aldeia, onde se promoviam 
bailaricos e se criavam ranchos folclóricos.

9 Acta da Assembleia Geral ordinária de 27.02.1982. Livro de Actas da Assembleia Geral.
10 As Casas do Povo foram juridicamente instituídas com a publicação do Decreto-Lei n.º 23051, de 
23.09.1933. O seu raio de acção abrangia todas as freguesias rurais do continente e visava fins de 
previdência e assistência, instrução e progressos locais (Pedro Teotónio Pereira, citado por José Carlos 
Valente, “As Casas do Povo e a Educação Popular no Estado Novo”, História, n.º 21 [Nova Série], Junho 
de 1996, pp. 40-41).
11 Para uma abordagem da política cultural do Estado Novo e da sua intervenção nas Casas do Povo, 
nos ranchos folclóricos, no artesanato, nos museus etnográficos, na literatura e nas marchas populares, 
ver Daniel de Melo, Salazarismo e Cultura Popular [1933-1958], Lisboa, edição do Instituto de Ciências 
Sociais, 2001.

Edifício da Casa do Povo da Palhaça
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A Casa do Povo da Palhaça nasceu muito mais tarde, com data de consti-
tuição em 6 de Setembro de 1973.12 No ano seguinte, a revolução de 25 de 
Abril de 1974 recusava a filosofia corporativista que a inspirava. Acontece 
que no mês anterior ao da integração da ADREP, mais precisamente em 11 
de Janeiro de 1982, tinha entrado em vigor o Decreto-Lei n.º 4/82, diploma 
que passa a caracterizar as Casas do Povo como pessoas colectivas de 
utilidade pública, de base associativa. Uma vez redefinidas as suas finalida-
des, passou a competir-lhes ser alavanca do desenvolvimento e do bem-es-
tar das comunidades, especialmente as do meio rural, através, sobretudo, 
de actividades de carácter sociocultural.13 

Fica assim demonstrado, à evidência, o interesse que levou a Casa do Povo 
da Palhaça a estabelecer protocolos com a ADREP. O benefício era recí-
proco. O protocolo viria, entretanto, a cessar em Junho de 1983. Um dos 
motivos invocados para abandonar este percurso comum tinha a ver com o 
facto de não estarem explicitamente salvaguardados os direitos e bens da 
ADREP. Também subsistiam dúvidas quanto ao terreno adquirido, após ter 
sido lavrada a respectiva escritura. Expostos os argumentos que justifica-
vam a separação, houve quem propusesse o reajustamento do protocolo. 
A polémica instalou-se, ao ponto de serem distribuídas fotocópias do pro-
tocolo pelos associados, para melhor se aperceberem do que estava em 
causa. Após suspensão da assembleia para troca de impressões, a direcção 
apresentou a seguinte proposta à assembleia geral: anular a integração na 
Casa do Povo e elaborar protocolo de colaboração entre as duas entidades, 
mas com iniciativa do protocolo da ADREP.

É também no ano de 1982 que se realiza a primeira caravana ciclista – que 
ainda hoje se mantém - e que o coreto deixa de ser a sede provisória da 
Associação, a qual passa a reunir num local alugado, onde funcionou o 
Café Drinks e está hoje instalada a Fornarina – Padaria e Pastelaria, Lda.14 
As novas instalações contemplavam a sede, uma sala de convívio para os 
sócios e espaço para funcionamento da biblioteca. Na década de 80 a sede 
da ADREP mudaria de local mais duas vezes: em 1983 as instalações esta-
vam situadas à entrada da Rua do Rebolo, numa casa cujo proprietário era 
Adriano Ferreira. Em 4 de Março de 1986, por protocolo de 11 de Feverei-
ro, a sede passa a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia. Andan-
ças de uma associação que ficava agora com três salas: uma para a Escola 
de Música; uma para a Biblioteca e outra para a Sede propriamente dita.15

12 “Junto remetemos a V. Ex.ª a documentação necessária para a constituição da Casa do Povo da Palha-
ça, com sede na Palhaça e Delegação na Mamarrosa, constituída pelas freguesias da Palhaça e Mamar-
rosa, todas no concelho de Oliveira do Bairro”. Ofício de 03.08.1973, remetido pelo Presidente da Junta 
de Freguesia da Palhaça ao Governador Civil de Aveiro. Registo de correspondência expedida – Livro 1.
13 Decreto-Lei n.º 4/82, de 11.01, artigos 1.º e 2.º, n.º 1. O regime das Casas do Povo seria posteriormente 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 246/90, de 27.07, fundamentalmente no que toca à sua dependência tute-
lar, financeira, técnica e administrativa em relação aos serviços da Segurança Social. Este novo diploma 
consagrou a sua autonomia institucional e atribuiu-lhes funções de prestação de serviços às comunidades.
14 Acta da reunião de 20.11.1982. Livro de Actas da Direcção – 1.
15 Acta da reunião de 04.03.1986, idem. Ver, também, Associação Desportiva Recreativa e Educativa da 
Palhaça – 30 Anos (1976-2006), Edição ADREP, 2006, p. 27.

Caravana de Cicloturismo
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Apesar das reconhecidas limitações de uma Associação que dava ainda os 
primeiros passos, os anos 80 mostram que a ADREP fazia das fraquezas 
força e conseguia brindar a comunidade palhacense com um naipe de ini-
ciativas dignas de registo: mantinha em funcionamento a Escola de Música, 
organizava novas voltas ciclistas ao concelho de Oliveira do Bairro e a cara-
vana ciclista, por ser uma forma saudável de praticar desporto, reforçar os 
laços comunitários e permitir conhecer melhor a região da Bairrada e outros 
espaços circundantes; promovia colóquios, torneios (de sueca, tiro ao alvo, 
bilhar, ténis de mesa e pesca desportiva) espectáculos com ranchos folclóri-
cos, garraiadas, provas de atletismo, jogos de futebol de 5 e de 11, ensaios 
do grupo coral, provas de perícia automóvel, excursões ao Santoínho (arraial 
minhoto em Viana do Castelo), festas de aniversário e de Natal para as crian-
ças, palestras e rastreios de hipertensão arterial, bailes para angariação de 
fundos e dinamização do teatro (em Dezembro de 1984 era levado à cena, 
no Salão Paroquial, o drama trágico Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, 
seguindo-se várias actuações nos concelhos de Oliveira do Bairro, Vagos, 
Albergaria-a-Velha, Águeda e Aveiro). Não podia dar-se mais quem já nessa 
altura se dava por inteiro. Assim foi crescendo a ADREP. Assim se tornou 
mais conhecida, granjeou fama e rebentou com os frágeis caixilhos que a 
confinavam no início a uma realidade puramente local.

O ano de 1985 ficou marcado pela criação do Grupo de Cantares Populares da 
ADREP. No Dia da Comunidade Paroquial de S. Pedro da Palhaça, um grupo 
de pessoas ousou entrar em palco de forma espontânea a animar os participan-
tes. Cantaram temas populares portugueses. Bombos e castanholas, ferrinhos, 
viola acústica e outros instrumentos populares ajudaram à festa. As festas do 
povo, ora de pendor religioso ora mais carregadas de traços de paganismo, são 
sempre momentos de encontro e divertimento saudável, tempo de descompres-
são das dificuldades e rotinas do quotidiano. O repertório agradou de tal modo 
aos presentes que a ADREP não deixou de aproveitar a oportunidade para 
colher frutos desta imprevista, mas bem sucedida, experiência. 

Frei Luís de Sousa (1982)
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Começaram os ensaios e outras pessoas aderiram ao projecto. Em Dezem-
bro de 1985 o Grupo de Cantares toma forma pública, ao participar nas 
comemorações do nono aniversário da Associação. Durante cerca de seis 
anos (1985-1990) divulgou na nossa região e fora dela a música popular 
portuguesa, chegando mesmo a deslocar-se a França, em Maio de 1986. As 
suas actuações primavam pelo rigor, sem qualquer contrafacção da música 
popular autêntica, já que reproduziam ou reconstituiam, com a maior fide-
lidade possível, temas ancestrais cantados na região bairradina, ou temas 
de reconhecida qualidade cantados noutras regiões de Portugal.

 1º Grupo Cantares da ADREP.



3. ZONA DESPORTIVA DA PALHAÇA: 

O GRANDE SALTO EM FRENTE
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O ano de 1986 bem pode considerar-se de viragem, um marco temporal im-
portantíssimo no percurso de vida da Associação. Acontecem coisas novas 
– verdadeiras prendas - no ano em que se assinala o 10.º aniversário: mu-
dança da sede para instalações mais espaçosas, cedidas pela Junta de Fre-
guesia; a divulgação de um Boletim Informativo para “aproximar, interessar 
e publicitar a vida associativa”; a emissão de um programa de rádio (Sem 
Margem) na Emissora Voz da Bairrada, integralmente produzido e apresenta-
do pela ADREP, com convidados das mais variadas áreas do conhecimento, 
consoante os temas apresentados: desporto, cultura, sexualidade e droga, 
entre outros; criação do Grupo Coral e Instrumental da Escola de Música;1 
inauguração da Biblioteca, com apoios da Junta de Freguesia e Casa do Povo; 
a realização da 1.ª quinzena cultural, com colóquios, exposições de filatelia, 
pinturas e desenhos a cargo das crianças; organização do 1.º Festival da Can-
ção do Concelho de Oliveira do Bairro.2

1 Em 1987 a Emissora Voz da Bairrada difunde um novo programa, intitulado “Três para Duas”. Era 
basicamente um programa destinado a divulgar a música Pop-Rock dos anos 70.
2 O I Festival da Canção do Concelho de Oliveira do Bairro realizou-se em 15 de Junho de 1986. No pal-
co do salão maior da Junta de Freguesia desfilaram as 12 canções apuradas para a final. Saiu vencedora 
a canção O Meu Querer, de Susana Tomé. O cantor bairradino Ramiro Miranda foi o artista convidado 
para abrilhantar o espectáculo.

Boletim Informativo publicado pela 
ADREP com n.º 0 em Dezembro de 1986
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Por fim, mas não menos importante, em 1986 arranca a almejada 
Zona Desportiva da Palhaça, um projecto de grande enverga-

dura, não isento de dificuldades e de lances arriscados. 
Um projecto que tudo e todos iria absorver. Apesar 

dos apoios institucionais, a ADREP, para crescer, 
precisava de espaço. Só com infraestruturas 

adequadas era possível caminhar na senda dos 
grandes êxitos desportivos. Passava por aí 
o seu crescimento sustentado. Não admira, 
por isso, que outras actividades tenham sido 
relegadas para um plano secundário, reco-
nhecia a própria direção da Associação, ao 
anunciar a 11.ª Volta Ciclista ao Concelho 
de Oliveira do Bairro.3

Definida a implantação da ZDP e adquiridos 
os primeiros terrenos, começaram em 1987 as 

obras de terraplanagem e o início do que viria 
a ser a obra de maior envergadura levada a cabo 

pela Associação. O pontapé de saída para o arranque 
das várias infraestruturas foi o lançamento da primeira 

fase da sede social e do polidesportivo descoberto. As obras 
comtemplavam a construção de um edifício-sede com dois pisos: no 

rés-do-chão, as salas para actividades das secções e balneários de apoio ao 
polidesportivo descoberto; no primeiro andar, um salão polivalente. O ano de 
1987 é também o que assinala o início das Marchas Populares na Palhaça e 
no próprio concelho de Oliveira do Bairro.

3 Nota de Abertura da Direcção da ADREP. Ver o opúsculo XI Volta do Concelho de Oliveira do Bairro em 
Ciclismo, Edição da Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça, Junho, 1988.
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10.º Aniversário da ADREP
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Em 1988 os gastos contabilizados com as obras ascendiam a valores próxi-
mos dos 35 000 euros. Apenas uma pequena parte desta verba correspondia 
a subsídios estatais. A grande fatia resultou da generosidade da população da 
Palhaça, que mais uma vez respondeu à chamada e apoiou de forma decisiva 
a sua Associação com donativos pessoais, empréstimos de particulares e ver-
bas provenientes do Cortejo dos Reis. 

De entre esses contributos, destaca-se um primeiro donativo para a piscina, 
no valor de 500 000$00, oferecido pelo Dr. José Simões de Carvalho. Ofer-
ta irrecusável, mas que a ADREP fez depender dos prazos e condições de 
validade. As boas intenções do doador poderiam esbarrar no compreensível 
sufoco financeiro que a Associação atravessava. 

Conhecendo-se os elevados custos de uma piscina e da sua manutenção, 
convinha ter os pés bem assentes na terra e avaliar os custos totais do em-
preendimento e o esforço financeiro que a ADREP seria chamada a suportar, 
para além do donativo que acabava de receber. Acresce que à data não havia 
sequer projecto de autorização para implantar a piscina no espaço reservado 
à zona desportiva.4 Desfeitas as dúvidas e não impondo o Dr. José Simões 
de Carvalho quaisquer prazos que pudessem condicionar a sua oferta, seria o 
mesmo nomeado, por unanimidade e aclamação, primeiro sócio benemérito 
da ADREP.5

O seu amor às raízes, à terra que o viu nascer e que sempre quis colocar no 
mapa, está longe de se resumir a este donativo para a piscina. A Palhaça 
deve-lhe muito, pois várias instituições beneficiaram da sua generosidade. 

4 Acta n.º 26/88, de 15 de Novembro. Livro de Actas da Direcção -2.
5 Acta da Assembleia Geral extraordinária de 30.11.1988. Livro de Actas da Assembleia Geral.

Palácio de Herodes (Arquivo José António Braga da Costa)
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Nunca lhes regateou palavras de incentivo e, no que à ADREP diz respeito, 
bateu-se mais tarde pela cobertura da piscina - sonho que não chegou a ver 
concretizado – e também pelo pavilhão gimnodesportivo, com uma contri-
buição decisiva para a aquisição do último terreno da Zona Desportiva. Em 
boa hora a Associação o escolheu para patrono, baptizando o pavilhão com 
o seu nome.6

Depois de doze anos consecutivos a realizar a Volta Ciclista ao Concelho de 
Oliveira do Bairro, 1989 assinala a sua derradeira edição, que foi a 12.ª.

Após conclusão, em 1989, do polidesportivo descoberto e em 1990 da pri-
meira fase da sede social, que permitiu a mudança, de armas e bagagens, 
para a sua nova casa, o ano de 1991 ficaria marcado, de forma indelével, pela 
visita à ADREP do Professor Aníbal Cavaco Silva, então primeiro-ministro e 
futuro Presidente da República de Portugal.7 A essa deslocação não foram 
alheias a influência e as diligências levadas a cabo pelo Dr. José Simões de 
Carvalho para que a mesma se tornasse uma realidade. 

Assim de repente, é preciso recuar muito no tempo para encontrarmos a 
remotíssima lembrança da presença de uma figura ilustre e com dimensão 
nacional na Palhaça. Aconteceu num comício eleitoral em 1908 – ano da cria-
ção dos CTT na nossa freguesia – onde marcou presença o então ainda jovem 
Egas Moniz, futuro Prémio Nobel da Medicina, e que à data – estávamos no 
período de estertor da Monarquia -  era candidato pelo Partido Regenerador 
ao distrito de Aveiro.8

6 Dr. José Simões de Carvalho (1913-2001). Nasceu na Palhaça, a 12 de Outubro de 1913, onde frequen-
tou a escola do ensino primário. Licenciou-se em Medicina Veterinária em 1945 e foi na Palhaça que co-
meçou a exercer a profissão, abrangendo também as freguesias de Fermentelos e Nariz. Nesse percurso 
de veterinário rural foi também Delegado da Junta Nacional dos Produtos Veterinários e Profilaxia da 
Raiva. Em 1950 foi colocado na estação de Fomento Pecuário de Aveiro, onde chefiou os serviços de 
Inseminação Artificial. Com um percurso profissional que o levou também até Leiria e Lisboa, viria a 
fixar-se no Porto em 1967, para onde transferiu a clínica que tinha em Aveiro. Chefiou durante vários 
anos os Serviços de Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na qual 
se jubilou em 1983. Foi presidente do Elos Club do Porto e Presidente do Centro Social de Oiã (1982). 
Fruto do apoio que deu a várias instituições, foi agraciado com o título de Sócio Honorário da Associa-
ção de Dadores de Sangue da Mamarrosa, Banda da Mamarrosa, Associação Desportiva Recreativa e 
Educativa da Palhaça e Elos Club do Porto. Entre outras instituições a quem também deu apoio e que 
por isso lhe prestaram justo reconhecimento, contam-se o Instituto de Promoção Social da Bairrada, o 
Agrupamento de Escuteiros, a Escola Primária, o Centro Social e o Rancho Folclórico da Casa do Povo 
da Palhaça. A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro atribuiu-lhe em 1988 a Medalha de Mérito Grau 
Ouro. Ver Armor Pires Mota, “Morreu um grande benemérito”, Jornal da Bairrada, 07.06.2001.
7 Relembre-se que a partir de 1987, com a obtenção da primeira maioria absoluta do Partido Social 
Democrata liderado por Aníbal Cavaco Silva – maioria absoluta essa renovada em 1991 – começam a 
afluir ao país os fundos comunitários e inicia-se uma nova fase de estabilidade política e de crescimento 
económico, muito em resultado, também, da adesão de Portugal, em 1985, à então designada Comu-
nidade Económica Europeia.
8 António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874-1955). Nascido em Avanca, formou-se em Medi-
cina na Universidade de Coimbra. Exerceu política activa até 1919, chegando a ministro dos Negócios 
Estrangeiros no governo de Sidónio Pais. Chefiou a delegação Portuguesa à Conferência de Versalhes 
no final da I Grande Guerra (1914-1918). Foi distinguido com o Prémio Nobel da Medicina em 27 de 
Outubro de 1949, por ter inventado a leucotomia, uma original mas polémica cirurgia ao cérebro, que 
a ciência viria mais tarde a abandonar. Para uma melhor compreensão da vida e obra de Egas Moniz, 
ver: João Lobo Antunes, Egas Moniz. Uma Biografia, Lisboa, Gradiva, Dezembro de 2010 (1.ª edição).

Capa de Livro XII Volta ao Concelho de
Oliveira do Bairro
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O dia 7 de Abril de 1991 será sempre um dia marcante e inesquecível para 
a Palhaça e para os seus habitantes. A data assinala a primeira visita à nossa 
terra de um chefe do governo de Portugal. Quantas freguesias se podem 
orgulhar disso? Compreensível dia de festa. Com muita gente a marcar pre-
sença – populares, atletas da Associação, o seu Grupo de Cantares e a Escola 
de Música - à qual foram servidos acordes e cantigas ao ritmo da Banda da 
Mamarrosa e do Rancho Folclórico da Casa do Povo da Palhaça. A Rua dos 
Emigrantes vestia de gala, briosa e ufana na arte de bem receber, “atapetada 
de verdes, com renques de ramos de palmeira dos dois lados e filas de vasos 
de plantas e flores”.9

O então primeiro-ministro de Portugal não podia ficar indiferente a tamanha 
manifestação de apreço e acolhedora simpatia, àquilo que considerou ser 
uma “inesperada recepção da população da Palhaça”. Abeirou-se dos dife-
rentes grupos de actividade que o rodeavam e a todos deixou palavras de 
incentivo. Inaugurou, submergido numa onde de emoção, a sede da ADREP, 
descerrando a lápide comemorativa. A visita às instalações permitiu-lhe co-
nhecer de perto “a obra ciclópica para os modestos recursos de uma popu-
lação maioritariamente rural e de forte emigração”, como em boa hora lhe 
recordou Lourenço Santos, o presidente da Assembleia-Geral. 

Na verdade, a ADREP tinha nascido sem quaisquer apoios externos. Em 1991 
os gastos ascendiam a 50 000 contos, dinheiro gerado com o trabalho e a boa 
vontade, nunca regateada, das gentes da Palhaça.10 Apesar destas dificulda-

9 Armor Pires Mota, “Palhaça: Doce Folar de 30 mil contos para a ADREP”, Jornal da Bairrada, 
11.04.1991.
10 Idem, ibidem.

Sede da ADREP antes da ampliação
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des, era notável o que em quinze anos de existência já tinha sido alcançado: a 
nível desportivo contava já com duas centenas de atletas federados, distribuí-
dos por 5 equipas de andebol (masculinos e femininos) e uma equipa de atle-
tismo (também masculinos e femininos, de vários escalões); a nível cultural 
a ADREP dinamizava as Marchas Populares de S. João e S. Pedro, o Cortejo 
dos Reis, uma Biblioteca com mais de 2000 volumes, o Festival da Canção 
(já com 3 edições), a Escola de Música (com mais de 10 anos de existência) 
e a publicação de um Boletim Informativo; finalmente, no campo recreativo 
destacavam-se actividades periódicas como a Caravana Ciclista, a Festa de 
Natal, a Passagem de Ano e o Torneio de Pesca. 

Mas havia mais: desde 1988 que a ADREP canalizava a sua atenção, as suas 
energias e os seus fundos à construção da Zona Desportiva da Palhaça, onde 
pontificavam, já edificados, a Sede e o Polidesportivo descoberto, no qual 
passou a ser possível desenvolver modalidades como o ténis, o futebol de 5 
e o andebol, à data em franco desenvolvimento. Em adiantada fase de cons-
trução estava, em 1991, a almejada piscina. Mas, na mente e no coração de 
todos, batia outra grande aposta: o Pavilhão.11 Para que todas estas obras se 
tornassem uma realidade, a ADREP teve que adquirir mais de 22 000 metros 
quadrados de terreno.

11 Ver “Uma pedra basilar”. Texto da Direcção da ADREP, com data de 20.06.1991, publicado em Pa-
lhaça – Uma Terra de Progresso, edição do Museu de S. Pedro da Palhaça, 1991.

Visita do Primeiro Ministro, Aníbal Cavaco Silva, cumprimentando António Poutena, treinador de atletismo.
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Nada melhor que a visita de um primeiro-ministro de Portugal para coroar 
todo este trabalho, onde começava a despontar um viveiro de campeões na-
cionais, tudo num momento em que a ADREP passou a ser  reconhecida 
como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública12 e era já considerada, muito 
justamente, uma fonte de vitalidade e um agente insubstituível do dinamis-
mo e do desenvolvimento da freguesia da Palhaça. A conclusão das obras 
reclamava um apoio estatal urgente, um esforço financeiro que tardava a ser 
concedido. Desde 1987 que a ADREP se candidatara a verbas do PIDDAC – 
Plano de Investimentos e Desenvolvimento da Administração Central. Quatro 
anos depois, continuava ainda a ver navios...

Tudo isto ponderou Cavaco Silva, a tal ponto que os insistentes pedidos de 
apoio acabaram por ser atendidos, ou não estivesse o país a meio ano de 
eleições legislativas, que acabariam por lhe dar, a 6 de Outubro, uma se-
gunda maioria absoluta. Na memorável visita à Palhaça, o Professor Cavaco 
Silva “abriu a saca das amêndoas – o tempo era de Páscoa... – e ofertou um 
gordo folar”. Nada mais nada menos que uns preciosos 30 000 contos, assim 
distribuídos: 3000 para a piscina e 27 000 para o pavilhão gimnodesportivo. 
“Trata-se apenas de fazer justiça” – disse – “e embora chegue um pouco 
tarde, mais vale tarde do que nunca, para que levem por diante o anseio da 
população”.13 

Os montantes financeiros envolvidos acabaram por ser o empurrão decisivo 
que permitiu à ADREP relançar as obras já em curso, da piscina e do pavilhão 
gimnodesportivo. Concluída a primeira fase, a piscina viria a ser inaugurada 
no ano seguinte, em 25 de Julho de 1992. Nessa altura, era a primeira a fun-
cionar no concelho de Oliveira do Bairro e na parte sul do distrito de Aveiro.14

12 Ver publicação no Diário da República n.º 90, II Série, de 18.04.1991.
13 Armor Pires Mota, “Palhaça: Doce Folar de 30 mil contos para a ADREP”, Jornal da Bairrada, 
11.04.1991.
14 Segundo Manuel Campino, Delegado da Direcção Geral dos Desportos em Aveiro, no discurso que 
proferiu no acto da inauguração.

Piscina da ADREP 1ª do concelho
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A visita ministerial terminou com Cavaco Silva a assinar o 
livro de honra, a receber uma medalha com o cunho da As-
sociação gravado e também um ramo de flores entregue por 
uma componente do Rancho Folclórico. Entretanto, o Dr. 
José Simões de Carvalho, que já tinha sido homenageado 
um ano antes, recebeu a medalha de sócio benemérito. Hou-
ve ainda tempo para homenagear alguns campeões recentes, 
com entrega de salvas de prata oferecidas pela Câmara Mu-
nicipal a João Mário Pedro (campeão nacional de corta-mato 
juvenil, em Vidago), a Susana Silva (campeã nacional infantil 
na pista coberta da Maia – Km Jovem/DN) e ainda a Sandra 
Vieira, que tinha arrecadado vários títulos regionais. 

Começavam a colher-se os frutos apetecidos de um es-
forço crescente desenvolvido pela Associação em prol do 
atletismo. Estes resultados mostravam já, à evidência, que a 
ADREP podia potenciar atletas amadores com dimensão na-
cional, se lhes fossem dadas as oportunidades que merecem. 
Tudo isso era possível com muito esforço, inteira dedicação 
e os adequados apoios institucionais. Agora sim. Começava 
a ser possível transformar a ADREP numa realidade viva no 
panorama associativo do concelho de Oliveira do Bairro. O 
sonho de construir instalações sociais e desportivas condig-
nas – avaliado, na altura, em mais de 100 000 contos – iria 
demorar alguns anos. Mas a partir da construção da Zona 
Desportiva da Palhaça nada seria como dantes. 

Visita de Cavaco Silva. A falar ao público na entrada da sede.

Dr. José Simões de Carvalho
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O ano de 1996 é verdadeiramente o ano do Pavilhão, que ganhara forma em 
1992, logo a seguir à inauguração da primeira fase da piscina. Em 1993 avança 
um novo projecto de arquitectura. Lançado o concurso público em Junho de 
1994, sobreveio a surpresa: a proposta mais vantajosa para a ADREP atingia 
verbas bem superiores às previstas. Problema bicudo, pois a Associação, com 
os parcos recursos de que dispunha, não tinha condições materiais para avançar 
com as obras. A solução encontrada consistiu em expor o problema à Secretaria 
de Estado do Ordenamento do Território, a solicitar a construção por adminis-
tração directa. Depois de muitos contactos e insistências, lá veio a tão desejada 
autorização governamental: a título excepcional, a obra até à cobertura podia 
ser feita por concurso limitado e os acabamentos por administração directa.15

Naturalmente orgulhoso com o andamento das obras, o Presidente Mário Car-
valho projectava a inauguração do Pavilhão para finais de 1997. Isso não o 
impedia de se queixar amargamente das entidades oficiais, sobretudo dos au-
tarcas concelhios. Pairavam nuvens negras no horizonte: a segunda fase estava 
orçada em 30 000 contos (150 000 euros), sem contar com os necessários ape-
trechamentos. Certos, nessa altura, estavam apenas 2 000 contos da Câmara 
Municipal e 1100 da Junta de Freguesia. Eram os únicos subsídios garantidos, 
verbas manifestamente insuficientes para levar o projecto a bom porto. 

As despesas eram muitas. Não havia pista de atletismo, o que obrigou a 
associação a adquirir uma nova carrinha para transporte dos atletas; aliás, a 
prática do atletismo e a participação em provas geravam custos que ultrapas-
savam os 2 000 contos/ano. O que entristecia os dirigentes da ADREP, e em 
particular o seu Presidente, era o facto de os subsídios da Câmara Municipal 
serem muito reduzidos. Em 1995 foi concedido um magro subsídio de apenas 
50 000$00 (250 euros). Uma verba que estava bem longe de corresponder à 
importância que já nessa altura a ADREP representava para o concelho. No 

15 30 Anos – ADREP. Edição da Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça, 2006, p. 47.

Obras do Pavilhão
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entender de Mário Carvalho a secção de atletismo, por tudo aquilo que fazia 
pelos atletas – contava já com alguns campeões nacionais – devia ser contem-
plada com um subsídio extraordinário.16

A 1 de Junho de 1996, após anos de uma desesperante espera pela aprova-
ção da candidatura pela Direcção Geral de Ordenamento do Território e das 
peripécias burocráticas para que o projecto fosse aprovado pela Direcção 
Geral dos Desportos, seria benzida e lançada a primeira pedra de uma obra 
orçamentada em mais de 400 000 euros. O Pavilhão arrancou pouco tempo 
depois, transformando-se rapidamente na obra mais dispendiosa de quantas 
faziam parte da Zona Desportiva da Palhaça. 

Como o dinheiro escasseava – era a grande preocupação dos dirigentes - e 
a necessidade aguça o engenho, logo se arranjou maneira de angariar mais 
alguns fundos para juntar aos apoios do Governo, da Câmara Municipal de 
Oliveira do Bairro e da Junta de Freguesia. Entre esses fundos incluía-se a 
verba proveniente do Cortejo dos Reis, os montantes obtidos com sorteios e 
realização de festas e, também, uma esperada e generosa ajuda da comuni-
dade de emigrantes, a quem foram enviadas cartas a explicar o que a ADREP 
representa para a freguesia da Palhaça e a importância de se construir um 
Pavilhão considerado um dos melhores do distrito e, portanto, um orgulho 
para todos os palhacenses. 

A solidariedade à volta da construção do Pavilhão não se fez esperar. A cam-
panha junto dos emigrantes deu alguns frutos. Aparecem donativos de várias 
proveniências: da Venezuela, através de gente com raiz e coração na Palhaça; 
da Austrália afluem os dólares de gente de Águeda, Fermentelos, Oiã e Ma-
marrosa. E também do Brasil chegam apoios. Dentro de portas também se fez 
sentir a solidariedade, até de gente anónima.17 Sobre esta campanha junto dos 
emigrantes, Mário Carvalho lamentaria mais tarde que a mesma “não tenha 
correspondido tanto como gostaríamos”, reconhecendo que ela não foi “um 
sucesso total”. Acalentava a esperança de que o almoço-convívio, agendado 
para o dia 16 de Novembro de 1997, a seguir à inauguração do pavilhão, pu-
desse trazer mais alguns fundos, contando com a generosidade dos convivas.18

Entre as várias iniciativas, assinale-se a da venda de um prato em porcelana 
com a maqueta do pavilhão e a campanha do sócio vitalício. Vale a pena re-
gistar, para memória futura, o nome dos sócios que responderam à chamada. 
Gente solidária, cujo contributo rasgou clareiras de esperança e permitiu à 
associação respirar mais livremente em termos financeiros: Arlindo da Silva 
Loureiro, Dário Manuel Jesus Lourenço, Fernando Duarte da Silva, Fernan-
do Luzio, Gil Manuel Pereira Francisco, João Fernando Oliveira das Neves, 
Manuel Lourenço de Carvalho e Mário Manuel dos Santos Braga. Há ainda 
a registar a nobreza do gesto de Manuel Maria dos Santos Faneca, que li-

16 Entrevista a Mário Carvalho, Jornal da Bairrada, Dezembro de 1996.
17 Jornal da Bairrada, 20.11.1997.
18 Armor Pires Mota, “Inauguração do Pavilhão Dr. José de Carvalho já tem data marcada”, Jornal da 
Bairrada, 02.10.1997.
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vremente entregou um donativo de 3500 euros. Foi-lhe atribuído o título de 
sócio benemérito em Assembleia Geral realizada em 12 de Janeiro de 1996.19

O ano de 1996 culmina com o XX aniversário da Associação, já então uma 
das mais dinâmicas do concelho. Para assinalar a efeméride, o programa in-
cluía o 1.º Cross da ADREP, uma missa por alma dos sócios falecidos com 
posterior romagem ao cemitério, e uma sessão comemorativa, onde foi apre-
sentada uma brochura com o que de mais relevante se fez nas duas primeiras 
décadas, nomeadamente as suas lutas, anseios e momentos de glória. Foi 
ainda apresentado ao público, pela primeira vez, o Hino da ADREP, com letra 
de António Capão e música de Fernando Jorge J. Fernandes.

Erguido em tempo recorde, o Pavilhão – primeiro pavilhão extra-escolar do 
concelho de Oliveira do Bairro -  foi inaugurado em 16 de Novembro de 1997. 
Dia histórico, seguramente um dos mais importantes da vida da ADREP. As-
sim aconteceu porque reunia já o mínimo de condições para poder ser utili-
zado. O nome do sócio benemérito Dr. José Simões de Carvalho assenta-lhe 
bem. Um nome de baptismo – ou de crisma anunciado –  que foi sempre 
consensual. Ao mesmo tempo que honra o seu nome, o Pavilhão dignifica os 
seus obreiros e privilegia os potenciais utilizadores.

19 30 Anos – ADREP, pp. 47-49. Passavam a ser considerados sócios vitalícios os que estivessem dispo-
níveis para pagar uma quota mínima de 500 euros até ao final do ano civil de 1996. Quanto ao conceito 
de doação, está definido no artigo 940º. do Código Civil, nos seguintes termos: contrato pelo qual uma 
pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa 
ou de um direito, ou assume uma obrigação, em benefício de outro contraente. Sócios beneméritos são 
todos aqueles que se distinguem pela sua generosidade, enquanto sócios honorários são todos os que, 
das mais variadas formas, colaboram com a Associação, sendo que uns e outros têm que ser reconhe-
cidos em Assembleia Geral.

XX Aniversário
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Nuns curtos 16 meses – a primeira pedra tinha sido lançada em 1 de Junho 
de 1996 – a alma da ADREP “fez desabrochar em cimento este sonho”. De-
pois da bênção, do descerramento de uma placa comemorativa e da visita 
às instalações, houve lugar a sessão solene. Ao usar da palavra, o Presidente 
Mário Carvalho lembrou que para o êxito da iniciativa concorrera não apenas 
o Governo, mas a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, os emigrantes e 
a população em geral. A figura incontornável do Dr. José Simões de Carva-
lho esteve sempre presente, não fosse ele o grande impulsionador de muitas 
obras realizadas pela Associação. 

Justa, portanto, a homenagem que ali mesmo lhe foi prestada, ao ser consi-
derado patrono do Pavilhão. Seguindo a linha de raciocínio de Padre Manuel 
de Oliveira, pioneiro das obras sociais da freguesia, ao afirmar durante a inau-
guração que “agora é mais fácil ir em frente do que voltar atrás”, Mário de 
Carvalho não se coibiu, apesar dos constrangimentos financeiros, de anun-
ciar novos desafios: colocação do piso no Pavilhão, construção de balneários 
na piscina e arranjos da área circundante.20 

20 Jornal da Bairrada, 20.11.1997. Outras pessoas foram lembradas no discurso do Presidente Mário 
Carvalho. Manifestou apreço e agradecimentos a Dr. Mário Bacalhau, Dr. Flausino Pereira, Padre Ma-
nuel de Oliveira e à empresa Pires Santos & Pinto, responsável pela construção. Também as empresas 
e casas comerciais foram lembradas. Agradecimentos, ainda, para as entidades que avançaram com 
dinheiro: Junta de Freguesia da Palhaça, cujos subsídios totalizaram 3 500 contos; Câmara Municipal 
de Oliveira do Bairro, com apoios financeiros que ascenderam a 20 500 contos, o que corresponde a 
investimentos de cerca de 20% do valor total da obra, sendo que o apoio camarário não se ficou por aí: 
estendeu-se, igualmente, ao alcatroamento das ruas e empedramento dos passeios, à atribuição de um 
subsídio de 1 800 contos para aquisição de terrenos, à cedência de materiais para arranjos exteriores, 
iluminação e asfaltamento do parque de estacionamento junto à Sede e trabalhos realizados nos arru-
amentos circundantes do pavilhão. Agradecimentos, finalmente, para o Instituto Nacional do Desporto 
(14 920 contos), e para a Direcção Geral do Ordenamento do Território, que contribuiu com um fundo 
de 27 000 contos (idem, ibidem).

Pavilhão

1.º Cross ADREP
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O início do ano de 1998 foi conturbado e de verdadeiro sobressalto para a 
ADREP.  Na Assembleia Geral ordinária de 31 de Janeiro, o então Presidente 
Mário Lourenço de Carvalho bateu com a porta e pediu a demissão. O ges-
to mereceu a solidariedade dos seus colegas de direcção. Dizia-se “traído e 
enganado”. O presidente da Mesa da Assembleia Geral justificou a demissão 
“face às promessas então feitas” e a uma recente deliberação da Câmara cen-
trista em que a oposição (PSD) exigiu a atribuição de “um subsídio extraor-
dinário no valor de 10 000 contos”. A proposta acabaria por ser chumbada, 
embora a Câmara não tivesse tomado uma decisão definitiva. 

A ideia era reabrir o processo depois da revisão do orçamento. Como o 
dinheiro não abundava e os projectos esbarravam muitas vezes no cinzen-
tismo burocrático dos gabinetes estatais, a construção das infraestruturas 
desportivas requeria paciência, capacidade de gestão e negociação e, so-
bretudo, nervos de aço. Dizia-se até que na presidência de Fernando Duarte 
da Silva houve ameaça de entrega de chaves.1

Os problemas financeiros eram uma autêntica dor de cabeça. A construção 
do Pavilhão tinha provocado um rombo nos cofres da ADREP, apesar de to-
das as boas vontades. Ao começar o ano de 1998 a dívida global era superior 
a 18 500 contos (92 500 euros). Do ponto de vista da ADREP, o Presidente 
da Câmara – Dr. Acílio Gala – estava inteirado das etapas de construção do 
Pavilhão Desportivo e dos constrangimentos financeiros que atormentavam 
a Associação. Aquando da inauguração da obra terá deixado, no discurso 
que proferiu, palavras de incentivo e promessas de subsídios para que os 
trabalhos pudessem continuar e se humanizassem as estruturas existentes. 
A deliberação camarária representou uma machadada nessas expectativas e 
justificou a demissão em bloco da direcção da ADREP.

1 Jornal da Bairrada, 05.02.1998.
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A Câmara Municipal não descartava o apoio financeiro, mas reafirmava 
a importância de ser “reconhecida a necessidade do reforço do subsídio a 
atribuir”, remetendo essa análise para a primeira revisão do Plano de Acti-
vidades e Orçamento para 1998. Embora sentisse o problema da ADREP, 
não era menos importante garantir “um carácter de justiça para com ou-
tras associações do concelho em termos comparativos”.2 Para o Presidente 
da Câmara, a verba já atribuída de 2500 contos “estava a criar uma situa-
ção para que outras associações apareçam de imediato a solicitar as verbas 
inscritas na OPA (Plano de Actividades e Orçamento) para 1998”.3 

Este era o grande pomo da discórdia: a Câmara Municipal receava, com a 
atribuição de um subsídio extraordinário à ADREP, criar precedentes que 
levassem outras instituições desportivas a exigir um tratamento igual, ou 
pelo menos idêntico. Já a direcção da ADREP entendia não ser possível, 
nem justo, tratar por igual aquilo que manifestamente era diferente. A 
questão não era de igualdade, mas de equidade social. A associação da Pa-
lhaça, além de somar retumbantes triunfos desportivos, abalançara-se na 
construção de um Pavilhão que, na altura, era único no concelho de Oliveira 
do Bairro, construído fora dos recintos escolares e aberto a toda a popula-
ção do concelho. A complicar ainda mais as coisas, a polémica rapidamente 
começou a deixar-se inquinar por argumentos de natureza política. 

Entretanto, para solucionar a crise directiva resultante do pedido de demissão 
e sendo necessário complementar o mandato, foram marcadas novas eleições 
que reconduziram Mário Lourenço de Carvalho na presidência da ADREP 
(órgãos sociais eleitos em 27 de Março de 1998 e 18 de Dezembro de 1999).

Estava reposta a normalidade eleitoral, mas o fogo da polémica continuava 
bem aceso. As labaredas voltaram a crescer quando um deputado centrista 
propôs, na Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 1999, a transferên-
cia do Pavilhão para domínio camarário.4 Por entre acusações à direcção da 
ADREP – que a ADREP decidiu construir um pavilhão quando a Câmara 
estava a construir outro, em Oliveira do Bairro; que a sua direcção não tem 
demonstrado capacidade para dinamizar  investimento; que o pavilhão é uma 
obra inacabada para acrescentar à piscina – sugeriu que “a Câmara Municipal 
intervenha no sentido de negociar com a ADREP a transferência do Pavilhão 
para a responsabilidade da Câmara Municipal, a qual deverá concluir a obra, 
assumindo a responsabilidade da sua manutenção, elaborando um protocolo 
em que a ADREP continue com a gestão corrente do Pavilhão com todas as 
decisões a passar pelo executivo camarário, em termos a acordar”.5

2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem.
4 A intervenção esteve a cargo do deputado municipal do CDS-PP António Marcelino Ferreira, natural 
da Palhaça, que pela primeira vez no seu mandato resolveu intervir.
5 Excerto da comunicação do deputado António Marcelino Ferreira na Assembleia Municipal de Oli-
veira do Bairro, realizada em 29.12.1999. O comunicado encontra-se transcrito, na íntegra, em Mário 
Carvalho, Falar Verdade. Atitudes e Comportamentos dos Políticos.
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As reacções de protesto não se fizeram esperar. O comunicado caiu como 
uma “bomba” na Assembleia Municipal, pois apanhou os deputados des-
prevenidos. Na ADREP cresceu uma onda de revolta, dizendo-se mesmo: 
“Nunca uma associação foi tão enxovalhada numa Assembleia Munici-
pal”.6 O facto do deputado centrista ter resolvido intervir pela primeira vez 
e, sendo natural da Palhaça, não ser sócio da ADREP nem sequer frequen-
tar os seus espaços e iniciativas, mas conhecer aparentemente tão bem as 
questões suscitadas, levou os órgãos sociais da ADREP a considerar ter-
-se tratado de uma intervenção “fértil em omissões e meias-verdades”, ou 
mesmo em “intervenção encomendada para ferir a dignidade”.7

No essencial, os órgãos sociais da ADREP consideraram ter sido lesado gra-
vemente o bom nome da Associação, dos seus dirigentes e, por extensão, 
dos associados e da população em geral; reconheceram não ter capacidade 
financeira para concretizar, no imediato, todos os seus projectos, desmen-
tiram o montante dos investimentos da Câmara Municipal no Pavilhão, en-
tretanto postos a circular; assumiram algumas obras por concluir, o que não 
impediu que o Pavilhão, desde Janeiro de 1997 – portanto dois meses após 
a inauguração – estivesse a ser utilizado com a prática de várias modalida-
des; sobre a Piscina – o deputado centrista aludira à falta de balneários e a 
problemas de qualidade da água – referiram que a existência de balneários 
nunca impediu que ela funcionasse regularmente desde 1991 e que a quali-
dade da água era regularmente verificada por técnicos do Centro de Saúde 
de Oliveira do Bairro que nunca intimaram a Associação a tomar medidas 
preventivas especiais ou a encerrar a Piscina; finalmente, quanto à propos-
ta de municipalização do Pavilhão, os órgãos sociais da ADREP reagiram 
com firmeza, ao dizer que a Associação não estava em saldo, reservando 
uma resposta definitiva para uma eventual proposta concreta do executivo 
camarário. E deixaram um aviso: comprometiam-se a consultar não só os 
associados como a população em geral. Porque, diziam, é bom que se saiba 
que a ADREP “é também já hoje um património da freguesia da Palhaça”.8

Na sequência destes acontecimentos, ao fim de dezanove anos ao serviço 
da ADREP, catorze dos quais como Presidente, Mário Carvalho resolveu 
bater com a porta e sair de cena. Fê-lo com estrondo, cansado de “uma 
situação insustentável de constantes recados” e afirmando que a ADREP 
“foi constantemente perseguida pelo poder autárquico concelhio”, pelo 
menos desde 1991. Falou de promessas eleitorais por cumprir, de desper-
dício de dinheiros públicos e de instituições reféns do poder autárquico, 
constrangidas e à margem do reconhecimento que realmente merecem.9 

6 Mário Carvalho, Falar Verdade. Atitudes e Comportamentos dos Políticos, documento tornado público 
pelo então já ex-Presidente da ADREP, onde exprime os pontos de vista que estiveram na base da sua 
demissão, formalizada em 29 de Setembro de 1999.
7 António Mota, deputado municipal do PSD e ex-Presidente do Conselho Fiscal da ADREP.
8 “A posição da ADREP”, comunicado emitido pelos órgãos sociais da ADREP em 07.01.2000. O comu-
nicado foi transcrito na íntegra no Jornal da Bairrada, 13.01.2000, p. 12.
9 Mário Carvalho, Falar Verdade. Atitudes e Comportamentos dos Políticos, documento citado.
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Independentemente das considerações e juízos de valor que cada um possa 
fazer sobre esta tomada de posição pública, concordando ou discordando 
dela, parece inquestionável que a mesma evidencia, para lá de um salutar 
desapego ao poder – coisa de que nem todos se podem gabar... – um de-
clarado amor e dedicação à ADREP. Mário Carvalho não quis atrapalhar, 
ser um estorvo, um travão ao desenvolvimento duma Associação à qual 
dedicou, durante anos consecutivos, o melhor do seu tempo, do seu saber e 
do seu esforço. Restava-lhe um gesto de lucidez: sair com dignidade. Viria 
a ser justamente agraciado no ano de 2000 pela Associação de Atletismo 
de Aveiro, com uma medalha de mérito pelos bons serviços prestados em 
prol do desporto português, o mesmo acontecendo, aliás, com Fernando 
Duarte Silva, também ele um ex-Presidente da ADREP.10

10 Jornal da Bairrada, 13.04.2000, p. 13.
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5.1. O projecto de uma Escola de Desporto 

Ao atingir-se o ano 2000 a ADREP continua a viver tempos economica-
mente difíceis. As dívidas ultrapassam os 10 000 contos (50 000 euros). 
Com o garrote financeiro a apertar, o desenvolvimento de algumas activi-
dades não lucrativas continua fortemente condicionado.1 

Apesar disso, não deixam de fervilhar as iniciativas. Em 21 de Outubro de 
2000 a ADREP veio anunciar que estava apostada em criar um novo ciclo, 
capaz de garantir condições de acesso à prática desportiva. A grande apos-
ta era implantar uma Escola do Desporto. O projecto, para além de preten-
der racionalizar meios e recursos humanos, materiais e financeiros, tinha 
um alcance mais vasto: “criar uma nova mentalidade, envolvendo toda a 
população e reestruturação do departamento desportivo da ADREP”. 

Apresentado pelo Coordenador Desportivo Pedro Carvalho, procurava en-
volver os pais, a autarquia e o poder central e propunha-se “repensar o 
problema do dirigismo desportivo” e assumir uma “acção muito concreta 
em técnicos qualificados”, por entender que se cometem “muitas asnei-
ras na prática desportiva”. O modelo de desenvolvimento desportivo era 
deveras ambicioso e contemplava áreas tão distintas como: um quadro de 
competências para dirigentes, técnicos e atletas; um regulamento interno 
para as secções; a criação de um centro de documentação, um gabinete 
médico (com médico, psicólogo enfermeiros/massagistas e fisioterapeuta); 
selecção de talentos, informatização do departamento desportivo e gabi-
nete de informação.2

1 Plano de Actividades e Orçamento para 2000.
2 Manuel Zappa, “ADREP apresenta projecto inovador. A criação de uma escola de desporto”, Jornal 
da Bairrada, 26.10.2000.



ADREP: história de uma vida exemplar52

Com a criação da Escola de Desporto pretendia-se abranger a formação 
de jovens dos 6 aos 12 anos, provenientes das escolas do 1.º e 2.º ciclos do 
concelho de Oliveira do Bairro. O projecto incluía a prática de atletismo, an-
debol, natação, desportos de combate, ginástica, futebol e patinagem. Não 
ficava esquecido, sequer, o desporto para a terceira idade. A dimensão do 
projecto entusiasmou deveras Acácio Oliveira, Presidente da Associação 
de Atletismo de Aveiro. Conhecedor profundo do trabalho desenvolvido 
pela ADREP, via nele um meio expedito para a colectividade palhacense se 
tornar ainda “mais eclética e mais vocacionada para o desporto”.3

Como o prometido é devido, não tardou que a ADREP viesse anunciar o 
arranque da Escola do Desporto para Janeiro de 2001. Numa primeira fase 
e enquanto a zona desportiva não estivesse concluída, a Associação propu-
nha-se desenvolver as actividades desportivas que já estavam em funcio-
namento. Só mais tarde se poderia avançar para outras actividades como 
perícia e manipulação, jogos didácticos ou defesa pessoal. Para Pedro 
Carvalho, as grandes linhas de orientação deste projecto assentam “numa 
formação desportiva a longo prazo, não intensiva. E a especialização só 
progressivamente é introduzida. A criança, o jovem, o Homem são a pri-
meira preocupação da ADREP e a actividade desportiva só tem sentido e 
significado na sua formação e educação quando serve, e não o inverso”. 
Pedro Carvalho não considerava o projecto utópico, mas sim “arrojado, 
com objectivos bem definidos”.4 Ao enveredar por uma formação desporti-
va a longo prazo, a aposta não era a especialização precoce, vista por mui-
tos como o caminho mais fácil para se obterem resultados quase imediatos.

3 Idem, ibidem.
4 Manuel Zappa, “A ADREP vai avançar com a Escola de desporto”, idem, 28.12.2000.

Desporto Séc. XXI - Andebol
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5.2 Vinte e cinco anos de vida

Na sequência da demissão apresentada por Mário Carvalho, são eleitos 
novos órgãos sociais em Outubro de 2001. Mário Braga assume as funções 
de Presidente da Direcção. Um novo Presidente e uma nova imagem projec-
tada no futuro, pois a ADREP decidira também mudar de símbolo.5

Em Dezembro de 2001 a ADREP comemorou, com justificado orgulho, 25 
anos de existência. Para assinalar a efeméride, a programação incluiu um 
jogo de andebol e outro de futsal; o descerramento das fotografias dos 
Presidentes de anteriores direcções e de placas gravadas com o nome de 
todas as pessoas que pertenceram aos órgãos sociais; os atletas campeões 
nacionais também não foram esquecidos, recebendo uma placa comemora-
tiva; o mesmo aconteceu aos sócios fundadores e beneméritos, a quem foi 
entregue uma lembrança. 

Também o padre Manuel de Oliveira não foi esquecido. Graças à sua boa 
vontade e à disponibilidade para ajudar a ADREP em tempos difíceis e de 
maior sufoco económico, as verbas arrecadadas ao longo de vários anos 
com a realização do Cortejo dos Reis reverteram para a ADREP, umas 
vezes por metade – em parceria com a Comissão Fabriqueira da Paróquia 
- outras integralmente. Digamos que o padre Manuel de Oliveira não se 
esqueceu de gestos de solidariedade que a ADREP também teve para com 
instituições por ele dirigidas. Dá-se como exemplo, entre tantos outros, a 
participação da ADREP em cortejos cujas verbas reverteram integralmente 
para o Centro Infantil de S. Pedro da Palhaça.

Foi nomeado sócio honorário em reunião da Assembleia Geral de 9 de De-
zembro e recebeu, nesta sessão comemorativa, a respectiva medalha das 
mãos do então Vereador da Cultura Vítor Oliveira. As comemorações fe-
charam com um jantar. Entre os presentes ficou a pairar um novo sonho: a 
construção de uma piscina coberta.6

5.3. Fechar o ciclo de grandes realizações
 
Ao mesmo tempo que se pensava alto e com visão prospectiva, lançavam-
-se mãos à obra na área envolvente ao edifício-sede: deu-se início à terra-
planagem – cujos encargos foram assumidos pela Câmara Municipal - inse-
rida no plano global dos espaços exteriores da Zona Desportiva da Palhaça. 
Esses espaços incluem um campo de futebol de 7 relvado, uma pista de 

5 Assembleia Geral de 21.10.2001.
6 Armor Pires Mota, “ADREP festejou bodas de prata com novo sonho. A construção de uma piscina 
coberta”, Jornal da Bairrada, 20.12.2001.

Novo simbolo da ADREP

Padre Manuel de Oliveira
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atletismo, um parque infantil e um polidesportivo descoberto, no lugar 
onde anteriormente existia outro, entretanto demolido. 

O plano de construção contemplava também uma piscina coberta, com 
balneários de apoio à que já existia e espaços para o funcionamento da 
Associação. A piscina descoberta seria contemplada com obras de melho-
ramento em 2002, precisamente dez anos depois de ter sido inaugurada. 
Com a intervenção na zona envolvente procurava-se obter uma melhor re-
distribuição do espaço. Desse modo foi possível criar uma piscina para 
crianças, com água tratada, novos lava-pés com chuveiros em inox, zonas 
verdes, passadiços e até uma esplanada. Na zona envolvente à piscina foi 
ainda possível erguer uma estrutura com balneários, zonas de recepção, 
vestiários, sanitários, chuveiros interiores e locais para arrumos. Enquanto 
decorriam os trabalhos na piscina descoberta a ADREP utilizava, duas ve-
zes por semana, a piscina municipal de Oliveira do Bairro.

Em Julho de 2002 a piscina reabre ao público com novo visual, nomeada-
mente balneários novos e estruturas de apoio. O evento foi assinalado com 
uma pequena cerimónia onde marcaram presença os Presidentes da Câmara 
e da Assembleia Municipal, o Vereador das Obras, o presidente da Junta de 
Freguesia, bem como dirigentes, amigos da colectividade e representantes 
das associações locais (Rancho Folclórico, Casa do Povo, Escuteiros, Recanto 
da Natureza. Após ter sido descerrada uma placa alusiva a esta remodelação, 
o presidente Mário Braga começou por afirmar: “Não pretendemos inaugu-
rar, mas justificar o dinheiro gasto nesta obra”. E não deixou de agradecer o 
apoio financeiro das autarquias (Junta de Freguesia e Câmara Municipal) bem 
como o de algumas empresas que generosamente ofereceram materiais. A 
nova estrutura, ampla e funcional, estava agora ao serviço da colectividade. 
Quanto à piscina propriamente dita, era notória “uma largueza de espaço”, 
um “visual mais acolhedor”, não faltando, sequer, o “tanque de aprendiza-
gem para os miúdos, bem como os chuveiros”.7

7 Armor Pires Mota, “Piscina da ADREP com novo visual”, Jornal da Bairrada, 25.07.2002, p. 16.
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Apesar do esforço da Associação estar grandemente focado nas obras 
em curso, a participação em actividades desportivas não era descurada 
e continuava a fazer-se com regularidade. Em 2001 a ADREP participou 
em vários meetings de referência nacional, como o “Neves dos Santos”, o 
“Santa Joana” e o “Inter-Selecções Aveiro/Ourense- Espanha”. Orientados 
na altura por António Poutena, Joana Almeida e Carlos Tribuna, os atletas 
palhacenses continuavam a obter resultados de grande nível, ora ganhan-
do algumas das provas e batendo recordes pessoais, ora alcançando as 
melhores marcas pessoais do ano.8 Depois da saída de alguns atletas de 
eleição, outros começavam a despontar. Tudo isso tornava mais premente a 
tão desejada zona de atletismo, a criar na Zona Desportiva e entretanto já 
contemplada no plano para as novas instalações.9

5.4. Novos voos de uma ADREP renascida

Em 2003 estão concluídas as obras interiores do Pavilhão, nomeadamente 
a colocação de piso sintético no recinto de jogos, a pintura das paredes e 
o arranjo das bancadas, com colocação de madeira e impermeabilização 
exterior. A cerimónia de inauguração teve lugar no dia 13 de Setembro e foi 
presidida pelo Governador Civil de Aveiro, Dr. Pinho Leão. Segundo Mário 
Braga, “a conclusão das obras e colocação de um piso sintético no Pavilhão 

8 Jornal da Bairrada, 10.05.2001.
9 Idem, 31.05.2001.

Balneários, piscina e salão
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Dr. José de Carvalho vem possibilitar melhores condições para a prática 
desportiva dos nossos atletas”. O Presidente da Associação não esqueceu 
o contributo e a dedicação de muitas pessoas para que este sonho se tor-
nasse realidade. De entre todas, destacou o Dr. José Simões de Carvalho e o 
seu antecessor à frente dos destinos da ADREP, Mário Carvalho, e restante 
equipa directiva.10 

Para concluir a Zona Desportiva faltava, porém, o corredor de atletismo. 
Mas não só: também vedar a ZDP e relvar o campo de futebol de sete, com 
zona de lançamentos de martelo, disco e dardo. E também o polidesportivo 
descoberto e a edificação do bloco da sede em falta, com garagem para co-
locar as carrinhas. O grande óbice era a falta de dinheiro, mas Mário Braga 
acalentava a esperança de ver tudo concluído até final do seu mandato, que 
expirava em 31 de Dezembro de 2005.11 

Entretanto, em 2004, aquando das comemorações da passagem de Oliveira 
do Bairro a cidade e das restantes aldeias a vilas, a ADREP seria justamen-
te homenageada na praça do município oliveirense. A Câmara Municipal 
reconhecia os méritos da Associação, cujo percurso nas áreas do desporto, 
recreio e cultura em prol da população jovem e das gentes da Palhaça e do 

10 Idem, “ADREP (Palhaça) em festa. Inaugurado o piso sintético”, Jornal da Bairrada, 17.09.2003, p. 35.
11 Idem, “ADREP – eclética. Obras paradas à espera de dinheiro”, Jornal da Bairrada, 29.10.2003, p. VI, 
Suplemento Especial Palhaça.

Pavilhão exterior

Manuel Pinho Leão, Governador Civil de Aveiro, 
na conclusão das obras do Pavilhão
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concelho se tornou absolutamente insubstituível. Mário Braga seria agra-
ciado, em nome da ADREP, com a Medalha de Mérito Municipal (Medalha 
de Mérito Desportivo, Grau Ouro).12

A cumprir, em 2005, os últimos meses de mandato e com o projecto da 
Zona Desportiva por concluir, o Presidente Mário Braga não queria descu-
rar modalidades como o atletismo, o futsal, o andebol ou o kickboxing, que 
só por si envolviam mais de 120 atletas. Nem as actividades recreativas e 
culturais. A ADREP tinha apostado forte nas infraestruturas. Para conclu-
são, num prazo curto, estavam na linha de partida um campo de futebol de 
7 e um polidesportivo. 

Houve necessidade de contrair um empréstimo bancário de 80 000 euros, 
com hipoteca da Sede. Antes de completar o mandato iniciado em 2001, a 
direcção presidida por Mário Braga estava apostada em concluir o corredor 
de atletismo (pista com tapete betuminoso) e os arranjos da zona envol-
vente (muro de suporte, muro de vedação, colocação de rede em volta de 
toda a ZDP, um furo de abastecimento de água e iluminação do campo de 
futebol de 7, do polidesportivo e do citado corredor de atletismo).13

12 Idem, “Câmara de Oliveira do Bairro distribuiu medalhas nas comemorações. Ouro brilhou, à noite, 
na praça do município”, Jornal da Bairrada, 01.09.2004, pp. 6-7.
13 Manuel Zappa, “Mário Braga (ADREP) passa em revista vida da associação: projecto da Zona Des-
portiva deve ser concluído”, Jornal da Bairrada, 03.03.2005, p. 32.

 Entrega da medalha de ouro da CMOB à ADREP
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Com um orçamento, à data, de 262 000 euros, era preciso 
acabar com o “descampado” que ensombrava a dignidade 
do pavilhão e da piscina. Para custear estas obras, a Asso-
ciação contava com apoios da Câmara Municipal, Gover-
no Civil, Junta de Freguesia, quotização dos sócios e até 
de alguns sócios beneméritos, de quem se esperava apoio 
monetário para a construção do campo de futebol de 7. 
A vontade de ir sempre mais além alimentava o desejo de 
ver a Sede remodelada e de construir, por cima dos bal-
neários da piscina, um restaurante e um bar.14

Em Setembro de 2005 estavam concluídas e foram de 
imediato inauguradas, no dia 15, as obras exteriores da 
Zona Desportiva. Para além do arranjo urbanístico e da 
necessária iluminação dos novos espaços, foram cons-
truídos o Polidesportivo descoberto, o campo de futebol 

de 7 relvado e o corredor de atletismo. As duas primeiras infraestruturas 
receberam a designação, respectivamente, de “Polidesportivo Manuel dos 
Santos Faneca” e “Campo Futebol Sete Ana Maria Santos Faneca”, sócios 
que com o seu donativo deram asas a este sonho antigo da ADREP.15 

14 Idem, ibidem. Questionado sobre a possibilidade da ADREP estar a “perder algum gás”, na sequ-
ência da saída, para outros clubes, de alguns atletas de eleição formados na associação, Mário Braga 
respondeu que não, limitando-se a afirmar que se a ADREP tivesse outra capacidade económica muito 
provavelmente não teria acontecido a debandada desses atletas. Importante era manter os que tinham 
ficado – na altura Fátima Rodrigues e Marco Ferreira. Grande satisfação era “a prestação das equipas 
femininas de infantis e iniciados que, até à data, ainda não perderam uma prova”, bem como o facto 
de “já há muitos anos que não se viam tantos atletas nas ruas da freguesia a treinar” (idem, ibidem).
15 30 Anos – ADREP, pp. 56-58.

Corredor Atletismo

Polidesportivo
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Na presença de Laurentino Dias, Secretário de Estado da Juventude, e do Pre-
sidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Acílio Gala, Mário Bra-
ga, presidente da colectividade, afirmou, a propósito das obras que duraram 
cinco anos a concluir: “dignificámos e embelezámos o que há 20 anos era 
apenas um sonho”. Evocaria também Manuel Alberto Cura, ex-Presidente da 
ADREP, pessoa que tanto colaborou para que hoje estivéssemos em festa”.16 
O campo relvado de futebol de sete seria inaugurado em Dezembro, com 
descerramento de uma placa. Não se destinou apenas à prática do futebol. 
Serve também para treino de lançamentos da secção de atletismo.17

Fechava-se um ciclo de grandes empreendimentos, recheado de angústias e 
incertezas, avanços e recuos, lutas e conquistas. Com a conclusão das obras 
sociais estavam reunidas as condições mínimas para a prática de várias mo-
dalidades e para o crescimento sustentado da ADREP.  O desporto – sobretu-
do o atletismo -  que tinha estado na origem do aparecimento da Associação, 
passa a ter a atenção e a promoção que merece. Nem a falta de um circuito 
de manutenção, indispensável para criar nos jovens o gosto pela prática des-
portiva, arrefeceu os ânimos ou levou os mais descrentes a cruzar os braços. 

A ADREP iria transformar-se, a muito curto prazo, numa forja de cam-
peões e o atletismo, em particular, na sua verdadeira jóia da coroa. Os 
grandes resultados começam a surgir em 1989, aumentam em 1991 e con-
solidam-se nos anos seguintes. A par do esforço e do sacrifício dos atletas, 
importa realçar a dedicação e a competência de treinadores como António 
Poutena e, mais tarde, Renato Duarte e respectivas equipas.

16 Manuel Zappa, “ADREP inaugurou três importantes infra-estruturas. Concretização de um sonho”, 
Jornal da Bairrada, 22.09.2005, p. 28.
17 Jornal da Bairrada, 12.01.2006, p. 29.

 Sec. de Estado Laurentino Dias. Inauguração do polidesportivo, campo relvado e corredor de atletismo
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Campo de Futebol



6. CRIAR UMA NOVA ORGÂNICA, 

APOSTAR NA FORMAÇÃO
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Ao iniciar-se o ano de 2006, o do 30.º aniversário, a ADREP apresenta-se 
com novos elementos nos órgãos sociais para o triénio 2006-2008. Má-
rio Braga mantém-se Presidente da Direcção, dando início ao seu terceiro 
mandato.1 Logo na altura falou das obras, das dívidas, dos apoios, do pa-
pel da direcção desempenhado no campo desportivo, de projectos futuros 
e de uma nova orgânica para a ADREP, que tem que continuar a cres-
cer. Dos projectos constava a comemoração do 30.º aniversário, novida-
des nos campos desportivo, recreativo e cultural e conclusão de algumas 
obras da zona desportiva. Manuel Justiniano, vice-presidente, concretizou 
melhor essa ideia: “Estamos muito empenhados na conclusão e manuten-
ção da sede, e conclusão da obra dos balneários da piscina”.2 Mário Braga 
não deixou de realçar o apoio da população, “mais monetariamente que 
humanamente”, em razão dos seus afazeres, e manifestou o desejo de uma 
maior proximidade no acompanhamento dos atletas.

Com as obras concluídas na área envolvente da Zona Desportiva, Mário 
Braga falou de forma descomplexada ao Jornal da Bairrada sobre as dívidas 
e até alguma falta de apoio às diversas actividades, num tempo em que as 
obras absorviam toda a atenção e suscitavam grandes apreensões. Não dei-
xou de referir, também, alguma incapacidade das direcções para envolver a 
população da freguesia no apoio à direcção, mas sobretudo ao atletismo, a 
modalidade rainha que tanto orgulha a ADREP.

No Verão de 2006 a ADREP conseguiu obter um vídeo-projector de boa 
qualidade, oferecendo aos sócios e palhacenses em geral a possibilidade 
de poderem assistir, nas instalações da Associação, aos jogos da selecção 
nacional de futebol que participou no Campeonato do Mundo, a decorrer 

1 A eleição teve lugar em 30.11.2005, com tomada de posse a 09.01.2006 (Catarina Pereira, “Novos 
elementos nos Órgãos Sociais da ADREP”, Jornal da Bairrada, 02.02.2006, p. 17).
2 Manuel Zappa, “ADREP – Mário Braga fala do presente e do futuro. A Direcção deve dar mais supor-
te”, Jornal da Bairrada, 30.03.2006, p. 35.
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na Alemanha.3 Uma iniciativa de louvar, se tivermos em conta que a função 
de animação pode integrar as pessoas, levá-las a participar, a animar-se 
por uma ideia, neste caso a selecção nacional de futebol de Portugal. Uma 
forma de reagrupar as pessoas em torno dos seus interesses, resgatando-
-as ao cárcere cada vez mais sombrio do isolamento, porque a distracção é 
uma necessidade fundamental da espécie humana, mesmo quando vivida 
em espectáulo passivo e não participativo.

Em Setembro, no começo de mais um ano lectivo, a Associação dá conta 
do reinício das suas actividades extracurriculares - recreativas e educativas 
- que tem para oferecer. Anuncia Baile Terapia Latina (danças latinas), o 
funcionamento da Escola de Música (sob a orientação de Diana Santos) do 
Grupo de Bombos, do Grupo Cénico (aprendizagem de técnicas de teatro) 
e a realização de mais um Festival da Canção.4

O 30.º aniversário da Associação acontece em Dezembro de 2006. Para o 
realizar condignamente, a ADREP promove, entre outras actividades, o V 
Grande Prémio de Atletismo, uma competição oficializada pela Associação 
de Atletismo de Aveiro. A competição atraiu às ruas da Palhaça centenas de 
atletas das regiões norte e centro do país. Uma oportunidade para os palha-
censes e os forasteiros verem em acção as camadas jovens da ADREP (40 
atletas) e de outros clubes (era esperada a presença de cerca de 500 atletas).5

A realização deste V Grande Prémio de Atletismo, uma prova destinada a todos 
os escalões –dos infantis aos veteranos – era, para o presidente Mário Braga, uma 
forma de “mostrar à população, e não só, a nossa formação”. Uma aposta forte, 
esta de transformar a Palhaça no palco de uma grande prova de atletismo. 

3 Boletim Informativo n.º 15, Julho de 2006, p. 2.
4 Jornal da Bairrada, 27.09.2006, p. 35.
5 O V Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça foi apadrinhado por António Pinto, atleta de renome 
internacional que representou o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Viria a atingir o ponto mais alto 
da sua carreira de maratonista ao serviço do Maratona Clube de Portugal. Subiu sete vezes ao pódio na 
maratona de Londres, prova em que bateu o recorde da Europa. Foi ainda recordista mundial na meia 
maratona (ver Jornal da Bairrada, 08.11.2016, p. 35).
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A conferência de imprensa que serviu para tornar pública a realização do V 
Grande Prémio de Atletismo, foi também utilizada para divulgar a entrada 
da ADREP no mundo das novas tecnologias, através de uma página que 
pode ser visitada em www.adrep.org na qual se encontra condensada a 
informação mais relevante sobre a vida da Associação.6

No rescaldo deste V Grande Prémio, a ADREP dominou nos escalões de 
formação as várias provas em disputa, quer colectiva quer individualmen-
te. Nos séniores, as equipas vencedoras foram GRECAS e ADERCUS, por 
intermédio, respectivamente, de Bruno Saramago e Carla Martinho. No 
sector feminino a ADREP venceu colectivamente os escalões de iniciados 
e juvenis. No masculino foram as equipas de infantis e iniciados e levar de 
vencida os seus adversários. Os principais destaques foram para Débora 
Santos e John Martins.7

As celebrações dos 30 anos de vida da Associação foram um verdadeiro 
momento de glória. À tardinha, foi inaugurado um mural de apresentação 
da ADREP. A seguir, o corredor de atletismo com pista de Tartan, apesar 
das obras não estarem concluídas por causa do mau tempo. A noite termi-
nou em ambiente de festa e de grande calor humano, com um jantar co-
memorativo, o lançamento de um livro (onde colaboram Jorge Silva, Pedro 
Carvalho e Catarina Pereira) e de um DVD. Todos os atletas (de andebol, 
futsal, atletismo e kickboxing), foram homenageados. Distinção que tam-
bém recaiu no Grupo Cénico, Grupo de Bombos, Comissão de Pais do 
Atletismo, ex-atletas (Anália Rosa, Carla Martinho, Filipe Pedro, Sandra 
Vieira) e ex-Presidentes da Associação.8

6 Manuel Zappa, “ADREP – V Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça – Cidade de Oliveira do 
Bairro. Mostrar à população a força da ADREP, Jornal da Bairrada, 15.11.2006, p. 32.
7 Jornal da Bairrada, 13.12.2006, p. 30.
8 Manuel Zappa, “ADREP comemora aniversário. Trinta anos de dinamismo e história”, Jornal da Bair-
rada, 20.12.2006, p. 37.

Almoço comemorativo do 30.º aniversário da ADREP (aspecto do Pavilhão)
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Em 2007 tem lugar na Palhaça o I Meeting da ADREP, uma competição dis-
putada no corredor de atletismo. Marcaram presença cerca de duas cente-
nas de atletas, em representação de clubes dos distritos de Aveiro, Coimbra 
e Braga, dos escalões benjamim, infantil, iniciado e juvenil. A organização 
privilegiou as disciplinas de saltos, lançamentos e velocidade.  A equipa 
da casa não deixou os seus créditos por mãos alheias. Esteve em grande e 
ganhou colectivamente. No plano individual, Soraia Ruas (iniciados) ven-
ceu as duas provas em que participou: peso e lançamento do dardo. Igual 
proeza conseguiu John Martins (iniciados), ao vencer nos 80 metros e no 
salto em altura. Jéssica Pires (iniciados) venceu a prova de salto em com-
primento, enquanto Marisa Seabra (juvenis) garantiu o primeiro lugar no 
lançamento do dardo.9

9 Jornal da Bairrada, 30.05.2007, pp. 17 e 21.
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Ainda não se tinham extinguido os ecos das comemorações dos trinta anos 
de vida e já a ADREP voltava a fazer história no atletismo. Em meados de 
2007 assegura a primeira posição da Classificação Nacional de Clubes no 
Torneio Quilómetro Jovem Nacional. A melhor, entre as centenas de equi-
pas que participaram nesta competição de âmbito nacional, destinada a 
atletas dos escalões infantis, iniciados e juvenis. Ao deixar para trás, na 
tabela classificativa, “aquelas que são consideradas por muitos as melhores 
equipas nacionais”, a equipa de atletismo da ADREP “deu mais um impor-
tante passo na sua afirmação como potência nacional, neste sector”. 

Merecem destaque, por terem ajudado na pontuação (a equipa vencedora 
é a que, no seu todo, atinge números mais baixos) os seguintes atletas: Ru-
ben Reis e Flávia Costa (infantis), John Martins e Débora Santos (iniciados) 
Jorge Batista e Carla Santos (juvenis). Um trabalho meritório que segundo 
Renato Santos, o treinador, “nem sempre é reconhecido, tendo em conta a 
falta de sensibilidade existente, por parte da sociedade, para algumas con-
quistas das modalidades ditas amadoras.10

Em Julho de 2007 realiza-se o 1.º ANIMADREP, com a Zona Desportiva da 
Palhaça a receber, durante quatro dias, centenas de visitantes. Nem só de 
gastronomia e cultura viveu o certame. O desporto também marcou pre-
sença, com a realização de torneios de andebol e futsal. As várias secções 
desportivas montaram as suas tasquinhas para angariação de fundos, per-
mitindo aos interessados saborear as diferentes iguarias ao som do folclore, 
da música celta e da música popular tradicional. Momento alto do certame 
foi a distinção atribuída à equipa de atletismo, campeã nacional de 2007 na 
especialidade de meio fundo.11

O ano de 2007 pode considerar-se um marco na história do atletismo da 
Associação. A temporada, uma das melhores em três décadas de vida, aca-
baria por encerrar com chave de ouro. No escalão feminino a ADREP con-
quistou o Troféu Clube Jovem, atribuído pela Associação de Atletismo de 
Aveiro, por ser a equipa que, ao longo da época, mais pontos averbou nos 
vários campeonatos distritais. O sector masculino conquistou a segunda 
posição. Ao garantir estes dois troféus, a equipa de atletismo da ADREP 
dava “mais um importante passo na sua afirmação”. Também na classifica-
ção final do Circuito Distrital de Meio Fundo e Fundo se destacaram alguns 
atletas da equipa da Palhaça: Ruben Reis (infantis) foi o mais regular e por 
isso conquistou o 1.º lugar. No sector feminino (iniciadas) as atletas Débora 
Silva e Sara Barreto garantiram as 1ª e 2.ª posições da classificação final.12

A fechar o ano de 2007 decorre, na Palhaça, o VI Grande Prémio de Atle-
tismo da ADREP, prova integrada nas comemorações do 31.º aniversário. 
A iniciativa mereceu o voto de confiança da Associação de Atletismo de 

10 Idem, 20.06.2007, p. 27.
11 Idem, 18.07.2007, p. 20.
12 Idem, 16.08.2007, p. 20.
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Aveiro, ao ponto de incluir nela o Campeonato Distrital de Estrada. A prova 
começava a gerar o interesse crescente dos praticantes, ao ponto de terem 
estado presentes 501 atletas em representação de 59 clubes. A ADREP, 
para quem as vitórias são já uma rotina, venceu colectivamente em juvenis 
(masculinos e femininos), o mesmo acontecendo com a equipa de inicia-
das.13

Mantinha-se a senda dos bons resultados, ao ponto de em 2008 Soraia 
Ruas, especialista no lançamento do peso, ter sido considerada Atleta do 
Ano no escalão de iniciados. Renato Duarte, que então orientava toda a 
equipa de atletismo da ADREP, recebeu o galardão de Treinador do Ano. 
As distinções tiveram lugar na Gala da Associação de Atletismo de Aveiro, 
no Parque de Exposições da cidade salgada.14 No Olímpico Jovem Nacional 
disputado em Leiria durante o mês de Maio, a ADREP viria a confirmar 
esses pergaminhos. 

Verdadeiramente memorável foi a sua prestação. Participando ao mais alto 
nível nacional, arrebatou três medalhas em representação do distrito de 
Aveiro: Soraia Ruas conquistou a medalha de prata no lançamento do peso; 
Flávia Costa (no lançamento do dardo) e Jorge Batista (nos 800 metros) 
conquistaram a medalha de bronze. Graças a esta brilhante prestação dos 
atletas da ADREP, a selecção de Aveiro alcançou um honroso 3.º lugar no 
pódio.15

Resultados verdadeiramente assinaláveis, que colocavam a fasquia ainda 
mais elevada para a época seguinte. Com 7 atletas de alta competição a 
evoluir no distrito, era realmente um feito que 2 deles – Soraia Ruas e John 
Martins - pertencessem à ADREP.16 Este trabalho notável a nível do atle-
tismo, feito de  muito empenho e  dedicação, viria a ser reconhecido pelo 
Instituto do Desporto de Portugal. A ADREP e o treinador Renato Duarte 
foram distinguidos pelo IDP, por, no distrito de Aveiro, “terem sido os que 
mais se evidenciaram na última época”.  

A Associação da Palhaça afirmava-se cada vez mais como uma potência 
do atletismo de formação na Região Centro e uma das mais importantes 
a nível nacional. Mário Braga recebeu o troféu “Reconhecer o Mérito em 
2007” nas instalações do Governo Civil de Viseu. Reconheceu a distinção 
como uma honra e foi com indisfarçável orgulho que afirmou, acompa-
nhado por António Mota, vereador do Desporto e das Obras Públicas da 
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro: “Apesar das dificuldades, a nossa 
aposta é manter o mesmo nível”.17

13 Idem, 19.12.2007, p. 34.

14 Idem, 05.03.2008, p. 43.
15 Idem, 21.05.2008, p. 31.
16 Oriana Pataco, “ADREP. Fasquia cada vez mais elevada”, Jornal da Bairrada, 05.11.2008, p. 33.
17 Manuel Zappa, “IDP distingue ADREP e treinador Renato Duarte”, Jornal da Bairrada, 26.11.2008, 
p. 30.
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A fechar o ano de 2008 a ADREP envolve-se em mais uma iniciativa am-
biciosa: realiza, no dia 14 de Dezembro, o 7.º Grande Prémio de Atletismo 
Vila da Palhaça. Na apresentação pública da prova, inserida no 32.º aniver-
sário da Associação, marcaram presença duas figuras históricas do atle-
tismo feminino em Portugal: Aurora Cunha e Manuela Machado. Ao con-
ferir-lhes o papel de madrinhas da competição, pretendia-se “conquistar a 
presença dos grandes nomes da modalidade” concorrendo também para 
essa política atractiva “o reforço dos prémios monetários”. O objectivo, 
segundo Mário Braga, era “trazer à Palhaça cerca de um milhar de atletas, 
depois dos 800 da edição de 2007”.18

18 Idem, “Ambição sem limites na ADREP”, Jornal da Bairrada, 19.11.2008, p. 30.

Prémio de reconhecimento de mérito atrbuido pelo IDP

Partida da prova principal de atletismo



ADREP: história de uma vida exemplar70

Renato Duarte, treinador e coordenador da secção de atletismo, secundou 
as palavras do Presidente da Associação, falando de uma iniciativa ambi-
ciosa: “O orçamento é o espelho disso mesmo. Queremos ter na Palhaça os 
melhores e fazer deste GP uma das principais competições da zona Centro 
a nível de estrada”.19 Importante também, em 2008, foi o patrocínio do 
atletismo pela joalharia Jóia Aveiro, situada no Centro Comercial Oita, pas-
sando a equipa a designar-se ADREP/JÓIA AVEIRO.

O 32.º aniversário foi assinalado a 20 de Dezembro de 2008 com um jan-
tar convívio de Natal, com a presença de todos os colaboradores e atletas. 
Actuaram o novo Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra (antes de se 
apresentar ao público), o Grupo de Teatro (que apresentou a rábula de crí-
tica social e política O Maluco sou eu) e o Grupo de Bombos.

Com a realização do Meeting ADREP 2009, afluem à Palhaça grandes figu-
ras do atletismo juvenil nacional. Duas centenas de atletas, em representação 
das melhores equipas de sete distritos, desfilaram no Corredor de Atletismo. 
Foi também em Junho de 2009 que a ADREP/Jóia Aveiro fez novamente his-
tória, desta vez no Campeonato Nacional de Juniores que decorreu no Luso. 

O momento de maior glória foi o título alcançado por Soraia Ruas no lança-
mento do peso: medalha de ouro e campeã nacional de juvenis. A ADREP 
assistiu, no Luso, “à consagração de uma das maiores gerações de sempre, 
formada no seu seio”. A aposta forte na formação, aliada a um trabalho em 
profundidade, dava os seus mais generosos frutos. Além de Soraia Ruas, a 
equipa de juvenis masculinos da ADREP/Jóia Aveiro conquistou a medalha 
de bronze. Subiram ao pódio nacional os atletas Nuno Oliveira, John Mar-
tins, Fábio Rodrigues e Ariel Pereira. John Martins voltaria a conhecer de 
novo o sabor do pódio, ao conquistar a medalha de bronze nos 300 metros 
obstáculos. Ao todo, três medalhas para a nossa Associação no Campeona-
to Nacional de Juvenis. Um feito notável, para mais tarde recordar.20

Transcorridas apenas duas semanas, Soraia Ruas averba outra retumbante 
vitória: conquista em Lisboa a medalha de ouro no lançamento do peso, 
no Campeonato Nacional de Juniores. Apesar de ter idade para integrar a 
equipa juvenil, a atleta da ADREP/Jóia Aveiro acabou por superar, de forma 
surpreendente (ou talvez não...) a grande favorita nesta modalidade: Irina 
Rodrigues, do Sporting Clube de Portugal.21

Em 2009 acontece também a 3.ª edição do ANIMADREP. A direcção ho-
menageou atletas de todas as modalidades. Mas foi num ambiente de nos-

19 Idem, ibidem.
20 Jornal da Bairrada, 02.07.2009, p. 33.
21 Idem, 16.07.2009, p. 28.
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talgia e sentimento de perda que se prestou homenagem póstuma a Paulo 
Santos (Carias), malogrado treinador de andebol prematuramente desapa-
recido. Em sua memória foi descerrada uma placa no hall de entrada do pa-
vilhão. Aliás, no curto espaço de 38 dias a ADREP sofreu um rude golpe, ao 
ver desaparecer outras duas saudosas figuras que lhe estavam intimamente 
ligadas: a contabilista Lúcia Cunha e Hilário Graça, director do andebol, 
que tomava ainda conta do pavilhão e do bar da piscina.22

A pensar numa grande época 2009/2010 para o atletismo, a ADREP pu-
xou dos cordões à bolsa (o orçamento para a modalidade tinha duplicado 
dos 15 para os 30 mil euros) e contratou 25 novos atletas provenientes de 
algumas das melhores equipas nacionais. Elevava-se a fasquia e subiam 
as expectativas. As metas passavam por formar uma equipa júnior com 
qualidade para disputar um lugar no pódio feminino do Campeonato Na-
cional de Corta-Mato e criar outras duas equipas – uma masculina e outra 
feminina – para disputar os campeonatos de pista. Um projecto ambicioso 
e totalmente renovado, “com quatro treinadores interinos e duas equipas 
(...) para se baterem com as melhores nacionais, em todas as frentes”.23

Mário Braga explicou estas contratações, para que não subsistissem dúvi-
das quanto a um eventual desinvestimento na formação, de que a ADREP 
tem sido um exemplo no concelho e no distrito a que pertence: “a ADREP 
está a entrar numa nova fase da sua vida, deixando apenas de ser um clube 
de formação para começar a criar um espírito mais competitivo”. Acres-
centou ainda que a ADREP “passou a ter atletas de todos os escalões e 
competições”.24 Ao dizer isto, estava a reconhecer que a formação, apesar 
de todos os sucessos alcançados, não era por si só capaz de alimentar os 
sonhos de glória da Associação. Se os melhores atletas iam saindo para 
clubes de maior projecção – porque de maior envergadura económica – era 
preciso ir buscar outros de bom quilate e trabalhá-los até atingirem a lim-
pidez do cristal. Isso já a ADREP tinha dado provas de saber fazer, e bem. 

Como sublinhou o treinador Renato Duarte, a ADREP entrava num novo 
patamar da sua história: começava a mostrar “capacidade de segurar os 
melhores atletas” (casos de Jorge Batista, que optou por continuar vincula-
do ao clube, depois de rejeitar um apetecível convite do Sporting Clube de 
Portugal, e de Soraia Ruas, que esteve quase a ingressar no Futebol Clube 
do Porto, e com convite formal de outro clube da 1.ª divisão, o Marítimo) 

22 Manuel Zappa, “3.º ANIMADREP. Cerimónia marcada pela homenagem a Paulo Santos”, Jornal da 
Bairrada, 30.07.2009. Mário Braga salientou a importância que Paulo Santos teve na vida da Associa-
ção e confessou mesmo ter partido dele a ideia de organizar umas tasquinhas para promover o nome 
da ADREP e se angariarem fundos.
23 Jornal da Bairrada, 22.10.2009, p. 32. Entre os reforços contavam-se Sandra Vieira Leitão (ex-Futebol 
Clube do Porto), Liliana Barbosa (Ex-Sporting de Braga), Carla Vieira (ex-Bunheirense) e Ana Pinto 
(ex-Ílhavos).  
24 Idem, ibidem.

Hilário Graça

Paulo Carias

Lúcia Cunha
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mas também de contar com um elevado número de reforços”.25 Tais refor-
ços, segundo Mário Braga, significavam “a vontade de voar para outros 
palcos [com] atletas do mais alto nível nacional em todas as disciplinas”.26 

Em 2010 a equipa de atletismo voltaria a ser reforçada, o que mostra que a 
medida foi ponderada, amadurecida e destinada a dar frutos a médio e lon-
go prazo. Em Setembro de 2010 nove nomes foram confirmados para refor-
çar as equipas masculina e feminina. Entre estas “contratações cirúrgicas” 
constam o fundista de 3000 e 5000 metros Ricardo Fernandes (ex-ADER-
CUS), David Santos para o lançamento do martelo (ex-GCA-Donas), Bruno 
Cardoso (ex-GRECAS) especialista no lançamento do dardo, André Santos 
(ex-ACD Ílhavos), um dos melhores de Portugal no salto em comprimento 
e que contava, então, apenas 15 anos. Para reforçar a equipa feminina en-
traram Ana Garrido (ex-Bunheirense), uma das mais promissoras atletas 
aveirenses no lançamento do martelo; Rita Santos (ex-Cesar) e ainda Már-
cia Cardoso (ex-ADERCUS), ambas com apenas 16 anos e destinadas às 
provas de velocidade.27

Como o período do defeso ainda não tinha encerrado, a ADREP/Elite Club 
– nova denominação que resultou do apoio de um novo patrocinador - vol-
taria a fazer sensação no mercado de transferências do atletismo. Contra-
tou João Arrães (sénior) e Marco Regêncio (sub-23) ao ACD Ílhavos. Mas 
a maior coroa de glória foi conseguir trazer para a sua equipa um reforço 
inédito: o atleta olímpico Augusto Cardoso (ex-Futebol Clube do Porto). 
Este atleta esteve presente nos Jogos de Pequim em 2008 e acalentava a 
esperança de voltar a representar Portugal em Londres, no ano de 2012. 
Uma autêntica bomba, esta grande e sonante contratação, até por se tratar 
do primeiro atleta olímpico integrado num clube desta região. 

Com quase quatro dezenas de internacionalizações, Augusto Cardoso, es-
pecialista em marcha atlética, é um dos portugueses com maior currículo 
do atletismo nacional”.28 Um reforço de peso – e também uma esperança 
– depois de garantida a permanência dos seus atletas mais representativos. 
Passavam a ser agora 5 os internacionais ao serviço da ADREP/Elite Club: 
Soraia Ruas, Sandra Leitão, Jorge Batista, Miguel Costa e Augusto Cardoso. 

O primeiro título, ao mais alto nível, conquistado por Augusto Cardoso 
com a camisola da sua nova equipa, aconteceu na Batalha, em Fevereiro 

25 Idem, ibidem.
26 Manuel Zappa. “Mário Braga, presidente da ADREP, em entrevista. Ambição para continuar a cres-
cer”, Jornal da Bairrada, 11.03.2010, p. 27.

27 Jornal da Bairrada, 30.09.2010, p. 32.
28 Idem, 07.10.2010, p. 32. Em 2008 Augusto Cardoso participou nos Jogos Olímpicos de Pequim. Em 
2009 no Campeonato do Mundo de Berlim. Em 2010 representou Portugal no Campeonato da Europa, 
que se realizou em Barcelona (idem, ibidem). Em Abril de 2012 representou Portugal na Taça da Europa 
de Marcha Atlética, que se disputou na Rússia (idem, 22.03.2012, p. 34).

Augusto Cardoso
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de 2011, ao sagrar-se vice-campeão nacional de marcha atlética. Logo a 
seguir seria chamado à selecção nacional para participar na Taça da Europa 
de Marcha Atlética, depois de se classificar como o 3.º melhor português 
nos 20 Km do Challenge Mundial de Marcha, em Rio Maior. Uma nova pá-

Jorge e Soraia Sandra Leitão

Miguel Costa: salto em comprimento no 2.º Meeting de Atletismo da ADREP
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gina de glória para o atletismo da ADREP, que viu mais um dos seus atletas 
a representar Portugal.29

Com estas contratações e ainda mais duas ao Futebol Clube do Porto (An-
dré Moreira e Fernanda Silva) o total cifrou-se em 12 reforços para au-
mentar a competitividade. Segundo Mário Braga, a ADREP passava a ter 
“atletas em todos os escalões e modalidades, excepto no salto à vara”. 
Não deixou por isso de apelar à Junta de Freguesia da Palhaça e à Câmara 
Municipal concelhia “para reforçarem o apoio à colectividade”, revelando 
que “para conquistarmos os títulos, a ADREP investiu muito dinheiro, seja 
nas deslocações ou nas estadias”.30 Os apelos encontraram o eco desejado. 
Pouco tempo depois, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro decidiu, 
por unanimidade, antecipar um subsídio de 20 000 euros, justificado com o 
apoio às obras que estavam em curso na sede da Associação.

Os resultados não se fizeram esperar: a ADREP iniciou a nova época com 
seis pódios individuais e dois colectivos, conquistados no 17.º Grande Pré-
mio de Atletismo Terra Nova, na Gafanha da Nazaré, com o sector feminino 
a mostrar-se em grande nível, apesar de uma parte significativa dos refor-
ços ainda não ter participado neste arranque inicial de temporada.31

Ao realizar, em Dezembro de 2009, o 8.º Grande Prémio de Atletismo Vila 
da Palhaça, a ADREP abalança-se uma vez mais a trazer para a sua terra 
uma competição de elevado nível, na qual marcaram presença mais de 500 
atletas, entre eles dois quenianos, “reforçando claramente o estatuto de 
principal prova de atletismo da região”.32

O ano de 2010 começa com a ADREP/Jóia Aveiro a escrever mais algu-
mas páginas brilhantes para a história do atletismo da região. Primeiro, 
ao tornar-se na melhor equipa sub-23 masculina do distrito de Aveiro e 
na segunda melhor feminina. O feito foi registado no Campeonato Distri-
tal de Esperanças, para os melhores atletas com idade inferior a 23 anos. 
A ADREP levaria de vencida aquelas que eram, à data, consideradas “as 
grandes potências do atletismo sénior aveirense, como o GRECAS, o Clu-
be de Campismo de S. João da Madeira ou o NA Cucujães”. Isto no sector 
masculino, porque no feminino os resultados também foram surpreenden-
tes: “Num sector em que pontuaram as 17 melhores equipas femininas do 
distrito, a ADREP só foi mesmo superada, sem surpresa, pelo GRECAS”.33 
Uma semana depois, novo momento de glória, desta vez no Campeonato 

29 Idem, 14.04.2011, p. 32.
30 Pedro Fontes da Costa, “ADREP aposta em 12 reforços para aumentar competitividade”, Jornal da 
Bairrada, 28.10.2010, p. 27.
31 Jornal da Bairrada, 29.10.2009, p. 32.
32 Idem, 17.12.2009, p. 32.
33 Idem, 14.01.2010, p. 26.
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Distrital de Seniores, onde a ADREP/Jóia Aveiro conquistou quatro meda-
lhas de ouro e cinco de bronze. O destaque foi para as actuações de Soraia 
Ruas, Sara Barreto e Sandra Leitão.34 A fechar o mês de Janeiro, mais um 
êxito retumbante: Jorge Batista conquista o ouro em Pombal, ao sagrar-se 
Campeão Nacional de Juniores nos 800 metros de pista coberta.35 

Em Março a ADREP seria Vice-Campeã Nacional de Corta-Mato, título 
conquistado na Aldeia das Açoteias (Albufeira). Os méritos para mais esta 
conquista histórica vão por inteiro para Ana Pinto, Sara Barreto, Carla San-
tos, Cátia Rodrigues e Carla Vieira.36 Em Maio, reflectindo a aposta feita 
em 25 novas contratações para alargar o leque de possibilidades de êxito 
em diferentes provas de atletismo, a equipa da ADREP/Jóia Aveiro fez-se 
representar, por 16 vezes, no pódio do Campeonato Distrital de Juvenis. 
O que aconteceu foi “uma chuva de medalhas, entre saltos, lançamentos, 
corridas de velocidade e meio fundo”.37

34 Idem, 21.01.2010, p. 33.
35 Idem, 28.01.2010, p. 27.
36 Idem, 11.03.2010, p. 26.
37 Idem, 06.05.2010, p. 32.

Equipa vice campeã nacional juniores corta mato, março de 2010 nas Açoteias
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A ADREP continuava a crescer – desportiva e patrimonialmente – com a 
bandeira do atletismo a subir bem alto no mastro do sucesso. Mas outros 
factores contribuíam para a sua grandeza, como explicou Mário Braga, que 
perfazia nessa altura 20 anos de direcção: “não podemos esquecer o nos-
so património em instalações, em material de apoio para as mais diversas 
actividades e os meios de transporte existentes, 5 carrinhas de 9 lugares e 
uma de sete”. 

Instado a identificar as principais lacunas da Associação, o Presidente da 
ADREP referiu-se à maior: “a falta de meios humanos para levar a bom 
porto tantas modalidades e actividades”. A explicação para se encontrar 
há tantos anos à frente da ADREP assenta no lema “Amar, servir a ADREP 
e a População”, dando como exemplo o facto de muitas obras da Zona 
Desportiva da Palhaça só terem sido possíveis graças ao dinheiro adiantado 
por directores e por outros que se atravessavam como fiadores, para que o 
actual património fosse uma realidade.38

O ano de 2011 assinalou o 35.º aniversário de vida da Associação. Um ano 
outra vez recheado de êxitos desportivos, merecedor de destaque assim 
que tiveram início as primeiras competições organizadas ao mais alto nível 
nacional. Logo em Janeiro, Jorge Batista foi 3.º classificado (medalha de 
bronze) nos 400 metros, entre os melhores séniores de Portugal, na Taça 
Federação Portuguesa de Atletismo de Velocidade e Barreiras, que decor-
reu em Pombal. 

No Campeonato Distrital de Seniores de Inverno a ADREP/Elite Club ar-
rebatou 12 medalhas (5 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze). Em termos 
colectivos sagrou-se Vice-Campeã Distrital de Seniores, um título que re-
forçava, em 2011, “o estatuto de segunda melhor equipa feminina do dis-
trito, só superada pelo GRECAS”.39 No mês de Fevereiro a equipa feminina 
alcança um histórico 3.º lugar na final do Campeonato Nacional de Clubes 
(2.ª divisão). A melhor classificação de sempre alcançada por uma equipa 
da Região Centro, naquela que é considerada “a prova rainha do atletismo 
português”.40

O reconhecimento por todo o notável trabalho desenvolvido pela ADREP 
viria pouco depois, através da Associação de Atletismo de Aveiro. Na elei-
ção dos que mais se destacaram no ano de 2010, Jorge Batista e Soraia 
Ruas foram considerados os melhores atletas juniores do distrito. Renato 
Duarte foi eleito o melhor treinador e Mário Braga considerado o dirigente 
do ano.41

38 Manuel Zappa. “Mário Braga, presidente da ADREP, em entrevista. Ambição para continuar a cres-
cer”, Jornal da Bairrada, 11.03.2010, p. 27.
39 Jornal da Bairrada, 20.01.2011, p. 28.
40 Idem, 17.02.2011, p. 50.
41 Idem, 07.04.2011, p. 30.

Símbolo 35 anos
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Em Julho, a equipa de atletismo ADREP/Elite Club arrebata cinco pódios no 
Campeonato Nacional de Juniores. Até 2011, esta foi a “melhor campanha 
de sempre de uma equipa desta região, entre as melhores nacionais, rema-
tada com um novo recorde distrital”. As formações da Palhaça ombrearam 
com equipas consagradas do atletismo nacional como Benfica, Sporting 
e Juventude Vidigalense. Para a história, aqui ficam os nomes dos atletas 
juniores que com o seu esforço ajudaram ao brilho nacional na estafeta 
4x400 metros: Mark Rosnovskiy, João Nogueira, John Martins e André Si-
mões. 

Não menos empolgante e merecedora dos maiores elogios foi a presta-
ção da equipa feminina na referida estafeta. Um dos mais jovens quarte-
tos desta competição conseguiu trazer para casa a medalha de prata, com 
um novo recorde distrital absoluto, em confronto directo com as mesmas 
equipas que rivalizaram com a congénere masculina da ADREP.  Uma pres-
tação, refira-se, “ao nível daquilo que nenhuma equipa sénior aveirense fora 
capaz de fazer, até hoje”. Deram asas à realização de mais este sonho lindo 
as atletas Andreia Santos, Márcia Cardoso, Daniela Urbano e Jéssica Pires. 
Para que conste.42

Para a época de atletismo 2011/2012 a ADREP continua a planear o fu-
turo. Volta a reforçar-se, em nome de um crescimento sustentado e, tanto 
quanto possível, imparável. Aposta em patamares de exigência cada vez 
mais elevados. Ao todo, são 10 os reforços. Para a equipa feminina entram 
Sónia Grácio e Sandra Santos (ex-Gira Sol); Vera Lima (ex-AD Sanjoanen-
se); Jennifer Gomes (ex-Escola Secundária Júlio Dinis); Margarida Ferreira 

42 Idem, 14.07.2011, p. 33.

Prémio Dirigente do ano atletismo 2010

Renato Duarte Treinador do ano de 2010-2011
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(ex-SC Braga); Inês Bola (ex-GRECAS) e Patrícia Tavares (ex-UD Valmaior). 
Para os escalões de formação entram Luísa Pereira (ex-ADERCUS), Fátima 
Lima (ex-AD Sanjoanense) e Ana Moreira (ex-Agrupamento de Escolas da 
Mealhada). Com estes reforços a ADREP parece “mais preparada do que 
nunca para ter uma participação em todas as provas do Nacional de Clubes.43

É também em 2011 que se realiza pela primeira vez o Dia do Associado, 
numa tentativa de reforçar os laços entre os sócios e os amigos da ADREP. 
As instalações foram franqueadas a quem as quisesse conhecer ou utilizar. 
Como o calor apertava, uns sentiram o apelo das piscinas. Outros, mais da-
dos a fazer a vontade às papilas gustativas, preferiram um culto diferente, 
venerando dois porcos no espeto. Entre outras actividades, houve jogo de 
futebol entre solteiros e casados, actuação do Grupo de Bombos e baile 
com o conjunto Pizzicato.44

Entretanto, em paralelo com os êxitos desportivos, continuavam a decorrer 
as obras no salão sede da Associação, o primeiro edifício de todo o vasto pa-
trimónio posteriormente edificado. Construído para as necessidades da épo-
ca e num tempo em que os recursos financeiros eram muito escassos, tinha 
sido inaugurado em 7 de Abril de 1991, aquando da visita do então primeiro-
-ministro Cavaco Silva à Palhaça. Transcorridos vinte anos, estava a precisar 
de melhoramentos. Daí o ter-se avançado para a edificação de dois blocos, 
um de cada lado do salão. Requalificação necessária, não apenas para maior 
comodidade dos utilizadores, mas também para estar em conformidade com 
as leis e necessidades de uma Associação do século XXI.

Apesar da sua “provecta” idade, o velho salão esteve em permanência ao 
serviço da freguesia até ser remodelado. Albergou actividades do Centro 
Social, da Igreja e do Rancho Folclórico. Foi palco de grupos de teatro. Fun-
cionou como sala de jantar para voluntários e utentes e como sala de reco-
lha de sangue (ADASMA). Um verdadeiro salão polivalente, ou multi-usos, 
se preferirem. As obras de requalificação eram necessárias para acudir às 
cada vez maiores exigências da freguesia. 

Segundo a perspectiva de Mário Braga, o novo salão iria ter “capacidade 
para 400 pessoas, colocadas na plateia e no balcão”. Seria apetrechado com 
“cadeiras, instrumentação de som e multimédia”, para responder às exigên-
cias da tecnologia. O bloco ao lado do palco, que funcionava como casa das 
máquinas, iria transformar-se no “palco da sede, com as várias salas para 
trabalho administrativo”. Quanto ao outro bloco, pretendia-se que a sua cons-
trução viesse permitir “melhoramento das condições dos sanitários, arrumos 
e ampliação do salão”. Um investimento de 350 000 euros. Como as valiosas 

43 Idem, 13.10.2011, p. 30.
44 Idem, 14.07.2011, p. 22.
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comparticipações da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia se cifravam 
em 222 500 euros, não restou outra solução senão voltar a apelar à generosi-
dade da população da Palhaça e de outros amigos fora dela.45

A fechar o ano de 2011 a ADREP realiza o seu X Grande Prémio de Atle-
tismo. A prova foi apadrinhada por António Leitão, medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Marcou presença na Palhaça de-
pois de outras figuras de relevo do atletismo nacional também o terem feito: 
Fernando Mamede, Aurora Cunha, Albertina Dias e António Pinto. Um orgu-
lho e uma honra para a ADREP, esta disponibilidade aberta para nos visitar 
manifestada por tão gradas figuras da plêiade do desporto em Portugal.

O ano encerrava com chave de ouro, tanto no plano desportivo como no 
patrimonial. Para assinalar o 35.º aniversário em ambiente de festa, a ADREP 
elaborou um vasto programa, que compreendeu ADREP 35 Anos ao Vivo e 
Multimédia e o X Grande Prémio de Atletismo. Também a nova sede, que foi 

45 Mário Braga [Presidente da Direcção da ADREP], “ADREP: Sede em obras”, Jornal da Bairrada, 
07.04.2011, p. 37.

Salão
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objecto de várias remodelações, seria inaugurada de forma oficiosa. Segundo 
Mário Braga, a ampliação e requalificação da sede custaram 327 mil euros. 
A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro concedeu um apoio faseado (três 
anos) de 200 mil euros e a Junta de Freguesia da Palhaça um outro de 25 mil. 
O resto do dinheiro foi preciso ir buscá-lo a um peditório pela freguesia, aos 
sócios beneméritos e vitalícios e aos apoios de vários fornecedores.

De forma recorrente, Mário Braga voltou a relembrar que para manter tan-
tas actividades recreativas, culturais e desportivas escasseiam os meios hu-
manos: “Todos somos poucos e existe espaço nesta Associação para todos 
e para novas ideias”. Outro motivo de algum desalento é a “pouca adesão 
em relação a algumas actividades realizadas. Sentimos que a presença de 
sócios e não sócios e da população em geral é o maior apoio e incentivo 
para a realização das actividades”.46

Questionado sobre as razões que o levam a estar durante tantos anos à frente 
dos destinos da ADREP, Mário Braga não se esconde e dá resposta pronta: 
“é o ter crescido nesta Associação e acreditar que é possível transportar para 
a realidade os sonhos de construir (...) fazendo da ADREP o local privilegia-
do para a ocupação dos tempos livres de todos”. E como ninguém faz nada 
sozinho, o Presidente da Direcção coloca o acento tónico no colectivo a que 
preside: “A vontade de servir a juventude e a população, faz com que eu e 
outros dirigentes estejamos tantos anos à frente dos destinos da ADREP”. 
Lembrou também o sentido de responsabilidade que resulta das dívidas à 
banca, o qual pesou na decisão de assumir mais três anos de trabalho árduo: 
“queremos trabalhar para podermos liquidar o máximo nestes três anos e não 
deixar para os outros encargos e responsabilidades tão pesadas”.47

Em relação ao atletismo a fasquia mantinha-se elevada, em finais de 2011. Cada 
época transforma-se na melhor época de sempre. Tem sido assim nos últimos 
anos, sem surpresas, ao fazer-se o balanço. Um crescimento contínuo, a cami-
nho da crescente afirmação nacional. O grande momento do ano foi segura-
mente a conquista da medalha de ouro nos Campeonatos de Portugal (senio-
res) pela equipa feminina de 4x400 metros. Um feito notável, que infelizmente 
passa ao lado de muita gente, quando deveria constituir motivo de orgulho 
para todos os palhacenses e também para os bairradinos em geral. A ADREP 
orgulha-se de proporcionar aos seus atletas aquilo que eles mais ambicionam: 
pódios – se possível nacionais – e representar a Selecção de Portugal. Experiên-
cias únicas, apenas ao alcance dos verdadeiros campeões.48

As celebrações do 35.º aniversário decorreram com justificado orgulho. Fo-
ram abertas à comunidade todas as instalações do salão renovado e da nova 

46 Entrevista de Manuel Zappa a Mário Braga, Jornal da Bairrada, 15.12.2011, p. 31.
47 Idem, ibidem.
48 Idem, ibidem.
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sede da Associação. A sessão solene contou com a presença de Mário João 
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que aprovei-
tou a oportunidade, em época natalícia, para comunicar a antecipação de um 
cheque de 25 mil euros ao abrigo do protocolo assinado com a ADREP. 

A noite de festa ficou também marcada pela apresentação do livro ADREP 
35 Anos, da autoria de António Capão: “Livro de amor para muitos que se 
sentiram realizados com os trabalhos por si levados a cabo, livro de louvor 
para muitos outros que se guindaram a altos postos de competição; livro 
também de recordações firmemente sonhadas no meio das dificuldades 
económico-sociais imperativas que fizeram da Associação a mãe germina-
dora de tantas actividades desportivas e culturais”.49

49 António Capão, ADREP 35 Anos, Edição ADREP, Dezembro de 2011, p. 67.
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2012 

Há cinco anos Mário Braga acalentava um sonho, que então tornou público: 
realizar alguns projectos para melhor servir a população da Palhaça. Entre 
eles avultava a construção de uma nova sede e a remodelação do salão 
da ADREP. O dia de ver esse sonho concretizado chegou num domingo 
de Janeiro de 2012. Mesmo sem apoio estatal – quatro longos anos de 
candidaturas sem resposta – a direcção da ADREP não se deu por vencida 
e avançou. E assim se cumpriu mais um sonho. Fechava-se um ciclo de 
construção de infraestruturas. Importante, a partir de agora, era mostrar 
criatividade para as dinamizar. E garantir a sua manutenção, o que continua 
a envolver alguns custos.

Na presença de Alexandre Mestre, então Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude, Mário Braga foi dizendo o que já se tornou rotina no quoti-
diano do seu discurso: que a ADREP vai continuar a crescer, mormente no 
campo desportivo, procurando “reactivar as secções de andebol e de fu-
tebol sénior”. Voltou a lamentar a falta de carolice, o escasso interesse da 
juventude e a proverbial falta de apoio do Estado a uma Associação ímpar 
– na opinião de Manuel Nunes, Presidente da Assembleia Municipal – cujo 
percurso seria elogiado por outros oradores presentes nesta cerimónia de 
inauguração.1

Em termos desportivos, o ano de 2012 abre para a ADREP/Elite Club com 
uma chuva de recordes. Logo no mês de Janeiro, em Pombal, Márcia Cardoso 
e Andreia Santos destacaram-se entre as melhores atletas nacionais, ao bater 
recordes na Taça Federação Portuguesa de Atletismo de Velocidade e Barrei-

1 Oriana Pataco, “Infraestruturas da ADREP ao serviço da freguesia”, Jornal da Bairrada, 19.01.2012, 
p. 30.
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ras. Por sua vez, em Aveiro, Tiago Ferreira conquistava o ouro no Triatlo Téc-
nico Distrital e garantia um lugar na selecção de Aveiro para a final nacional.

Pouco tempo depois, uma nova conquista inédita para a ADREP/Elite Club: 
a equipa sénior feminina sagra-se Campeã Distrital de Pista Coberta na 
categoria rainha do atletismo aveirense. Não só colocou atletas em todos os 
pódios individuais como garantiu, pela primeira vez na sua história, a vitó-
ria colectiva.2 Não tardaria que viesse a garantir um histórico apuramento 
para a 1ª divisão, no Campeonato Nacional de Clubes. Mais um feito 
inédito, ao colocar, pela primeira vez, “uma equipa desta região entre as 
oito melhores nacionais na principal competição de carácter colectivo do 
atletismo português”.3 

Em Fevereiro a mesma equipa viria a sagrar-se Campeã Nacional de Se-
niores em pista coberta, na estafeta 4x400 metros. O quarteto que pro-
tagonizou mais este feito notável era constituído por Vera Lima, Andreia 
Santos, Daniela Urbano e Márcia Cardoso. Com esta prestação, a equipa 

2 Jornal da Bairrada, 26.01.2012, p. 32.
3 Idem, 02.02.2012, p. 31.

Inauguração da Sede - Secretário de Estado da Juventude e Desporto,  Dr. Alexandre Mestre

Placa Prémio Atletismo 8.º lugar 
1.ª divisão nacional
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da ADREP/Elite Club mostrou ser “a melhor equipa de sempre do distrito 
de Aveiro naquela especialidade, e uma das melhores nacionais da actua-
lidade”.4 Sem dúvida um início de temporada auspicioso, a prometer boa 
colheita de frutos maduros para o resto do ano.

O mês de Junho traz para a ADREP outra vitória retumbante. A equipa fe-
minina conquista o Campeonato Nacional de Clubes (2.ª divisão), um “feito 
conseguido pela primeira vez na história do atletismo desta região”.5 No 
mês seguinte, mais um êxito digno de registo: a equipa feminina sagra-se 
Campeã de Portugal, triunfo conquistado em Lisboa, naquela que é a prin-
cipal competição do atletismo português. O pódio aconteceu na estafeta 
4x400 metros. O quarteto medalhado de ouro integrava Vera Lima, Márcia 
Cardoso, Daniela Urbano e Andreia Santos.

Na 5.ª edição do ANIMADREP, para lá das tasquinhas e da música que 
deram colorido e animação à Palhaça durante cinco dias, houve sessão so-
lene para reconhecimento dos resultados alcançados pelos atletas, grupos 
culturais e entidades. Em tempo de encerramento da época desportiva, 
aproveitou-se a oportunidade para entregar lembranças às equipas de Atle-
tismo, Futsal, BTT Team Salvadores, Karaté Contacto, grupos culturais, 
Rancho Folclórico e também a entidades como a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo, Câmara Municipal e Jornal da Bairrada, este último “pela colabo-
ração prestada ao longo do ano, com diversas notícias da colectividade”.6

No ano em que foi possível terminar as obras do salão, Mário Braga voltou 
a carregar na tecla das dificuldades financeiras: “Esperamos que esta di-
recção consiga cumprir com os seus compromissos. Este ano sempre disse 
que era o mais difícil, mas vamos cumprir”.7 Como por aqui se vê, a grande 
preocupação, depois das obras concluídas, era o pagamento das dívidas 
contraídas com a banca. Sempre o anel de ferro das dívidas a apertar a 
garganta da Associação.

Em Outubro, num ambiente de grande entusiasmo, a Escola de Formação 
da ADREP – Escola de Futsal apresenta as quatro equipas para a nova épo-
ca desportiva: os Petizes, os Traquinas, os Benjamins e os Infantis. Tudo em 
ambiente de festa, com muitos pais presentes, dando largas à sua alegria 
“por verem os seus filhos desfilarem no palco, sob o olhar atento de Augus-
to Inácio, padrinho da Escola de Formação”.8 Foi exibido um vídeo com o 
trabalho desenvolvido por todos os escalões durante a época e os atletas 
foram apresentados individualmente.

4 Idem, 23.02.2012, p. 54. Com esta nova vitória, a ADREP conseguiu o feito de repetir a conquista do 
lugar mais alto do pódio, na estafeta 4x400 metros, em duas edições consecutivas dos Campeonatos 
Nacionais de Portugal. A anterior tinha acontecido em Julho de 2011, em Lisboa.
5 Idem, 14.06.2012, p. 30.
6 Manuel Zappa, “ANIMADREP reconheceu atletas e entidades”, Jornal da Bairrada, 02.08.2012, p. 6.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, “Futsal-Formação. ADREP apresentou equipas num clima de grande dinâmica”, Jornal da Bair-
rada, 25.10.2012.
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Primeiro, formar atletas, e só depois resultados. Eis a ideia-força de um 
projecto que em 2012 contava já com três anos de experiência. Para Mário 
Braga, “a cada ano a secção pede mais uma equipa, é uma aposta ganha 
para a ADREP”.  Augusto Inácio considerou a forma como foram apresen-
tadas as quatro equipas de “fantástica”, reconhecendo que no seu tempo 
de juventude não tinha as condições oferecidas a estes pequenos atletas 
pela ADREP.  Finalmente, Franklin Jordão – o grande dinamizador da Es-
cola de Formação de Futsal – agradeceu o apoio decisivo dos pais para o 
sucesso deste projecto.9

O ano de 2012 termina com a comemoração de mais um aniversário, que 
desta vez serviu de pretexto para prestar uma homenagem póstuma a dois 
palhacenses de eleição. Referimo-nos ao Dr. António Capão e a Adelino 
Baptista e Silva. Quer um quer outro “deram muito da sua vida” à ADREP, 
como recordou Mário Braga. O Dr. António Capão emprestou-lhe a sua 
sólida bagagem cultural, derramada em produção poética para as marchas 
populares e para o mural. Adelino Baptista foi sócio fundador da Associa-
ção, seu Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e encenou a 
peça Frei Luís de Sousa. Do amigo e companheiro de trabalho no Museu S. 
Pedro da Palhaça, do enfermeiro humano e profissional, do defensor do pa-
trimónio cultural concelhio e do recolector incansável de “muitos aponta-
mentos históricos importantes para a historiografia regional”, falou Paulo 
Lourenço. 

Sobre a personalidade do Dr. António Capão foi lido um texto do Profes-
sor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Manuel 
Augusto Rodrigues, no qual se refere que “António Capão elevou-se a um 
patamar tão alto que tudo aquilo que agora queiramos apresentar pode 
contribuir para retirar brilho à sua invulgar e rica personalidade”. E acres-
centava que, nunca esquecendo o chão, “sábio de raízes rurais, passou à 
agricultura do espírito, sabendo fazer uma excelente simbiose entre as suas 
origens e a erudição”. Homenagem singela, mas justíssima, a duas persona-
lidades que, de modos distintos, muito deram de si à Palhaça, ao concelho 
de Oliveira do Bairro e à região bairradina.10

2013  

À semelhança do que aconteceu em anos transactos, 2013 começa de for-
ma auspiciosa para o atletismo. Logo em Janeiro, a equipa feminina afir-
ma-se como terceira potência nacional na Taça Federação Portuguesa de 
Atletismo de Velocidade e Barreiras, apenas ultrapassada pelas históricas 

9 Idem, ibidem.
10 Armor Pires Mota, “ADREP homenageia notáveis cidadãos”, Jornal da Bairrada, 20.12.2012, p. 22.

Adelino Batista

Dr. António Capão
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equipas do Benfica e do Sporting.11 Pouco depois, a equipa feminina domina 
pódios no Campeonato Distrital de Inverno (Séniores), sagrando-se vice-cam-
peã. Mereceu destaque o brilharete conseguido na prova de 400 metros, com 
três atletas da ADREP nos primeiros três lugares do pódio: Márcia Rodrigues 
em primeiro lugar, logo seguida por Daniela Urbano e Carla Reis, respectiva-
mente segunda e terceira classificadas.12 Ainda em Janeiro, a equipa feminina 
garante a presença na final do Campeonato Nacional de Clubes (2.ª divisão), 
onde acabaria por conquistar uma honrosa medalha de bronze.13

Em Fevereiro, o quarteto feminino constituído por Vera Lima, Carla Reis, 
Daniela Urbano e Márcia Cardoso voltou a fazer história ao garantir a me-
dalha de ouro na prova de estafeta 4x400 metros. Sagraram-se Campeãs 
Nacionais naquela que é considerada a “categoria rainha do atletismo por-
tuguês”.14 Também a formação da ADREP continuava em plano de des-
taque. Em 2013 foi a que conseguiu colocar mais atletas na selecção de 
Aveiro escolhida para representar o distrito no Olímpico Jovem da Beiras. 
Nada menos do que 5 seleccionados, “em franca maioria entre as 16 equi-
pas que alimentam a Selecção”, o que mostra “a excelência do trabalho de 
formação que faz nos seus escalões de base”.15

No ano de 2013 a ADREP preocupa-se em reestruturar as bases do atletis-
mo. Grande parte desse esforço concentrou-se nos escalões de formação, 
para assim melhor preparar o futuro. Conseguiu fazê-lo sem quebras de 
rendimento desportivo, mantendo-se ao melhor nível no atletismo de elite. 
Prova disso foi o apuramento da sua equipa feminina para a quarta final 
consecutiva do Campeonato Nacional de Clubes,16 e o ter-se sagrado vice-
-campeã de Portugal na estafeta 4x400 metros, fechando a época despor-
tiva com chave de ouro.

No ANIMADREP 2013 foram distinguidas todas as equipas desportivas, 
com destaque para as modalidades que alcançaram ouro e prestígio para a 
Associação. O Futsal foi rei, com realce para a equipa campeã distrital de 
benjamins, “facto inédito na Associação, conseguindo este feito no segun-
do ano de actividade”. Isto no futsal masculino, porque no feminino – se-
gundo Mário Braga – “nem tudo correu bem, pelo que decidimos terminar 
com esta equipa”.17 Apontando sempre para o futuro e após enumerar, ao 
pormenor, os êxitos alcançados durante a época, o Presidente da ADREP 

11 Jornal da Bairrada, 10.01.2013, p. 26.
12 Idem, 17.01.2013, p. 25.
13 Idem, 14.02.2013.
14 Idem, 21.02.2013, p. 32.
15 Idem, 18.04.2013, p. 33.
16 Idem, 30.05.2013, p. 41.
17 Manuel Zappa, “Iniciativa – ANIMADREP 2013. ADREP distingue modalidades em época de 
ouro”, Jornal da Bairrada, 01.08.2013, p. 32.
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anunciou estar para breve o arranque da Escola de Teatro e a reanimação 
da Quinzena Cultural.

No decurso da III Quinzena Cultural, que decorreu em Outubro de 2013, foi 
prestada uma justa homenagem ao Dr. Fernando Neves. Ao tomar essa ini-
ciativa, a ADREP mostrou que não esquece os registos antigos e que sabe 
reconhecer os que são capazes de dar o seu melhor à Associação e a outras 
esferas comunitárias da freguesia da Palhaça. A residir na Palhaça desde 
1976, precisamente o ano da fundação da ADREP, o Dr. Fernando Neves 
ofereceu-lhe sempre o melhor do seu saber. Segundo afirmou Mário Braga 
na sessão de homenagem, “não só como dirigente, mas também como res-
ponsável pelo teatro, ensaiador e actor, sempre com zelo e exigência”. Di-
rigindo-se ao homenageado, Mário Braga fez questão de vincar que “a sua 
dedicação, atitude e desempenho são um grande marco (...) o grande pilar 
cultural desta Associação. Sem o seu querer e a sua dedicação, a cultura da 
ADREP seria muito mais pobre”.18 

Fora da área de intervenção da ADREP, foi lembrada a colaboração pres-
tada pelo Dr. Fernando Neves a nível comunitário: responsável, durante 
muitos anos, pelo coro da Igreja, ensaiando e tocando órgão, e ensaiador do 
Cortejo dos Reis Magos. Também António Mota, que foi seu aluno, recor-
dou algumas passagens e reconheceu os contributos prestados à freguesia. 
Manuel Nunes, Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, 
anunciou a próxima atribuição, pelo município, de uma medalha de reco-
nhecimento do mérito. Como por aqui se vê, “uma vida cheia a servir a 
comunidade em várias vertentes”.19

A todos estes elogios respondeu e agradeceu o homenageado, com a emo-
ção estampada no rosto e com a singeleza e a simplicidade que o caracteri-
zam, estados de alma apenas ao alcance de pessoas tocadas pela subtileza 
de uma dimensão humana exemplar, alimentada por uma riquíssima expe-
riência de vida interior, como é a sua. Andou bem a ADREP ao prestar-lhe 
esta homenagem, colocando o seu retrato no salão nobre, ao lado de outras 
duas figuras incontornáveis da freguesia da Palhaça: o Dr. António Capão e 
Adelino Baptista e Silva. Homenageando em vida um dos seus melhores, a 
ADREP recusou estar ao lado dos que vêem no post mortem o estado mais 
propício ao aguçar do reconhecimento público.

A terminar o ano de 2013, mais uma alegria para o desporto da ADREP. 
A equipa de benjamins da Escola de Futsal classifica-se em primeiro lugar 

18 Armor Pires Mota, “Dr. Fernando Neves, alvo de homenagem durante a III Quinzena Cultural da 
ADREP”, Jornal da Bairrada, 17.10.2013, p. 16.
19 Idem, ibidem. Fernando Neves nasceu no lugar de Cabeças Verdes (Seixo de Mira). Concluiu o curso 
de Teologia em 1969, nos Seminários da Diocese de Coimbra. Frequentou inicialmente a licenciatura 
em História, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mas matriculou-se no ano seguinte 
em Estudos Românicos, área da sua preferência.

Dr.  Fernando Neves
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no campeonato distrital da modalidade. Um êxito que deve ser repartido 
pelo excelente trabalho desenvolvido pela Escola, atletas, treinadores e di-
rigentes.20

2014 

Os últimos anos de gestão da ADREP (2014-2016) estão essencialmente 
marcados por êxitos desportivos – sobretudo ao nível dos atletas mais jo-
vens – mas também por uma preocupação gestionária em reduzir ao má-
ximo as dívidas contraídas com a banca e pelas obras de manutenção (em 
2014 centradas no Pavilhão e nas Piscinas) e bom uso das instalações des-
portivas. Para lá deste feixe de opções convergentes, o ano de 2014 trouxe 
à Associação duas novas modalidades desportivas: a ginástica rítmica – 
com a colaboração da Academia de Ginástica Rítmica AveiroGym – desti-
nada a meninas a partir dos 4 anos, e o judo, uma consagrada modalidade 
olímpica. 

Em Junho decorre a ADREP CUP 2014 – III Torneio Internacional Futsal de 
Formação. Graças à organização da ADREP, durante três dias o concelho 
de Oliveira do Bairro “foi rei na modalidade de futsal, com os jogos a rea-
lizarem-se no Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro, Pavilhão do IPSB-
-Bustos e Pavilhão Dr. José de Carvalho na Palhaça, onde se disputaram as 
finais e [decorreu] a cerimónia de entrega de prémios”.21

Paralelamente, decorriam eventos culturais. A IV Quinzena Cultural reali-
zou-se em Novembro de 2014. Serviu de pretexto para apresentar a exposi-
ção “ADREP 38 ANOS DE VIDA” (com projecção de um DVD), promoveu 
uma “Tarde de Poesia”, Música com Violino, Saxofone e Flauta Transversal, 

20 Luís Dias, “Benjamins da ADREP em 1.º lugar”, Jornal da Bairrada, 02.01.2014.
21 Relatório de Actividades e Contas 2014, p. 11.
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um Magusto, Fado ao Almoço (com a presença da Tertúlia Bairradina) e 
uma noite de teatro com a apresentação da peça Sopa Juliana, pelo Grupo 
Cénico da ADREP. 22

Desportivamente, o ano começa da melhor forma, com Sandra Leitão a 
sagrar-se vice-campeã nacional de marcha atlética, na categoria de vetera-
nas. O êxito assinala o regresso aos grandes pódios de uma atleta que re-
presentou Portugal em competições internacionais desta modalidade. Nos 
meses seguintes o atletismo da ADREP esteve sempre em destaque em vá-
rias frentes. Apenas fomos averbando os mais relevantes triunfos na tábua 
cronológica que acompanha o final deste texto, para evitar a monotonia da 
leitura que seria a repetição rotineira de uma descrição mais exaustiva de 
todos esses sucessos.

Ao findar o ano de 2014, outra boa surpresa: a ADREP viu três dos seus 
atletas serem escolhidos para o galardão de “melhor do ano” do atletismo 
aveirense, na temporada 2013-2014. Márcia Cardoso foi eleita a melhor 
sénior da temporada. Pela primeira vez, na última década, uma atleta da 
ADREP conseguiu esse feito ao nível dos seniores. Carla Reis foi eleita atle-
ta do ano no escalão de juvenis e Dylan Esteves foi considerado o melhor 
atleta do ano em benjamins.23

O ano encerrou com a realização, no mês de Dezembro, do 13.º Grande 
Prémio de Atletismo. Para lá das provas para atletas de todas as idades 
(juniores, seniores ou veteranos, masculinos ou femininos, federados ou 
populares) esta edição prestou homenagem a Sandra Vieira Leitão, “atleta 
formada na ADREP, antes de dar o salto para uma brilhante carreira ao 
mais nível nacional e até internacional”.24

2015

O ano começa com a equipa feminina da ADREP a sagrar-se vice-campeã 
distrital de juvenis, numa competição que reuniu os melhores atletas do 
distrito de Aveiro. Pouco tempo depois, a equipa feminina  é vice-campeã 
nacional de Clubes da 2.ª divisão, com as atletas palhacenses a conquista-
rem o segundo melhor resultado de sempre da história da colectividade, na 
principal competição de carácter colectivo do atletismo nacional.25

Nos meses de Verão, para além das habituais Marchas Populares e do ANI-
MADREP, a Associação promoveu uma descida do rio Mondego, em caia-
que, na qual participaram perto de cinquenta pessoas. Nos cerca de vinte e 
um quilómetros de descida, feita com grande animação mas também com 
a necessária segurança garantida pelos instrutores, não faltaram as vira-

22 Jornal da Bairrada, 06.11.2014, p. 17.
23 Idem, 27.11.2014, p. 36.
24 Idem, 04.12.2014, p. 43.
25 Idem, 26.02.2015.
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gens de caiaques e as refrescantes molhas, com os participantes a chegar 
exaustos, mas felizes, ao porto de abrigo, a que se seguiu um reconfortante 
almoço.26 Destaque, também, para a caravana de cicloturismo que se des-
locou à praia fluvial dos Olhos da Fervença, no município de Cantanhede.

No final do mês de Outubro decorreu, na sede social, a cerimónia de apre-
sentação das equipas de diferentes modalidades, para a época 2015-2016. 
Ao todo, mais de 250 atletas distribuídos pelo Atletismo (86), Ginástica 
Rítmica (8), BTT (19), Defesa Pessoal (19), Judo (55), Futsal Formação (61) 
e Futsal (15). Na senda de discursos anteriores, Mário Braga deixou bem 
vincado o quão difícil é manter a funcionar tantas actividades e acabou 
por revelar que “houve dificuldade em inscrever atletas, por falta de meios 
financeiros”, receando, no futuro, ter de “reduzir o número de atletas, ou 
ter que suspender alguma modalidade”.27Ao juntar no salão nobre atletas, 
familiares, treinadores e dirigentes, a ADREP apostou numa genuína festa 
do desporto “que há muito era desejada pelos seus dirigentes e que se pro-
longou pela noite dentro”.28

A fechar o ano realiza-se o XIV Grande Prémio de Atletismo da Palhaça. 
Ao fazer o balanço a mais uma edição desta já consagrada prova, Mário 
Braga salientou que a “grande novidade” foi o 1.º ADREP Sprint (300 me-

26 Idem, 16.07.2015, p. 26.
27 Constantino Ferreira, “ADREP apresenta equipas para a época 2015/2016”, Diário de Aveiro, 
03.11.2015
28 Pedro Fontes da Costa, “ADREP arranca ano desportivo com sete modalidades e 263 atletas à pro-
cura de êxitos”, Jornal da Bairrada, 05.11.2015, p. 34.

Descida do Mondego 2015
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tros) para juvenis, juniores e seniores, uma prova cujo objectivo foi “dar 
uma oportunidade aos atletas de velocidade”. Para o ano seguinte, o das 
comemorações dos 40 anos de vida da Associação, o Presidente da Direc-
ção revelou: “Para além do Grande Prémio haverá também um Meeting na 
pista da ADREP. Queremos trazer ainda mais atletas à Palhaça”.29

2016

Em termos desportivos o ano de 2016, aquele em que se assinalam os 40 
anos de vida da Associação, começa da melhor maneira. Logo em Janeiro 
as equipas masculina e feminina sagram-se vice-campeãs distritais de ju-
venis, em Vagos. Individualmente, a ADREP conseguiu nove medalhas de 
ouro, cinco de prata e uma de bronze. É justo salientar que nestas vitórias 
apenas três atletas são juvenis do segundo ano. Todos os outros são juvenis 
de primeiro ano, ou apenas iniciados.30

A provar o excelente arranque de temporada, o atletismo da ADREP con-
quista, ainda no mês inicial do ano, 21 medalhas no Campeonato Distrital 
de Séniores/Sub-23 e 5 medalhas no Campeonato Distrital de Juniores rea-
lizado na pista de Aveiro. Por fim, a equipa feminina sagrou-se Vice-Cam-
peã Nacional nos 4x200 metros do Campeonato Nacional de Juvenis em 
Pista Coberta. Integraram essa equipa as atletas Cátia Rodrigues, Océane 
Conceição, Juliana Vieira e Mafalda Rodrigues.31

Em Fevereiro, a equipa feminina garante o apuramento histórico para a 1.ª 
Divisão do Campeonato Nacional de Clubes. Para este triunfo colectivo con-
tribuiu, de forma decisiva, a prestação de Márcia Cardoso. Alinhou em três 
provas na mesma tarde, classificando-se em todas elas entre as melhores atle-
tas nacionais.32 Em Março, a equipa feminina marca convívio junto dos gran-
des do atletismo português: ao classificar-se em 8.º lugar entre as principais 
potências nacionais, garante o acesso ao Campeonato Nacional de Clubes da 
1.ª Divisão.33

Com o lema Associações e Paróquia Unidas nos 40 anos da ADREP, tiveram 
início em Abril as comemorações do quadragésimo aniversário. O programa 
incluiu Jogos Populares, Eucaristia, Almoço Convívio (gratuito) e um Espec-
táculo de Variedades em que participaram as diversas Associações da Palha-
ça. Apesar do domingo ser de chuva, foi possível realizar alguns jogos tradi-
cionais, a cargo do Agrupamento de Escuteiros. A Eucaristia foi celebrada no 

29 Constantino Ferreira, “António Rocha e Carla Martinho vencem na Palhaça”, Diário de Aveiro, 
15.12.2015, p. 27.
30 Jornal da Bairrada, 07.01.2016, p. 28.
31 Idem, 04.02.2016, p. 26.
32 Idem, 11.02.2016.
33 Idem, 10.03.2016, p. 35.
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Salão Cultural. O almoço (caldo verde e porco no espeto) decorreu no Salão 
das Piscinas. A tarde começou com a projecção de um filme pela Associação 
de Pais da Escola da Palhaça “Os Kotinhas” e continuou com o espectáculo 
de variedades, que brindou os presentes com alegria e boa disposição. Logo a 
seguir houve recital de poesia a cargo da ACUREP e, a fechar o espectáculo, 
actuou o Rancho Folclórico S. Pedro da Palhaça. No final ouviu-se o hino da 
ADREP. Nos inevitáveis discursos finais, uma frase mais impressiva ficou a 
ecoar no espírito dos presentes: “Não é fácil ver tantas Associações e Paró-
quia Unidas em torno de uma Associação”34

São realidades como esta que levam Mário Braga a dizer, sem rodeios: “A 
Vila da Palhaça, sem a ADREP, seria muito mais pobre em todos os senti-
dos”.35 Entrevistado pelo Jornal da Bairrada, feito um balanço sumário da 
realidade actual, recordadas dificuldades e tempos difíceis dos primeiros 
anos – na sede que funcionou até 1982 nos baixos do Coreto “tínhamos 
de pôr tijolos e tábuas para não estar com os pés a água” – o Presidente 
da Direcção fala de um “balanço positivo” para caracterizar os últimos 15 
anos de vida da ADREP. Quer no que diz respeito a obras realizadas, quer 
nas três vertentes da Associação, a desportiva, a recreativa e a cultural. Re-
lembrou, para os tempos mais recentes, os títulos alcançados no atletismo 
e no futsal, bem como o arranque de duas novas modalidades desportivas: 
o judo e a ginástica rítmica. Mas como na vida não há só lugar a alegrias 

34 Texto produzido pela Direcção da ADREP, publicado no Jornal da Bairrada, 14.04.2016, p. 18.
35 Entrevista de Pedro Fontes da Costa a Mário Braga, Jornal da Bairrada, 28.04.2016, pp 4-5.

Cartaz 40 anos de vida

Vi
ce

-c
am

pe
ãs

 n
ac

io
na

is
 2

.ª 
di

vi
sã

o 
na

ci
on

al
 d

e 
A

tle
tis

m
o 

20
16

 - 
Fo

to
 E

lis
a 

Si
lv

a



ADREP: história de uma vida exemplar96

e a momentos de júbilo, Mário Braga recorda aquele que para si constituiu 
o momento mais difícil: o desaparecimento físico, de forma imprevista e 
prematura, de Paulo Carias, coordenador e treinador de andebol.36

Os meses seguintes registam outros pódios individuais e colectivos que 
podem ser consultados na tábua cronológica. Realça-se aqui, apenas, o 2.º 
lugar conquistado em Julho pela equipa feminina no Campeonato Nacional 
de Clubes da 2.ª Divisão, com a ADREP a encerrar a temporada entre as 10 
melhores equipas nacionais, numa lista onde constam clubes como Spor-
ting, Benfica e Juventude Vidigalense. 

A par dos êxitos desportivos, estes meses ficaram marcados, de forma in-
delével, por outras iniciativas desenroladas em ambiente festivo e dentro do 
espírito das comemorações dos 40 anos de vida da ADREP. No mês de Junho 
tivemos a Rota das Fontes, a descida do Mondego, as Marchas Populares, o 
V Torneio Internacional de Futsal de Formação ADREP CUP 2016. Em Julho, 
a Caravana de Cicloturismo (com destino à Praia de Mira), o 4Judo Camp e o 
1.º Sarau de Ginástica Rítmica. Em Outubro, a Quinzena Cultural.

A Ginástica Rítmica, uma das mais recentes modalidades desportivas pro-
movidas pela ADREP, teve o seu início em Novembro de 2014. O 1.º Sarau 
viria a ser um espectáculo de grande qualidade, com o público rendido, a 
aplaudir e a manifestar o seu apoio com palavras de incentivo. Para lá da 
secção de ginástica rítmica da ADREP, o evento contou com a presença 
da Academia AVEIROGYM e da secção da ginástica rítmica de Águeda. O 
principal objectivo desta iniciativa foi promover a nova modalidade e “dar a 

36 Idem, ibidem.

Rota das Fontes
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conhecer aos pais e restante comunidade o trabalho da secção de ginástica 
rítmica da Palhaça e alargar os horizontes das ginastas com as actuações 
das restantes equipas convidadas”.37

O ponto alto das comemorações aconteceu em Dezembro de 2016, mês e 
ano em que a ADREP completou quarenta anos de existência. A progra-
mação dos festejos incluiu a realização de um Meeting de Atletismo e do 
XV Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça – concelho de Oliveira do 
Bairro. Houve também uma sessão solene, no dia 16 de Dezembro, com a 
apresentação do livro ADREP. História de uma vida exemplar (1976-2016). 
Lugar, também, para um espectáculo de revista e multimédia sobre os 40 
anos de vida da Associação e para a estreia da peça O Pátio das Cantigas, 
representada pelo Grupo Cénico da ADREP. Ainda um grande almoço do 
40.º aniversário e do Natal.

A encerrar as comemorações do 40.º aniversário, a população da Palhaça 
foi brindada com a representação, pelo seu Grupo Cénico, da peça O Pá-
tio das Cantigas, uma das mais emblemáticas obras do cinema português, 
comédia de 1942 realizada por Francisco Ribeiro e interpretada por nomes 
consagrados como Vasco Santana, António Silva ou Laura Alves.

37 Idem, 21.07.2016, p. 34.

Rota das Fontes
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8.1 Atletismo: um viveiro de campeões

Com infraestruturas adequadas a ADREP começa a atingir resultados de 
excelência e a contabilizar sucessos. Do currículo dos seus atletas passam 
a constar, num curto espaço de tempo, títulos nacionais e regionais (indivi-
duais e colectivos) em vários escalões; chamadas às Selecções Nacionais e 
até atletas a representar Portugal em Campeonatos Europeus e Mundiais.

Quando em 2006 a ADREP completou 30 anos de existência, o saldo era 
já deveras significativo, para não dizer impressionante, tratando-se de uma 
associação sediada bem longe dos grandes centros urbanos onde tudo se 
decide e torna mais fácil em matéria de apoios, como são Lisboa e Porto. 
Vejamos quais eram, em 2006, os nomes mais sonantes que constam da 
galeria de vencedores da ADREP e os títulos mais significativos que, entre-
tanto, conquistaram:

Filipe Pedro1 – 11 títulos nacionais; medalha de prata nas Jornadas Olím-
picas da Juventude Europeia; participação no Campeonato do Mundo de 
Júnior e diversos títulos regionais. Com apenas 17 anos, o atleta meio fun-
dista da ADREP já andava nas bocas do mundo. No espaço de pouco mais 
de um mês, venceu por quatro vezes provas de 800, 1500 e 3000 metros. O 
ponto mais alto aconteceu no Campeonato Nacional de Juvenis, prova que 
se realizou no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde 
conquistou o título nacional dos 1500 e dos 3000 metros. 

1 Filipe Miguel Simões Ferreira Pedro nasceu em 03.01.1980 e residia, à data, em Malhapão – Oliveira 
do Bairro. Treinado por António Poutena, representou a ADERCUS, a ADREP e em 1998 era já atleta 
do Benfica. Para um curriculum mais completo deste atleta, nomeadamente épocas e êxitos alcança-
dos como infantil, iniciado, juvenil e júnior, bem como recordes pessoais, consultar Jornal da Bairrada, 
12.11.1998.
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A partir dai passou a acalentar dois sonhos legítimos: representar a selec-
ção nacional e também um grande clube.2 Chegou mesmo a receber uma 
proposta para estudar e treinar nos Estados Unidos, que, entretanto, recu-
sou. Mas começava a tornar-se difícil resistir às pressões que outros clubes, 
de olho nele, começavam a exercer. Apesar de reconhecer que a ADREP 
sempre o apoiou, duvidava que ao tornar-se profissional de atletismo – 
aquilo que cada vez mais desejava – o clube pudesse suportar as despesas 
inerentes a esse desejado salto qualitativo na sua carreira desportiva. Para 
este “filho da ADREP”, as empresas e a Câmara Municipal continuavam 
a dar mais apoio ao futebol, canalizando para o atletismo verbas muito 
simbólicas.3

Filipe Pedro, um símbolo da ADREP, acabaria por trocar a proposta ame-
ricana pelo Benfica, clube do seu coração. Os convites choveram de vários 
lados: também o Futebol Clube do Porto Maratona e a própria ADREP 
tentaram os seus serviços. Ingressou no Benfica porque foi o clube que 
ofereceu melhores condições e por lhe possibilitar a presença em provas 
internacionais e nos melhores meetings. Quanto à proposta da ADREP, re-
conheceu que “tentou fazer um grande esforço, mas sem apoios por parte 
da Câmara não pode ombrear com os chamados clubes grandes”.4 

Em 1999, já na qualidade de atleta do Benfica, dizia ser tempo do desporto 
no concelho de Oliveira do Bairro dar o salto qualitativo. Para atingir tal 
desiderato, as autarquias têm de ter um papel interventivo na vida dos clu-
bes. Filipe Pedro dizia ter conhecimento de clubes de outros concelhos que 
recebem subsídios mensais das Câmaras Municipais. Com tais subsídios é 
possível melhorar as condições de treino, as deslocações e o apoio médico. 
Referindo-se ao concelho de Oliveira do Bairro, acrescentava: “aqui não 
se passa nada. Não apoiam os atletas nem os clubes. Aquilo que dão, na 
minha opinião, é uma quantia simbólica.” E rematava: “No caso concreto 
da ADREP, em termos de formação é um dos melhores clubes nacionais e 
não se percebe como é que continua a receber tão pouco apoio da Câmara 
Municipal”.5

 Corria o ano de 1998 e o atletismo bairradino vivia momentos de grande 
euforia. Também Anália Rosa se transferiu, nesse ano, para o Boavista. 
De um momento para o outro a ADREP sofria um rude golpe nas suas as-
pirações desportivas, vendo- se privada do concurso dos seus dois atletas 
mais representativos, a que devem acrescentar-se os nomes de Susana Sil-
va, João Pedro e Carlos Tribuna. Também António Poutena, um treinador de 
sucesso, iria deixar a Associação, sonhando com outros voos em estruturas 
dirigentes distritais. 

2 Entrevista de Manuel Zappa a Filipe Pedro. Jornal da Bairrada, 19.06.1997.
3 Jornal da Bairrada, 09.07.1998.
4 Manuel Zappa, “Filipe Pedro troca proposta americana pelo Benfica”, Jornal da Bairrada, 12.11.1998.
5 Jornal da Bairrada, 1999. Não foi possível identificar a data de edição nem o número do jornal.

Filipe Pedro campeão nacional
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Uma coisa é a ADREP sentir orgulho enquanto clube formador e ver partir 
atletas e treinadores seus para clubes com outra dimensão. Outra coisa 
bem diferente – e que deixa um sabor amargo, um indisfarçável travo de 
injustiça – é sabermos que nessa mudança não há praticamente contrapar-
tidas financeiras, ao contrário do que acontece no futebol. O atletismo é 
parente pobre, filho de um deus menor, e todo o esforço despendido pela 
ADREP com os seus atletas acaba por ser um pouco em vão.

Depois de se transferir para o Benfica, em 1998, o atleta bairradino conti-
nuou a somar títulos. Sagrou-se, ainda como júnior, campeão nacional de 
corta-mato. No espaço de um mês bateu três recordes nacionais em pista 
coberta e conquistou dois títulos.6 Em 2001 vence o 2º Corta Mato de Avei-
ro. Em 2006 esteve presente na Palhaça, no V Grande Prémio de Atletismo 
da ADREP, em representação do Núcleo de Atletismo de Joane.

Em 2012 Filipe Pedro regressa a casa para reforçar a equipa técnica da 
ADREP, que sentia necessidade urgente de revitalizar os escalões de base. 
O antigo atleta, a iniciar a carreira de treinador, aceitou de imediato o de-
safio para trabalhar em estreita colaboração com Renato Duarte, o coorde-
nador técnico da equipa.

Anália Rosa7 – iniciou-se no atletismo com apenas 10 anos, na ADERCUS. 
Em 1995, ainda como júnior, foi a melhor portuguesa no Cross Internacio-
nal da Amadora e Campeã Nacional de Corta-Mato. Integrou a Selecção 
Portuguesa de Juniores no Campeonato do Mundo de Corta-Mato (Ingla-

6 Idem, 18.03.1999.
7 Anália de Oliveira Rosa, nascida em 28 de Fevereiro de 1976, a residir no Passadouro, Troviscal. De 
“corpo franzino, mas onde mora uma verdadeira alma de atleta de eleição,” começou a correr na Ader-
cus aos 10 anos. A sua maior coroa de glória foi sagrar-se campeã nacional no campeonato mundial de 
corta-mato, que decorreu no Porto em 1995. Aluna do Colégio de Bustos na área do Desporto, tinha 
que conciliar as aulas (que decorriam de manhã) com o estudo e os treinos, à noitinha. (Jornal da Bair-
rada, 09.03.1995). Começou a praticar atletismo pela mão de Domingos e Graça Aline e mais tarde teve 
como treinador António Poutena. O seu primeiro clube foi a Serena, a que se seguiram a ADERCUS, 
a ADREP (onde permaneceu 7 anos), o Boavista em 1998, pelo qual assinou por uma época e logo 
a seguir o Pasteleira (Jornal da Bairrada, 05.11.1998). Anália Rosa concluiu o curso de Professora de 
Educação Física e 1.º ciclo e no ano de 2000 trabalhava já com crianças do ATL da Mamarrosa (Jornal 
da Bairrada, 30.03.2000).

Anália Rosa
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terra, 1995). Depois de representar durante vários anos a ADREP, Anália 
Rosa viria a ser transferida para o Boavista, em 1998. Frequentava então o 
4.º e último ano de Educação Física, na Escola Superior de Educação Jean 
Piaget, em Viseu. 

Desde que se sagrara Campeã Nacional de Juniores que o Boavista an-
dava no seu encalço. Também clubes como Maratona, Braga, Pasteleira e 
Ovarense mostraram interesse em a ter como sua atleta. Por três vezes foi 
contactada para representar o clube do Bessa. Recusou essas propostas 
iniciais por – segundo afirmou – “estar muito ligada à ADREP”; também 
por estar esperançada que a Câmara Municipal desse “um apoio mais con-
sistente”; por fim, por acreditar na “promessa da construção de uma pista 
em Aveiro”, num tempo em que as condições para treinar eram muito pre-
cárias.8 

Como não chegou a ver tais promessas cumpridas, resolveu dar o salto. A 
firme determinação em fazer carreira no atletismo pesou na decisão de 
deixar a ADREP. Tinha sonhos e outros projectos para a vida. Nos pratos 
da balança da sua decisão pesou o facto de no Boavista existirem melho-
res condições de trabalho. Saiu, também, por entender que a Associação 
de Atletismo do Porto era mais forte que a de Aveiro. A decisão não terá 
agradado à ADREP, que a considerava uma bandeira do clube, a par de 
Filipe Pedro. Mas Anália Rosa queria cumprir um sonho e reconhecia que a 
ADREP, apesar de todo o apoio que lhe dava, não lhe podia dar aquilo que 
verdadeiramente pretendia.9

Depois do Boavista, ensaiou nova aventura no Pasteleira. Foi já como atleta 
deste clube que se sagrou, em 5 de Março de 2000, campeã nacional de 
corta-mato, na variante de crosse curto, na estância balnear de Vilamoura 
(Algarve). Esta vitória permitiu-lhe entrar nas contas do seleccionador na-
cional para representar Portugal no 28.º Campeonato do Mundo de Corta-
-Mato. Acabaria por conquistar o título mundial colectivo com as cores de 
Portugal, integrando uma equipa onde pontificavam nomes consagrados 
do atletismo feminino nacional como Carla Sacramento e Fernanda Ribei-
ro.10 Em Junho de 2000, ainda ao serviço do Pasteleira, vive outro grande 
momento de glória, que ficará certamente gravado para sempre na sua 
brilhante carreira: sagra-se Campeã do Mundo, conquistando a medalha 
de ouro no 12.º Mundial de Corta-Mato realizado em Jena, na Alemanha.11

Depois do Pasteleira, seguiram-se S. C. de Braga e Maratona Clube de Por-
tugal. Em 2005, ao serviço da conceituada equipa do Maratona, integrou a 
selecção nacional que se sagrou Campeã da Europa de Corta-Mato. Tem no 

8 Manuel Zappa, “Anália Rosa no Boavista. À terceira foi de vez”, Jornal da Bairrada, 05.11.1998.
9 Idem, ibidem.
10 Jornal da Bairrada, 30.03.2000.
11 Idem, 15.06.2000.
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seu curriculum títulos como: Campeã Nacional de Júnior de Corta-Mato; 
Tri-Campeã Nacional de Corta-Mato Curto; Campeã Nacional de Cor-
ta-Mato Longo; Campeã Mundial Universitária de Corta-Mato; Campeã 
Mundial de Corta-Mato Curto Colectivamente; Tri-Campeã da Europa de 
Corta-Mato Curto Colectivamente e Campeã Ibero-Americana de 3000 
metros Obstáculos.12

Carlos Tribuna – em 1998 alcança o 3.º lugar no lançamento do dardo Cam-
peonato Nacional de Juniores. Em 1999 é Vice-Campeão no Olímpico Jo-
vem Nacional e Vice-Campeão Nacional de Juniores. Depois de deixar a 
ADREP sagrou-se Campeão Nacional de lançamento do dardo.

Marco Ferreira13 – 4 títulos nacionais e diversos títulos regionais. Represen-
tou a ADERCUS antes de integrar a ADREP. Especialista em lançamento 
do dardo, apresentava como principais títulos em 2005, entre outros: Cam-
peão Nacional de Inverno no Lançamento do Peso (2004); Vice-Campeão 
Nacional de Inverno no Lançamento do Dardo (2004); 21 títulos de cam-
peão distrital; recorde distrital de triatlo técnico juvenis, iniciados, lança-
mento do dardo (iniciados, juvenis e juniores): Atleta do Ano da Associação 
de Atletismo de Aveiro na época 2001/2002 e 2002/2003); duas vezes ven-
cedor do Olímpico Jovem Nacional no lançamento do dardo; Tri- Campeão 
das Beiras  do Triatlo Técnico Distrital; Vice-Campeão das Beiras Absoluto 
no Lançamento do Dardo.14 Vice-Campeão Nacional de Provas Combina-
das em 2006, competição que envolveu oito provas (110 metros barreiras, 
salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura, lançamento 
do disco, salto à vara, lançamento do dardo e 1000 metros). Individual-
mente, Marco Ferreira venceu as provas de lançamento do dardo, salto em 
altura e lançamento do peso. Dois dias antes do octatlo tinha vencido as 
provas de salto em altura e lançamento do dardo, sagrando-se Campeão 
Nacional de Juniores, apesar de ainda ser juvenil.15

Como por aqui se vê, Marco Ferreira era já, embora muito jovem, uma 
das maiores esperanças do atletismo nacional do lançamento do dardo. 
Despontava na ADREP mais um atleta de nível nacional e internacional. 
No salto da ADERCUS para a ADREP o atleta reconhece que teve opor-
tunidade de desenvolver melhor as suas capacidades físicas: “passei a ter 
melhores condições, bem como um acompanhamento diferente por parte 
do treinador”.16

12 Renato Duarte, “Anália Rosa, uma das melhores atletas portuguesas, é bairradina”, Jornal da Bair-
rada, 23.02.2005, p. 37.
13 Marco André de Oliveira Ferreira nasceu em 1989. Natural e residente, à data, em Montelongo da 
Areia.
14 Renato Duarte, “Marco Ferreira é nova esperança do atletismo”, Jornal da Bairrada, 31.03.2005, p. 
26.
15 Idem, “Marco Ferreira (ADREP) Vice-Campeão Nacional de Provas Combinadas”, Jornal da Bairrada, 
23.06.2005, p. 28.
16 Idem, ibidem.

Marco Ferreira
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Fátima Rodrigues17 – 3 títulos nacionais e diversos títulos regionais. Em 

2002, ainda juvenil, foi vice-campeã nacional de marcha na pista de Guima-

rães e venceu o Grande Prémio do Boavista. Em 2004, ainda com a idade de 

júnior, recebeu o estatuto de atleta de alta competição, depois de ter ven-

cido, em Fevereiro, no espaço de uma semana, os Campeonatos Nacionais 

de Estrada e de Pista Coberta. Viria a ser considerada, na altura, a melhor 

júnior da actualidade. 

Acabaria por representar a selecção nacional na Taça do Mundo de Mar-

cha, que se realizou na Alemanha18. Para tal sucesso, além do potencial da 

atleta, há que louvar a sua treinadora – Sandra Vieira Leitão. Eis a prova 

provada de que o atletismo da ADREP continuava a formar talentos.19 

Em Janeiro de 2005 venceu os 3000 metros marcha do Campeonato das 

Beiras Absolutos de Pista Coberta. Na prova, realizada na Nave de Espinho, 

estiveram presentes as melhores especialistas dos 6 distritos da região das 

Beiras.20 Ainda no mesmo ano e com apenas 18 anos, a atleta da Palhaça 

sagrou-se Vice-Campeã Nacional de Marcha em Pista Coberta (sub-23), 

alcançando um dos títulos mais emblemáticos da sua promissora carreira.21 

Em Julho de 2005 é Campeã Nacional de Marcha, ao vencer a prova dos 10 

000 metros em pista, que decorreu na Póvoa do Varzim. Estes êxitos su-

cessivos confirmam o seu estatuto de “melhor atleta júnior da actualidade, 

nas especialidade de marcha atlética”.22 Em 2007 aparece a representar a 

equipa do Gira Sol/Ramos Catarino, atingindo os mínimos para participar 

no Campeonato Europeu de Atletismo (20 Km marcha, em estrada).

Sandra Cruz – 1 título nacional e diversos títulos regionais.

17 Fátima Alejandra Fontes Rodrigues nasceu em 13.05.1986, na Venezuela. A residir na Palhaça, em 
2004 frequentava o 12.º ano no IPSB e o sonho era seguir Humanidades e Letras. Já no plano desportivo 
os objectivos eram outros: conseguir os mínimos e participar no Campeonato do Mundo em Itália e 
vencer o Campeonato de Pista de Juniores (ver Manuel Zappa, “ADREP – Fátima Rodrigues na Selecção 
Nacional. Simbiose perfeita entre atleta e treinadora”, Jornal da Bairrada, 05.05.2004, p. 36).
18 A prestação de Fátima Rodrigues na Taça o Mundo de marcha não foi brilhante. Como a vida não 
é feita apenas de sucessos, mas também de desaires, desta vez quedou-se por um 36.º lugar, entre 
60 atletas participantes. Ficou o orgulho de ter representado a Selecção Nacional com apenas 17 
anos (Manuel Zappa, “A prestação de Fátima Rodrigues. Contratempos extras”, Jornal da Bairrada, 
12.05.2004, p. 41).
19 Manuel Zappa, “ADREP – Fátima Rodrigues na Selecção Nacional. Simbiose perfeita entre atleta e 
treinadora”, Jornal da Bairrada, 05.05.2004, p. 36.
20 Idem, 26.01.2005, p. 31.
21 Renato Duarte, “Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta. Fátima Rodrigues Vice-
-Campeã Nacional de Marcha”, Jornal da Bairrada, 10.03.2005.
22 Idem, “ADREP. Fátima Rodrigues Campeã Nacional de Marcha”, Jornal da Bairrada, 14.07.2005. Fá-
tima Rodrigues seria considerada atleta do ano na temporada 2003/2004 pela Associação de Atletismo 
de Aveiro, em Junho de 2005, numa cerimónia que decorreu no auditório da Junta de Freguesia de Cacia 
(idem, 28.07.2005), p. 28.

Fátima Rodrigues
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João Mário Pedro23 – 1 título nacional e diversos títulos regionais. Quando, 
em Março de 1991, se sagrou Campeão Nacional de Corta-Mato em Juve-
nis, em Vidago, foi alvo de uma calorosa recepção à chegada, nas insta-
lações da ADREP. Um momento inesquecível e um marco na história des-
portiva da Associação. O caso não era para menos. Afinal, tratava-se do 
primeiro campeão nacional ao serviço da ADREP!

Susana Silva - 1 título nacional e diversos títulos regionais.

Carla Martinho24 - 1 título nacional e diversos títulos regionais. Integrou a Se-
lecção Portuguesa nas 2ªs. Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia (Ho-
landa, 1993). Viria a transferir-se para a ADERCUS, já na qualidade de sénior, 
onde se sagrou Campeã Distrital de Corta-Mato em 2016. Participou em vários 
campeonatos da Europa e do Mundo (em corridas de montanha) e venceu uma 
Taça de Portugal. Integrou a selecção nacional no Troféu Ibérico e venceu, em 
2015, a maratona de Macau. Em pista, nos campeonatos de Portugal, foi cam-
peã nos 5000 metros e 3.ª classificada (medalha de bronze) nos 1500, 5000 e 
3000 metros em pista coberta. Regista no seu palmarés sete recordes pessoais. 
Em Dezembro de 2015 classifica-se em primeiro lugar (sector feminino) no XIV 
Grande Prémio de Atletismo da Palhaça. Em Janeiro de 2016 sagrou-se campeã 
distrital no Campeonato Distrital Absoluto de Corta-Mato Curto.

Isabel Areias25 – 2 títulos nacionais conquistados em 2001, juntando-se as-
sim ao lote de campeões nacionais da Associação. Um no Olímpico Jovem, 
uma prova que se realiza todos os anos, na qual os atletas mais jovens de 
cada distrito representam a selecção nas várias disciplinas em competição 
na pista. Isabel Areias venceu nos 400 metros barreiras, a sua prova de elei-
ção. O outro título apareceu em Junho, também nos 400 metros barreiras, 
desta vez conquistado na Maia. 

A atleta da ADREP já tinha conseguido, também em 2001, os mínimos 
para os campeonatos de Portugal absolutos. Apesar de ser ainda juvenil e 
com apenas três anos de prática de atletismo, começava a despontar para 
a modalidade com resultados de nível nacional. O ter sido campeã nacio-

23 O seu nome completo é João Mário Ferreira Pedro. Nasceu em Oiã, a 28 de Junho de 1974, sendo 
filho de Isaías Ferreira Pedro e Maria Manuela Simões Ferreira Pedro. Atleta federado desde 1989 pela 
ADREP, frequentava, à data, o 10.º ano de escolaridade e praticava atletismo há cinco anos, sempre 
na ADREP, sob orientação técnica de António Poutena, então também responsável pela equipa da 
Adercus (Serena, Oliveira do Bairro). Em 1995 representava já o Núcleo de Atletismo de Matosinhos.
24 Carla Martinho, natural da Palhaça, nasceu a 4 de Novembro de 1976. Iniciou a prática desportiva – 
que já leva trinta anos – na Sobustos. Mais tarde ingressou na ADREP, onde permaneceu até à idade de 
sénior. A seguir transferiu-se para a ADERCUS (Serena – Oliveira do Bairro), clube que representa ac-
tualmente, onde diz sentir-se bem e por isso não estar interessada em fazer parte de um grande clube. 
Ao receber o Prémio Carreira, na 6.ª Gala do Desporto que decorreu em Águeda, reforçou essa ideia: 
“Nós só temos de dar o melhor pelo clube que representamos”. Uma das suas grandes especialidades é 
o corta-mato, embora também participe em corridas de montanha, nomeadamente em Campeonatos 
da Europa e do Mundo (Jornal da Bairrada, Suplemento 6.ª Gala do Desporto, 20.10.2016, p. 16).
25 Maria Isabel Areias, natural do Carro Quebrado – Oiã, nasceu a 27.01.1985. Em 2001 frequentava 
o 10.º ano, área de Desporto.

João Mário Pedro

Carla Martinho

Isabel Areias
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nal garantiu-lhe automaticamente a presença nas Jornadas Olímpicas da 
Juventude Europeia – realizadas em Múrcia, Espanha – e a possibilidade 
de participar no Campeonato do Mundo de Juvenis, na Hungria, desde que 
alcançasse os mínimos nacionais exigidos.26 

Em Fevereiro de 2002 viria a sagrar-se vice-campeã nacional de Pista Co-
berta, na prova de 800 metros, o que lhe permitiu ser convocada para um 
estágio de velocidade e barreiras, no Algarve.27 No mês seguinte vence a 
prova mãe da sua especialidade, os 400 metros barreiras. Bateu o recorde 
pessoal, que passou a ser também o recorde de Aveiro em Absolutos. No 
mês de Abril vence três provas do Olímpico Jovem distrital, destinado a 
atletas iniciados e juvenis, realizadas no Campus Universitário de Aveiro: 
100 metros barreiras, salto em comprimento e 400 metros barreiras. Em Ju-
nho sagra-se campeã nacional de Provas Combinadas.28 Conseguia, assim, 
o seu terceiro título nacional em dois anos. Uma grande promessa, já que a 
atleta da ADREP ainda era, por essa altura, juvenil.29 

Em 2004 sagra-se campeã distrital do “Km Jovem”, na pista de atletismo 
da Universidade de Aveiro. Bateu a então campeã nacional de corta-mato 
Eunice Tavares, êxito ainda mais inesperado por ser numa prova demasiado 
longa, já que durante o ano se tinha preparado para a distância de 400 me-
tros.30 Em Abril do mesmo ano triunfa na prova dos 400 metros do Torneio 
de Páscoa em pista, que se realizou no Estádio Cidade de Coimbra.31 Em 
2007 integra a equipa do Gira Sol/Ramos Catarino. 

Marco Costa – Em 2000 vence a prova de infantis de “Os Ílhavos”, vence 
prova de Tetratlo Infantil (Leiria) e a 3.ª Milha Urbana Cidade de Viseu (in-
fantis). Em 2002 vence prova de 200 metros em Espinho e o salto em com-
primento no Olímpico Jovem. Em 2004 sagra-se campeão distrital Olímpi-
co Jovem (salto em altura), é campeão distrital de salto em comprimento e 
de salto em altura (Aveiro).

Sandra Leitão – Entrou no mundo do atletismo muito nova, ao aceitar o 
convite do então Presidente da ADREP Fernando Duarte Silva. Em 2012, 
depois de integrar durante quinze anos a equipa da ADREP, a melhor atle-
ta na marcha acabou por aceitar o convite que lhe vinha sendo feito em 
épocas anteriores e assinou pelo Futebol Clube do Porto. Tem títulos de 
campeã distrital – todos por equipas – com recordes nos 3, 5, 10 e 20 Km 

26 Manuel Zappa, “Isabel Areias e o título de campeã nacional. Um prémio pela sua persistência e dos 
seus treinadores”, Jornal da Bairrada, 05.07.2001.
27 Jornal da Bairrada, 28.02.2002.
28 Fazem parte do campeonato de combinadas, 6 provas: 100 metros Barreiras, Altura, Peso, Compri-
mento, Dardo e 800 metros.
29 Jornal da Bairrada,14.03, 26.04 e 23.05.2002.
30 Idem, 24.03.2004, p. 39.
31 Idem, 21.04.2004, p. 34.
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marcha. Foi campeã nacional do Inatel pela ADERCUS, o que a levou a 
conhecer a sua primeira internacionalização em Dublin (Irlanda), a que se 
seguiria Barcelona. 

Ao fim de três anos no Futebol Clube do Porto e dezoito em corridas, San-
da Vieira Leitão viria a ganhar, em 2005, a medalha de bronze nos 3000 
metros marcha, nos Campeonatos de Portugal de Pista Coberta (Nave de 
Desportos de Espinho). Foi o seu primeiro título individual, o que a deixou 
naturalmente muito feliz, até porque, como afirmou a Jornal Bairrada: “não 
faço vida de profissional. Tenho o meu trabalho e família”.32 

Em 2013 é campeã distrital de marcha atlética, competição disputada nas 
ruas de Lourosa, e vence o Campeonato Distrital de Marcha em Estrada, 
em Felgueiras, onde obteve o primeiro lugar na prova de 5000 metros. Em 
2015 é vice-campeã nacional de marcha, ao conquistar a medalha de prata 
na categoria de veteranas, no Campeonato Nacional de Marcha disputado 
em Rio Maior. Ainda em 2015, é medalha de bronze na prova de 5000 me-
tros do Campeonato Nacional de Veteranos, disputado em Óbidos. 

Em 2016 sagra-se Campeã Distrital de Marcha (5 Km) em Vila Nova de 
Gaia, conquista um honroso 5.º lugar no Campeonato Nacional de Marcha, 
disputado na Batalha, é medalha de bronze no Campeonato Nacional de 
Veteranos em Pista Coberta, disputado em Pombal e 1.ª classificada nos 
3000 metros marcha do campeonato nacional de Clubes da 2.ª Divisão.

Falámos de nomes sonantes que despontaram na ADREP e se afirmaram, 
num primeiro momento, até 2006. Mas a partir daqui outros começaram a 
sulcar os horizontes de glória onde se movimenta esta máquina incessante 
de produzir campeões que é a ADREP. Vejamos apenas alguns, de entre os 
mais representativos: 

John Martins – em 2004 é 1.º classificado (infantis) no Grande Prémio de 
Atletismo de Vila Verde (Figueira da Foz). Em 2005 vence o Grande Pré-
mio de Atletismo de Valongo do Vouga, é 1.º classificado nos 60 metros 
barreiras do campeonato Distrital de Aveiro, vence a 2.ª Milha Professor 
Egas Moniz (Avanca), é 1.º classificado no Grande Prémio de Mozelos e 
1.º no Grande Prémio de Atletismo Vila Verde (Figueira da Foz). Em 2006 
1.º nos 800 m do III Meeting Jovem (Aveiro), vence G. P. Atletismo Rádio 
Terra Nova, 1.º nos 300 metros de pista coberta (Espinho), 1.º no Km Jovem 
Distrital, 1.º no Atleta Completo Distrital (Luso), 1.º nos 1000 m Olímpico 
Jovem Distrital (Aveiro), 1.º nos 80 m Campeão Distrital 250 m barreiras 
(Aveiro) e salto em altura (I Meeting de Atletismo ADREP), 1.º nos 800 m 

32 Manuel Zappa, Atletismo – Campeonatos de Portugal de Pista Coberta. Bairradina conquista meda-
lha de bronze”, Jornal da Bairrada, 23.02.2005, p. 36.

Sandra Leitão

Atleta de alta competição John Martins



ADREP: história de uma vida exemplar110

do Campeonato Distrital (Maia) e 1.º nos 300 m (Torneio Abertura Pista 
Coberta). Em 2009 é 1.º nos 300 m (Torneio Abertura Pista Coberta), 1.º 
nos 300 m barreiras (Campeonato Distrital de Juvenis Seia), medalha de 
bronze nacional nos 300 metros barreiras (Luso), 1.º nos 60 m barreiras 
(Torneio de Abertura – Aveiro) e 1.º nos 60 m barreiras do Campeonato 
Distrital de Esperanças. Em 2011 sagra-se Campeão Distrital de Juniores 
no decatlo, e é Vice-Campeão Nacional 400 m barreiras (Campeonato Na-
cional de Juniores). Viria a ser considerado atleta de alta competição.

Débora Santos - Em 2003 (benjamins) 1.ª no Campeonato Nacional Marcha 
Atlética. Em 2004 (infantis) é 1.ª no Grande Prémio Atletismo de Vila Verde 
(Figueira Foz), 1.ª no 19.º G. P. Santo Amaro da Bouça, 1.ª na V Meia Ma-
ratona de Penamacor (Castelo Branco) e 1.ª na S. Silvestre de Coimbra. Em 
2005 é campeã distrital em Santa Maria da Feira, vence o Campeonato das 
Beiras de Corta-Mato, o Grande Prémio Atletismo Casa do Povo Valongo 
do Vouga, 1.ª nos 3000 m no Campeonato Distrital Aveiro, vence 2.ª Milha 
Professor Egas Moniz (Avanca), 1.ª no Grande Prémio de Mozelos, 1.ª no 
G. P. Atletismo Vila Verde (Figueira da Foz). Ainda no mesmo ano, mas em 
iniciados, é 1.ª nos 3400 metros do Grande Prémio de Penamacor. Em 2006 
é campeã distrital de Corta-Mato em Vagos, 1.ª no G. P. Atletismo 3 Santos 
Populares (Viseu), vence prova dos 800 metros (Guarda), é 1.ª no G. P. Atle-
tismo Rádio Terra Nova, 1.ª na Meia Maratona Penamacor (Cast. Branco), 
1.ª no 8.º Grande Prémio de Atletismo de Cesar, 1.ª no Km Jovem Distrital, 
1.ª nos 1000 m Olímpico Jovem Distrital (Aveiro), Campeã Distrital 1500 
metros (Aveiro), 1.ª no Grande Prémio Rádio Terra Nova, 1.ª no Grande 
Prémio de Penamacor, 1.ª (juvenis/iniciadas) no Grande Prémio de Ílhavo, 
1.ª no Grande Prémio de Atletismo da Lousã, Campeã das Beiras 3000 m 
(Corta-Mato de Mangualde), 1.ª no Quilómetro Jovem Distrital (Luso), 1.ª 
nos 3000 m do Olímpico Jovem Distrital, vence o Quilómetro Jovem das 
Beiras (Leiria) e é Campeã Distrital de Juniores nos 800 metros.

Sara Barreto -  em 2007 é Campeã Distrital 1500 metros (Aveiro). Em 
2008 é 1.ª nos 3000 m do Olímpico Jovem Distrital (Aveiro), 1.ª nos 2000 
m obstáculos do Olímpico Jovem Distrital, 1.ª nos 2000 m obstáculos do 
Quilómetro Jovem das Beiras, 1.ª nos 8000 m do G. P. Atletismo Terra Nova, 
1.ª na S. Silvestre (Tábua), 1.ª nos 3000 metros do Campeonato Distrital 
de Esperanças, 1.ª nos 3000 metros no Campeonato Distrital de Seniores, 
1.ª no meio fundo (G. P. Cerejeiras em Flor Donas-C. Branco), Campeã 
Distrital de Corta-Mato em juniores (Serena), 1.ª nos 3000 m obstáculos do 
Campeonato Distrital de Juniores, 1.ª nos 1500 metros nos Campeonatos 
Distritais Sub-23 e 1.ª nos 3000 m obstáculos do Campeonato Nacional de 
Clubes.

Carla Santos – Em 2011 é 1.ª nos 3000 m do Torneio dos Reis (Aveiro), é 1.ª 
nos 4500 m do Corta-Mato de Vagos, 1.ª nos 4000 m Campeonato Distrital 
de Corta-Mato e Campeã Distrital nos 1500 e 3000 m (sub-23) – Luso.

Débora Santos

Sara Barreto

Carla Santos
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Rúben Reis – em 2005 é 1.º no Grande Prémio de Mozelos. Em 2006, 1.º 
no G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu), 1.º no G. P. Atletismo Rádio 
Terra Nova, 1.º na Meia Maratona Penamacor (Castelo Branco). Em 2007 
é 1.º no Grande Prémio de Atletismo de Cesar, 1.º no Km Jovem Distrital. 
Em 2008 é 1.º no Grande Prémio de Penamacor. Em 2009 é 1.º no Grande 
Prémio de Atletismo da Lousã, 1.º na prova de meio fundo em Penamacor. 
Em 2010 é 1.º no Grande Prémio Terra Nova (Gafanha Nazaré). Em 2012 
é 1.º no 8.º Cross Cidade de Oliveira do Bairro. Em 2013 é Vice-campeão 
distrital nos 3000 m obstáculos (juniores e sub-23), Vice-campeão 3000 
m obstáculos (Camp. Dist. Aveiro), 1.º nos 3000 m obstáculos do Torneio 
Atleta Completo Distrital. Em 2014 é Vice-Campeão Distrital Sub-23 nos 
3000 metros obstáculos.

Tiago Ferreira – em 2004 é 1.º no lançamento do disco do Torneio da Maia. 
Em 2006 é 1.º nos 60 m do III Meeting Jovem (Aveiro). Em 2007 é 1.º no 
lançamento do peso na Nave (Espinho). Em 2008 é 1.º no Salto em Com-
primento (Torneio de Páscoa -  Aveiro), 1.º nos 60 metros barreiras (Torneio 
de Páscoa -  Aveiro), 1.º no salto em altura no C. Dist. Infantis e Iniciados, 
1.º nos 60 m barreiras do Olímpico Jovem Distrital, 1.º no salto em altura 
do Olímpico Jovem Distrital, 1.º no lançamento peso (C. Dist. Infantis e 
Iniciados). Em 2009 é 1.º no torneio de lançamentos em Vila Nova de Cer-
veira, Campeão Distrital (iniciados) no lançamento do peso (Aveiro), 1.º no 
lançamento do peso (Torneio de Pista-Maia), 1.º no lançamento do disco 
(Torneio de Abertura – Aveiro), 1.º no lançamento do peso (Torneio Inver-
no-Aveiro). Em 2010 é 1.º no lançamento do peso do Torneio de Ano Novo 
(Espinho), 1.º no lançamento do disco em Vila Nova Cerveira, 1.º no lança-
mento do peso em Vila Nova Cerveira, 1.º no Torneio Atleta Completo das 
Beiras (Luso), vence 3 provas no Meeting Jovem de Leiria, 1.º no lançamen-
to do disco (Aveiro), 1.º no Triatlo Técnico Distrital (pista da Universidade 
de Aveiro). Em 2011 é 3.º no Triatlo Técnico Nacional (60 m barreiras, peso 
e altura), Vice-Campeão Distrital de peso, disco e triplo salto (C. D. J.). Em 
2012 é 1.º no Triatlo Técnico Distrital (Aveiro), 2.º classificado no Triatlo 
Técnico Nacional (Alpiarça), 3.º no peso e disco (Campeonato Nacional de 
Juvenis). Em 2013 é medalha de bronze nos 60 e 200 metros no Campeo-
nato Distrital de Inverno.

Jéssica Pires – em 2004 é medalha de bronze nos 60 e 200 m no Camp. 
Distrital Inverno. Em 2005 é 1.ª nos 700 m do Grande Prémio de Penama-
cor, 1.ª no Corta-Mato Internacional de Matos Velhos, é campeã distrital 
de Corta-Mato em Vagos. Em 2006 é 1.ª no Km Jovem Distrital (Centro 
Estágios do Luso), 1.ª no G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu). Em 
2007 é 1.ª no Salto em Comprimento (I Meeting Atletismo ADREP), Cam-
peã Distrital 800 metros (Aveiro). Em 2008 é 1.ª no Corta-Mato de Febres 
(Cantanhede). Em 2009 é 1.ª nos 800 m do Olímpico Jovem Distrital e 1.ª 
nos 1000 m do Meeting Jovem de Santa Joana (Aveiro). Em 2010 é 1.ª no 
Km Jovem Distrital na pista do Luso, Campeã Distrital nos 300 m (Aveiro), 

Ruben Reis
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1.ª nos 400 metros, 1.ª no Grande Prémio Terra Nova (Gafanha Nazaré), 1.ª 
no Grande Prémio de Atletismo ADREP/Elite Club. Em 2011 é 1.ª nos 400 
e 800 metros do Campeonato Distrital de Juniores (Luso).

Ariel Pereira – em 2007 é 1.º nos 60 metros de pista coberta (Espinho), 
Campeão Distrital no salto à vara (Aveiro), 1.º nos 60 m do 2.º G. P. em Pista 
(Alvaiázere). Em 2008 vence 1.ª de 3 séries 60 m Campeonato Nacional de 
Clubes, é 1.º nas séries 60 e 200 m (Torneio de Pista Coberta – Braga), 1.º 
na série de 60 m (Torneio Encerramento Pista Coberta). Em 2010 é 1.º nos 
100 metros (Taça Vila das Artes – Vila Nova de Cerveira).
 
Soraia Ruas - a partir da segunda metade da primeira década de 2000 co-
meça a aparecer com registos do mais alto nível nacional. Especialista no 
lançamento do peso, subia em 2008 ao escalão juvenil, vencendo logo a 
seguir o Torneio de Encerramento de Pista Coberta, disputado em Espinho. 
As marcas que começava a atingir aproximavam-na, cada vez mais, dos 
mínimos de acesso ao estatuto de alta competição, pois já era detentora da 
segunda melhor marca nacional. 

Eleita, pela Associação de Atletismo de Aveiro, Atleta do Ano em inicia-
dos, Soraia Ruas prometia dar que falar.33 E foi isso mesmo que aconteceu 
no mês de Maio quando conquistou a medalha de prata no lançamento do 
peso, prova inserida no Olímpico Jovem Nacional. Pouco tardaria a conse-
guir o estatuto de atleta de alta competição. Isso aconteceu quando lançou 
o peso de 3 Kg. a 13,80 metros, fixando um novo recorde distrital. 

Entrar no corredor estreito da alta competição significou, para Soraia Ruas, 
beneficiar de alguns apoios da Federação Portuguesa de Atletismo: facili-
dades no percurso estudantil, chamada para estágios nacionais, ou mesmo 
eventuais compensações financeiras, entre outros.34 Em Junho sagrou-se 
vice-campeã nacional de juvenis, em Abrantes. Ao conquistar, no seu pri-
meiro ano enquanto juvenil, os títulos de campeã distrital de juvenis, de 
juniores, de sub-23 e depois de seniores, Soraia Ruas, com apenas 16 aos 
em 2008, afirmou-se, em definitivo, “como a melhor lançadora de peso da 
actualidade, do atletismo aveirense”.35 

O ano de 2009 viria a exceder as melhores expectativas em relação a So-
raia Ruas. Embora ainda atleta juvenil, venceu o lançamento do peso e 
sagrou-se campeã distrital absoluta em pista coberta. Ao lançar o engenho 
de quatro quilos a 12,20 metros, conseguiu, para além de um novo recorde 
pessoal, “a melhor marca alguma vez feita, em pista coberta, por juvenis e 
juniores do distrito de Aveiro”.36 

33 Jornal da Bairrada, 05.03.2008, p. 43.
34 Idem, 04.06.2008, p. 36.
35 Idem, 09.07.2008, p. 26.
36 Idem, 07.01.2009, p. 25.
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Em Janeiro de 2009 vence o Campeonato Absoluto das Beiras, não paran-
do de surpreender o atletismo nacional com os sucessivos feitos. Talvez o 
triunfo “mais importante da sua ainda curta carreira, tendo em conta que 
bateu, aos 17 anos, todas as melhores seniores dos seis distritos da região 
Beirã”.37 Ainda em Janeiro, é vice-campeã nacional de juniores (não só al-
cançou a medalha de prata, como voltou a fixar um novo recorde pessoal 
no lançamento do peso: 12,90 metros, um registo que lhe assegurou os mí-
nimos para o Campeonato do Mundo de Juvenis, que iria decorrer na Sér-
via);38 pulveriza o recorde distrital de pista coberta, em Braga, passando a 
ser “a terceira melhor juvenil portuguesa de todos os tempos”39 e vence a 
Taça Federação Portuguesa de Atletismo de lançamentos para juvenis, dis-
putada no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. A atleta da ADREP/
Jóia Aveiro, ao lançar o peso de 3 Kg a 14,74 metros, bateu o recorde dis-
trital que já lhe pertencia.40 

Em Maio é campeã distrital de juniores no lançamento do peso e, ainda 
no mesmo mês, vence o Olímpico Jovem Nacional disputado em Albufeira, 
enquanto representante da Selecção de Aveiro. Era já então considerada 
“uma das maiores revelações dos últimos anos do atletismo português”.41 
Embora com idade juvenil, viria a sagra-se campeã distrital de seniores 
no lançamento do peso. Aconteceu na cidade dos canais, em Junho de 
2009, “mostrando não ter oposição à altura em todo o distrito de Aveiro, 
independentemente do escalão etário”.42 Repetindo a vitória alcançada na 
temporada anterior, a atleta da ADREP lançou o peso acima dos mínimos 
exigidos para o Campeonato do Mundo de Juvenis.

Mas foi no Luso que Soraia Ruas conseguiu o mais almejado título: ser 
campeã nacional. Numa prova em que alinhavam à partida as dezanove 
melhores atletas nacionais, a jovem palhacense definiu o resultado no se-
gundo de seis ensaios: lançou o peso a 14,93 metros, um resultado próximo 
do seu melhor registo de sempre. E assim se sagrou Campeã Nacional, 
depois de protagonizar exibições de alto nível ao longo de toda a época de 
2008/2009.43 Numa temporada de sonho, em que se afirmou claramente 
como uma das maiores esperanças do atletismo nacional, Soraia Ruas aca-
bou por ser convocada para representar Portugal no lançamento do peso, 
no Festival Olímpico da Juventude Europeia que se realizou na Finlândia.44 
Em 2010, face aos excelentes resultados obtidos, foi convocada para o seu 

37 Idem, 21.01.2009, p. 29.
38 Idem, 28.01.2009, p. 30.
39 Idem, 04.02.2009, p. 33.
40 Idem, 26.02.2009, p. 36.
41 Idem, 21.05.2009, p. 43.
42 Idem, 25.06.2009, p. 37.
43 Idem, 02.07.2009, p. 33.
44 Idem, 09.07.2009, p. 35.

Soraia Ruas, atleta de alta competição
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primeiro estágio com a elite do atletismo sénior nacional. Em Julho de 2010 
é Vice-Campeã Nacional do lançamento do peso e vence esta prova no 
Campeonato das Beiras.

Em 2011 Soraia Ruas assegurou, em Pombal, a medalha de ouro da Federa-
ção Portuguesa de Atletismo no lançamento do peso, sagrando-se Campeã 
Nacional de Juniores em Pista Coberta. Vence o Campeonato Nacional de 
Lançamentos Longos (lançamento do disco) numa prova que reuniu em 
Leiria os mais consagrados lançadores de Portugal. Assegurou a medalha 
de ouro, em juniores, ao arremessar o engenho de 1 Kg. a 44,97 metros.45

Jorge Batista46 – é também, a par de Soraia Ruas, uma das figuras incon-
tornáveis do atletismo absoluto nacional. Em 2008 vence os 800 metros do 
Olímpico Jovem Nacional. Em 2009 sagrou-se campeão distrital dos 400 e 
800 metros e vice-campeão nacional nos 800. Nesse mesmo ano bateu o 
recorde distrital de Aveiro dos 1000 metros, no Torneio de Natal disputado 
na Nave Desportiva de Espinho. Ao vencer a prova destinada a todos os 
escalões, tornou-se o atleta mais rápido de sempre. 

No ano de 2010, depois de se sagrar Campeão e Vice-Campeão Nacional 
de Juniores e de Sub-23, foi um dos quatro juniores convocados pela Fe-
deração Portuguesa de Atletismo para representar Portugal no Japão, na 
prova de 4 por 400 metros. 47 É também em 2010 que, com 19 anos, atinge 
os mínimos nos 800 metros que lhe asseguram a presença no Campeonato 
do Mundo de Juniores, carimbando o passaporte para o Canadá. Além de 
alcançar os mínimos, o atleta júnior da ADREP/Jóia Aveiro “bateu o recorde 
distrital, tornando-se no aveirense mais rápido de sempre, desta catego-
ria, a correr a referida distância”. O resultado obtido garantiu-lhe ainda “o 
acesso directo ao Estatuto de Alta Competição”.48 

Nessa estreia absoluta ao mais alto nível mundial, Jorge Batista não des-
mereceu, pois ficou apenas a um lugar das meias-finais dos 800 metros do 
Campeonato do Mundo de Juniores, podendo mesmo afirmar-se que supe-
rou as expectativas criadas em torno da sua actuação. Em Julho de 2010 
sagra-se Campeão Nacional de Juniores de 800 metros, em Setúbal. Ainda 
neste mês, no Campeonato das Beiras – o maior do atletismo sénior nesta 
região – vence os 800 e os 1500 metros, uma distância superior àquela em 
que se vinha a notabilizar.

Flávia Costa – em 2006 é 1.ª na Meia Maratona Penamacor (Castelo Branco). 
Em 2007 é 1.ª no Salto em Altura em Sala Distrital (Escapães). Em 2008 é 1.ª 

45 Idem, 10.03.2011, p. 30.
46 Jorge Batista é natural de Outeiro de Baixo, Anadia, e representou a ADREP desde iniciado.
47 Jornal da Bairrada, 25.03.2010, p. 27.
48 Idem, 09.06.2010, p. 23.

Jorge Batista, atleta de alta competição
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no lançamento do dardo no Olímpico Jovem Distrital, é 1.º no lançamento do 
dardo no II Meeting Jovem, 3.ª no lançamento do dardo -  Olímpico Jovem 
Nacional, 1.ª no lançamento do dardo (C. Dist. Infantis e Iniciados), 1.ª no sal-
to em altura (Campeonato Dist. Infantis e Iniciados). Em 2009 é 1.ª no lança-
mento do dardo no Torneio de Abertura (Aveiro), 1.ª no lançamento do dardo 
(Taça Distrital Lançamentos), 1.ª no salto em altura do Olímpico Jovem Dis-
trital, medalha de bronze no Atleta Completo das Beiras, 1.ª no lançamento 
do dardo do Quilómetro Jovem das Beiras, Campeã Distrital de iniciados no 
dardo e no disco (Aveiro) e recordista distrital do lançamento do dardo (juve-
nis e juniores). Em 2010 é 1.ª no Campeonato Distrital de Provas Combinadas 
(Luso), 1.ª no lançamento do dardo (Campeonato Distrit. Juniores-Luso), 1.ª 
no lançamento do dardo (Campeonato Nacional Sub-23), Campeã Nacional 
de Juvenis, na disciplina de lançamento do dardo, 1.ª no lançamento do dardo 
(Aveiro). Em 2011 é 1.ª no lançamento do dardo (Taça FPA Lançamentos), 
1.ª no lançamento do dardo no Olímpico Jovem Nacional, 1.ª no lançamento 
do dardo (Campeonato Distrital de Juniores), 1.ª no lançamento do dardo 
no Campeonato Nacional Juvenis, medalha de bronze lançamento do dardo 
(Camp. Nac. Juniores). Campeã Nacional de Juniores em 2012 e Vice-Cam-
peã Nacional na mesma modalidade. Medalha de bronze no Campeonato 
Nacional de Esperanças (2012).

Andreia Santos – Integrou a equipa que venceu em Julho de 2012 a estafeta 
4x400 metros e se sagrou Campeã Nacional de Portugal. A atleta conse-
guiu, nesta prova, uma prestação notável: apesar de ser apenas juvenil, ter-
minou a sua prova de 400 metros em 6.º lugar, a correr ao lado das melhores 
seniores portuguesas. A qualidade desse desempenho permitiu-lhe bater o 
recorde distrital de juvenis, que durava há 34 anos.49  Foi uma das atletas 
em maior evidência nos derradeiros meses da temporada 2011/2012. Após 
uma época em que esteve focada nas provas de velocidade, “encerrou a sua 
campanha com uma aparição no meio fundo curto, para se sagrar campeã 
distrital nos 800 metros”50 no Campeonato Distrital de Seniores que decor-
reu em Aveiro, em Julho de 2012. Como corolário deste desempenho, viria 
a ser convocada pela Federação Portuguesa de Atletismo para estágio da 
Selecção Nacional, juntamente com Márcia Cardoso e o treinador Renato 
Duarte. Um justo reconhecimento dos progressos evidenciados pelas jo-
vens promessas da velocidade nacional.51

Margarida Ferreira – Em 2013 sagra-se Vice-campeã Nacional de lança-
mento do disco, em juniores. Conseguiu a prata no Campeonato Nacional 
de Lançamentos Longos. Medalha de bronze no lançamento do disco no 
Campeonato Nacional de Esperanças.

49 Idem, 12.07.2012.
50 Idem, 09.08.2012, p. 23.
51 Idem, 20.12.2012, p. 
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Márcia Cardoso – Campeã distrital de juvenis nos 300 metros; 1.ª classi-
ficada nos 100 e nos 300 metros do Olímpico Jovem Distrital; 1.ª nos 400 
metros no Meeting de Pombal. Uma atleta com progressos assinaláveis, a 
cumprir ainda o seu primeiro ano no escalão de juniores em 2012, ano em 
que tinha já consolidado a sua posição de “melhor aveirense de todos os 
tempos em pista coberta”.52 

Em 2013 sagra-se Campeã Distrital de 400 metros no Campeonato Distri-
tal Absoluto que se disputou na pista do Centro de Estágios do Luso. Vence 
os 200 metros na principal competição colectiva do atletismo português, 
o Campeonato Nacional de Clubes. Esta velocista volta a brilhar em 2013, 
agora no firmamento internacional, ao vencer a corrida de 400 metros (sé-
rie 2) no Meeting de Salamanca. No plano interno arrebatou também os 
títulos de campeã distrital dos 200 metros nas categorias de juniores e 
sub-23. 

No início de 2014 destaca-se entre as melhores velocistas nacionais, ao ser 
5.ª e 6.ª classificada, respectivamente nos 400 (em que venceu, destacada, 
a segunda de quatro séries) e 200 metros do Campeonato de Portugal.53 
Neste mesmo ano é Campeã Nacional Universitária, em representação da 
Universidade de Aveiro, nos campeonatos universitários disputados na pis-
ta de Faro.54 Em Julho, pouco tempo depois de ter conseguido a sua estreia 
internacional no Campeonato do Mediterrâneo - disputado em Marselha, 
onde brilhou ao serviço da Selecção Nacional, ao conseguir a medalha de 
prata na estafeta 4x400 metros  -  ficou à beira do pódio no Campeonato 
Nacional de Esperanças, classificando-se em 4.º lugar nos 400 metros, em 
despique com as melhores atletas nacionais com menos de 23 anos.55

Com este apreciável desempenho no seu primeiro ano como sub-23 – épo-
ca em que se estreou ao serviço da Selecção Nacional - a atleta acabou 
por ser eleita pela Associação de Atletismo de Aveiro como a melhor atleta 
sénior da temporada.

Em 2015 integra a equipa feminina da ADREP que é vice-campeã nacio-
nal de clubes da 2.ª divisão. Numa vitória por equipas o mérito é sempre 
colectivo, mas isso não invalida que se fale da prestação determinante de 
Márcia Cardoso, que mais uma vez se assumiu como peça-chave da equipa, 
somando por vitórias as três provas em que alinhou: nos 200, nos 400 e no 
segundo percurso dos 4x400 metros, “protagonizando uma impressionante 
recuperação do 3.º para um destacado 1.º lugar, oferecendo à sua equipa 
uma vantagem que viria a revelar-se determinante para segurar a decisiva 

52 Idem, 01.03.2012, p. 30.
53 Idem, 20.02.2014, p. 47.
54 Idem, 08.05.2014.
55 Idem, 17.07.2014, p. 34.

Márcia Cardoso



ADREP: história de uma vida exemplar 117

vitória”.56 Ainda em 2015, revalida o título de vice-campeã nacional uni-
versitária de 400 metros em pista coberta e sagra-se campeã nacional uni-
versitária na estafeta de 4x200 metros.57 Em Abril, no Estádio 1.º de Maio 
(Braga), a velocista da ADREP é campeã nacional universitária nos 400 
metros, revalidando o título nacional que já alcançara no ano anterior, em 
Faro.58 Em Junho participa na corrida de 400 metros no Meeting Internacio-
nal de Salamanca, onde alcança uma honrosa 7.ª posição, a competir com 
as melhores atletas espanholas e portuguesas nos 400 metros. Em Julho 
vence as provas de 200 e 400 metros num torneio organizado pela Asso-
ciação de Atletismo de Braga e também as provas de 100 e 200 metros no 
Meeting Athletics de Viseu, competição que se disputou no Estádio do Fon-
telo.59 Ainda no mesmo mês, foi figura de cartaz no Campeonato Distrital 
de Seniores que se disputou em Vagos. Ao conquistar 3 medalhas de ouro 
(nos 400 metros, no hectómetro e nos 200 metros), dominou totalmente as 
corridas de velocidade, entre as melhores seniores do distrito.60

Em Janeiro de 2016 foi a atleta da equipa em maior evidência no Campeo-
nato Distrital de Sub-23 e Seniores, sagrando-se campeã distrital por 4 
vezes: ao vencer os 400 metros, garantiu as medalhas de ouro em seniores 
e sub-23; com novo triunfo nos 200 metros, voltou novamente a subir duas 
vezes ao lugar mais alto do pódio.61 Em Fevereiro é Campeã Nacional Uni-
versitária, ao arrecadar a medalha de ouro nos 4x200 metros e revalidando 
o título de vice-campeã nos 400 metros.62 Em Maio é medalha de bronze 
no Meeting Fernando Alves (Marinha Grande), só superada por duas das 
melhores atletas portuguesas da actualidade, ambas do Benfica (Rivinilda 
Mentai e Dorothe Évora).63

Vera Lima – em 2013 é Campeã Distrital de Provas Combinadas, em se-
niores, por ter sido a atleta mais regular ao longo de 7 provas (100 metros 
barreiras, salto em altura, lançamento do peso, 200 metros, salto em com-
primento, lançamento do dardo e 800 metros).

Carla Reis – Alcança o primeiro pódio no Olímpico Jovem Distrital, em 
2014, ao vencer a prova de 2000 metros obstáculos. No mesmo ano é Vice-
-Campeã Nacional nos 2000 metros obstáculos, desta vez no Campeonato 
Nacional de Juvenis que decorreu em Abrantes. Foi nomeada atleta do ano 
do distrito de Aveiro, no escalão de juvenis, para a temporada 2013-2014.

56 Idem, 26.02.2015.
57 Idem, 05.03.2015, p. 41.
58 Idem, 30.04.2015, p. 42.
59 Idem, 16.07.2015, p. 40.
60 Idem, 23.07.2015, p. 32.
61 Idem, 14.01.2016, p. 27.
62 Idem, 03.03.2016, p. 34.
63 Idem, 27.05.2016, p. 33.
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Em 2015 integra a equipa feminina que é vice-campeã nacional de clubes 
da 2.ª divisão, classificando-se em 2.º lugar nas corridas de 800 e 1500 me-
tros. “Duas prestações marcadas por manifesta superação, contrariando o 
favoritismo de adversárias bem mais cotadas. Em ambos os casos a atleta 
superou os seus recordes pessoais”.64 Em Dezembro de 2015 vence o Cor-
ta-Mato de Abertura realizado em Mira pela Associação de Atletismo de 
Coimbra, ao classificar-se em 1.º lugar na prova rainha desta modalidade, 
os 3400 metros.65  

Em 2016, apesar de ser ainda atleta júnior, é 1.ª classificada nos 1400 me-
tros (sector feminino, escalão principal) da V Corrida entre Margens, reali-
zada no centro de Coimbra. Conquista a medalha de bronze na corrida de 
3000 metros do Campeonato Nacional de Juniores. Obtém o 3.º lugar nos 
800 metros do Meeting Cidade de Pombal, o mais prestigiado torneio de 
pista coberta do calendário nacional, onde marcaram presença muitos dos 
mais prestigiados atletas portugueses. É medalha de bronze nos 1500 me-
tros do Meeting Fernando Alves (Marinha Grande). Em Julho vence os 300 
metros obstáculos e os 800 metros no Campeonato Nacional de Clubes da 
2.ª Divisão e é 1.ª classificada nos 3000 metros obstáculos (extra competi-
ção) no Campeonato de Seniores do Norte.

Dylan Esteves –  em 2013, no escalão de benjamins, vence o Grande Pré-
mio de Estrada em Macieira de Sarnes; os 800 metros no Meeeting Jovem 
de Santa Joana; os 600 metros no campeonato Distrital de Aveiro e o Gran-
de Prémio de Atletismo Rádio Terra Nova. Em 2014, de novo no escalão 
de benjamins, vence o 29.º Grande Prémio de Atletismo de Estarreja, o 
Grande Prémio “Os Ílhavos”, o 32.º Grande Prémio de Albergaria-a-Velha, 
os 600 metros do Torneio Cidade de Lourosa, os 1000 metros do Torneio 4 
Maravilhas (Luso) e os 150 metros no Campeonato Distrital de Benjamins. 
Foi considerado o melhor atleta do ano em benjamins, no distrito de Aveiro, 
para a temporada 2013-2014. Prémio merecido para um atleta que colecio-
nou sucessivas vitórias em provas de estrada, corta-mato ou pista.

Océane Conceição - em Janeiro de 2016 sagra-se campeã distrital nos 300 
metros (Campeonato Distrital de Juvenis). Foi vice-campeã distrital nos 
200 metros. Ainda em Janeiro, é medalha de prata nos 400 metros do Cam-
peonato Distrital de Juniores, realizado na pista de Aveiro. Em Maio é 1.ª 
nos 300 metros do torneio Olímpico Jovem Distrital, em Vagos, 2.ª classi-
ficada nos 200 metros do Campeonato Distrital de Juvenis, (Vagos) e 2.ª 
nos 300 metros do torneio jovem da Marinha Grande. Em Junho, ainda ju-
venil, participou no Meeting Internacional de Salamanca, onde obteve um 
honroso 4.º lugar na sua série de 400 metros, entre algumas das melhores 

64 Idem, 26.02.2015.
65 Diário de Aveiro, 09.12.2015, p. 23.

Carla Reis

Dylan Esteves
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atletas da Península Ibérica nesta prova. É Vice-Campeã Distrital nos 100 
metros (Campeonato Distrital de Juniores, em Aveiro). É 1.ª classificada 
nos 400 metros e 3.ª nos 100 metros (provas extras, em Febres, do Distrital 
de Infantis e Veteranos da Associação de Atletismo de Coimbra). Em Julho 
é 3.ª classificada nos 400 metros no Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª 
Divisão, disputado em Setúbal.

José Barbosa – em 2014 conquista a sua primeira medalha nacional, ao 
ser 3.º classificado no Campeonato Nacional de Juvenis, na prova de 1500 
metros, em Abrantes. Em 2015 conquista 5 medalhas em campeonatos na-
cionais de juvenis, nomeadamente, ouro nos 800 metros em pista coberta 
(Braga), prata nos 1500 metros em pista coberta (Braga), bronze nos 800 
metros do Olímpico Jovem Nacional (Braga) e bronze nas provas de 800 e 
1500 metros do Campeonato Nacional de Juvenis de ar livre, em Fátima. 
Termina o ano de 2015 na liderança do ranking nacional de juvenis na prova 
de 1000 metros e em 2.º na prova de 800 metros, a escassos 46 centésimos 
da marca de qualificação para o Campeonato do Mundo de Juvenis. Em 
2016 sagrou-se vice-campeão nacional de juniores na prova de 800 metros, 
disputada em Viseu, terminando a época com a 2.ª melhor marca nacional 
na distância. Ainda em 2016, vence a segunda série da prova de 800 me-
tros do Meeting de Obersee, Zurique e é 2.º classificado nos 800 metros do 
Torneio de Encerramento, em Vagos.

João Pinto –  em 2013, no início da sua segunda época na modalidade, bate 
o recorde distrital de salto em comprimento em pista coberta, no escalão 
de infantis, com a marca de 5,16 metros, alcançada em Braga. Na época 
2014/2015 foi eleito atleta iniciado do ano, no distrito de Aveiro, graças 
aos feitos alcançados durante a referida época, a saber: medalha de ouro 
na estafeta 4x100 metros e medalha de bronze nos 100 metros barreiras, 
ambas alcançadas no Olímpico Jovem Nacional, em Braga; recorde distrital 
de 60 metros barreiras ao ar livre, com a marca de 8”95 alcançados em 
Aveiro; medalha de prata na estafeta de 4x80 metros do Campeonato Na-
cional de Iniciados do Desporto Escolar, competição onde alcançou ainda 
outra medalha de prata, no salto em comprimento, e a medalha de bronze 
nos 80 metros barreiras; terminou o ano de 2015 no segundo lugar do 
ranking nacional da prova de 100 metros barreiras (0,84m) e em terceiro 
na prova de 60 metros barreiras (0,84m). Em Dezembro de 2015 bateu o 
recorde distrital de iniciados na prova de 60 metros barreiras (0,84m) em 
pista coberta, com a marca de 8”55 alcançada em Braga. No ano de 2016 
conquistou a medalha de bronze na prova de 60 metros barreiras (0,91m) 
do Campeonato Nacional de Juvenis disputado em Pombal, igualando o 
recorde distrital com 8”36.

Em Janeiro de 2016 vence os 60 metros barreiras (escalão de juvenis) sa-
grando-se Campeão Distrital nessa categoria (foi ainda, na mesma prova, 
vice-campeão nos 60 metros planos) e é medalha de bronze no Campeo-

Oceane Conceição

José Barbosa
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nato Nacional de Juvenis em Pista Coberta, que decorreu em Pombal. Em 
Maio é 3.º nos 100 metros barreiras do Campeonato Regional de Desporto 
Escolar (Marinha Grande) e 2.º nos 110 metros barreiras do Campeonato 
Distrital de Juvenis, realizado em Vagos. Em Junho é medalha de bronze 
nos 400 metros barreiras no Campeonato Distrital Sub-23 e 1.º classificado 
nos 110 metros barreiras do Campeonato Distrital de Juniores.

Luísa Pereira – em 2015 (iniciados) vence 7.º Grande Prémio de Atletismo 
S. Martinho e alcança a 4.ª posição na prova de 1500 metros no Campeo-
nato Nacional de Iniciados do Desporto Escolar, realizada em Lagoa.  Em 
2016 vence os 1500 metros do Campeonato Distrital de Juvenis, classifi-
ca-se em 2.º lugar nos 1000 metros do torneio Olímpico Jovem Distrital, 
em Vagos, é 3.ª classificada nos 1500 metros do Campeonato Regional de 
Desporto Escolar (Marinha Grande), 2.ª classificada nos 1500 metros e 3.ª 
os 800 metros do Campeonato Distrital de Juvenis, realizado em Vagos, 2.ª 
classificada nos 800 metros (em Febres, nas provas extras do Distrital de 
Infantis e Veteranos da Associação de Atletismo de Coimbra) e 2.ª nos 800 
metros do Torneio de Encerramento, em Vagos.

Cátia Rodrigues – Este reforço da ADREP para a época de 2015-2016 ven-
ce, logo em Janeiro, as provas de 60 e 200 metros do Campeonato Distrital 
de Juvenis que se realizou em Vagos. A velocista contribuiu, ainda, para a 
vitória da ADREP na estafeta 4x200 metros. No mesmo mês é 1.ª nos 60 
metros do Campeonato Distrital de Juniores realizado na pista de Aveiro. 
Em Maio é 1.ª classificada nos 100 metros do torneio Olímpico Jovem 
Distrital, em Vagos e 2.ª nos 100 metros do Campeonato Regional de 
Desporto Escolar (Marinha Grande). Ainda em Maio, alcança 4 títulos no 
Campeonato Distrital de Juvenis: é 1.ª nos 300 metros, integra a estafeta 
vencedora dos 4x100 metros, é 1.ª nos 200 metros e integra a estafeta 
meddley (100 + 200 + 300 + 400 metros) de que também saiu vencedora 
no Campeonato Distrital de Juvenis, realizado em Vagos.66 Em Junho é 3.ª 
classificada na prova de 300 metros do Campeonato Distrital de Juvenis 
da Associação de Atletismo do Porto,  2.ª nos 200 metros do Campeonato 
Distrital de Juniores e 2.ª nos 100 metros (em Febres, nas provas extras do 
Distrital de Infantis e Veteranos da Associação de Atletismo de Coimbra). 
Em Julho é 3.ª nos 100 metros, no Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª 
Divisão. Em 2016 foi 5.ª classificada na prova de 200 metros do Campeonato 
Nacional de Juvenis de Pista Coberta, realizada em Pombal, repetindo a 
classificação no Campeonato Nacional de Juniores de pista coberta, em 
Braga. No Campeonato Nacional de Clubes da II divisão, alcançou a 3.ª 
posição na prova de 100 metros, disputada em Setúbal.

Mariana Ferreira – em 2015 (infantis) vence a 16.ª edição Corrida do Cas-

66 Jornal da Bairrada, 19.05.2016, p, 31.

João Pinto

Atleta Luísa Pereira (ao centro)

: Atleta Cátia Rodrigues (ao centro)
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telo, em Santa Maria da Feira, e o 7.º Grande Prémio de Atletismo S. Mar-
tinho. Em 2016 vence os 800 metros do Campeonato Distrital de Juvenis, 
o Km Jovem Distrital no escalão de iniciados, é 1.ª classificada nos 1000 
metros do Torneio Olímpico Jovem Distrital, em Vagos, 1.ª nos 1500 metros 
no Campeonato Regional de Desporto Escolar (Marinha Grande), 1.ª nos 
1500 metros do Campeonato Distrital de Juvenis, em Vagos, 1.ª nos 800 
metros (em Febres, nas provas extras do Distrital de Infantis e Veteranos 
da Associação de Atletismo de Coimbra) e 1.ª nos 800 metros do Torneio 
de Encerramento, em Vagos. Em 2016 alcançou a 4.ª posição na prova de 
1000 metros do escalão de iniciados, no Olímpico Jovem Nacional realizado 
em Abrantes.

Nuno Sousa – Reforço da ADREP para a época de 2015-2016, vence em 
Janeiro os 800 metros do Campeonato Distrital de Juvenis. Em Fevereiro 
é Vice-Campeão Distrital de Corta Mato, em Vale de Cambra. Em Maio 
é 2.º classificado na corrida de 800 metros do Olímpico Jovem Distrital, 
em Vagos e também 2.º nos 800 metros e 3.º na prova de 1500 metros do 
Campeonato Distrital de Juvenis (Vagos).

Sónia Rodrigues – Em 2016, esta atleta sénior foi Campeã Distrital no lan-
çamento do dardo, em Aveiro e 2.ª classificada no Campeonato Nacional 
de Clubes da 2.ª Divisão.

Filipa Silva – Sagrou-se Campeã Nacional Universitária em 2016, ao vencer 
a prova do triplo salto. Conquistou ainda, neste campeonato universitário 
que decorreu em Leiria, a medalha de bronze no salto em altura.

Catarina Amorim – Campeã Nacional Universitária na estafeta, em repre-
sentação da Universidade do Porto.

Gonçalo Duarte – em 2016 é 1.º nos 2000 metros obstáculos e 3.º nos 3000 
metros, no torneio Olímpico Jovem Distrital, em Vagos. Vence os 2000 me-
tros obstáculos no Campeonato Distrital de Juvenis, realizado em Vagos. 
É 3.º classificado nos 2000 metros obstáculos do Campeonato Distrital de 
Juvenis da Associação de Atletismo do Porto e também 3.º nos 3000 me-
tros (em Febres, nas provas extras do Distrital de Infantis e Veteranos da 
Associação de Atletismo de Coimbra).

João Pedro – em Dezembro de 2013 estabeleceu um novo recorde distrital 
na prova de 1000 metros para infantis, em pista coberta, com a marca de 
2’56”, alcançada em Braga. Em 2015, com o seu 8.º lugar, liderou a equipa 
do IPSB que se sagrou campeã nacional de corta mato escolar, na Guarda. 
Nesse mesmo ano, foi 5.º na prova de 1500 metros obstáculos do Olímpico 
Jovem Nacional, em Braga e terminou a época alcançando a medalha de 
bronze na prova de 1500 metros do Campeonato Nacional de Iniciados 
do Desporto Escolar, realizado em Lagoa, alcançando ainda o 5.º lugar 

Mariana Ferreira

Filipa Silva

João Pedro 
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no ranking nacional de iniciados na prova de 800 metros. Em 2016 foi 1.º 
classificado nos 800 metros (em Febres, nas provas extras do Distrital de 
Infantis e Veteranos da Associação de Atletismo de Coimbra). Em Vagos, 
vence série de 800 metros e é 3.º na geral do Torneio de Encerramento.

Vânia Pinhal – em 2016 é 1.ª classificada nos 1000 metros (em Febres, nas 
provas extras do Distrital de Infantis e Veteranos da Associação de Atletis-
mo de Coimbra) e e 2.ª nos 1000 metros do Torneio de Encerramento, em 
Vagos.

Max Taranov – em 2016 é 1.º classificado nos 1000 metros (em Febres, nas 
provas extras do Distrital de Infantis e Veteranos da Associação de Atletis-
mo de Coimbra).

João Gonçalves – em 2016 é Campeão Distrital nos 100 metros (Campeo-
nato Nacional de Infantis e Veteranos, em Aveiro).

Para lá destes sucessos individuais, e de outros atletas que igualmente hon-
raram o nome da ADREP e por isso são mencionados na tábua cronológica 
que é parte integrante deste trabalho, também a nossa Associação, em 
termos colectivos, se sagrou várias vezes Campeã Nacional de Corta-Mato 
por equipas. Muitos êxitos individuais e colectivos tiveram a marca dos 
escalões de formação. Um palmarés notável, como por aqui se vê e a con-
sulta da tábua cronológica indiscutivelmente comprova: um sem número de 
triunfos colectivos, atletas medalhados nos principais Campeonatos Nacio-
nais, outros com estatuto de Alta Competição, contando no seu curriculum 
várias internacionalizações pela Selecção Nacional. 

Registados, aqui, alguns dos nomes mais sonantes do atletismo da ADREP, 
falemos numa realidade que não pode nem deve ser escamoteada: com a 
saída para outros clubes dos seus atletas mais representativos, a ADREP 
fez uma travessia no deserto, começando a decrescer de importância face 
aos resultados desportivos – quantitativos e qualitativos – das suas equipas 
de juniores e seniores. Por volta de 2003 era possível afirmar – se a verdade 
pode ser ocasião de escândalo, então mais vale provocar o escândalo do 
que esconder a verdade - que o atletismo tinha batido no fundo. O impor-
tante é que voltaria a reerguer-se, qual fénix renascida, e a atingir novos 
patamares de grande sucesso. Para esse novo salto qualitativo muito con-
tribuiu a determinação e o empenho dos atletas, dos treinadores, colabora-
dores, pais e dirigentes. Resultado que se deve, no dizer de Mário Braga, a 
“uma forte aposta na formação, em busca de novos valores”.67

Quem a partir daí passou a dar cartas no panorama desportivo nacional fo-

67 Manuel Zappa. “Mário Braga, presidente da ADREP, em entrevista. Ambição para continuar a 
crescer”, Jornal da Bairrada, 11.03.2010, p. 27.
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Participação equipa feminina no nacional de clubes de atletismo  
1.ª divisão nacional de clubes 8.ª lugar (ADREP no top ten nacional)

Vice-campeões Nacionais de juniores  4x400 ano de 2010

Equipa feminina 2015
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ram as equipas de formação. É caso para dizer que quando alguns atletas de 
eleição rumam a outras paragens, outros logo aparecem e com eles se levan-
ta de novo o nome da ADREP. Grande capacidade de renovação dos seus 
atletas mais cotados, o que enche todos os palhacenses de legítimo orgulho. 
Basta dizer que a bolsa de transferências de Alta Competição da Federação 
Portuguesa de Atletismo incluía, em 2009, os nomes de Soraia Ruas e John 
Martins, ambos então com apenas 17 anos e a representar a ADREP, apesar 
do forte assédio de alguns dos mais sonantes clubes nacionais.

Eis o justo reconhecimento para uma Associação que tem, ao longo dos anos, 
fornecido ao atletismo português alguns valores com dimensão nacional68 e 
que em 2010 contava já com três internacionalizações de atletas seus: Soraia 
Ruas representou Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia, que 
decorreu na Finlândia em Julho de 2009; Jorge Batista representou Portugal 
em 2010, no Campeonato Mundial de Juniores que teve lugar no Canadá 
e Miguel Costa, em Agosto 2010, marcou presença em Moçambique, nos 
Jogos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) onde obteve 
uma honrosa medalha de prata. Todos eles alinharam em competições in-
ternacionais de pista, consideradas as mais exigentes quanto às normas de 
qualificação, uma vez que o acesso é limitado a um lote restrito de atletas69

68 Jornal da Bairrada, 08.10.2009.
69 Idem, 19.08.2010, p. 19.
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8.2 Andebol

A prática do andebol teve início no âmbito do desporto escolar. Só em 
1990, catorze anos depois da fundação da ADREP, surge uma primeira equi-
pa de iniciados femininos, que apesar da sua pouca experiência venceu todos 
os torneios distritais em que participou. Cavalgando essa onde de entusias-
mo, formam-se nesse mesmo ano duas outras equipas, ambas masculinas: 
uma de infantis e outra de iniciados. Quando começa a época desportiva de 
1990/91 a ADREP contava já com cinco equipas de andebol federadas.
Apesar do entusiasmo inicial, a prática do andebol seria ingloriamente inter-
rompida em 1994. Faltavam, à época, infraestruturas para treinar com regu-
laridade. O sopro do entusiasmo voltaria a reacender-se em 1999. Sezinando 
Lourenço, que já tinha sido jogador, foi um dos rostos do renascimento do 
andebol na ADREP, numa altura em que exercia as funções de Director Des-
portivo e era responsável pela secção. Pedro Braga era o treinador. 

O novo Pavilhão oferecia aos jovens novas oportunidades e bem melhores con-
dições para a prática do andebol. Constituiu-se uma equipa infantil masculina 
e desde esse ano a modalidade tornou-se imparável. No ano 2000 a equipa 
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de infantis contava com 15 atletas. Mais 30 atletas, desde Bâmbis e Infantis 
de primeiro ano, treinavam todos os sábados de manhã, preparando o futuro. 

Para o treinador Pedro Braga a captação de jovens não era fácil: “As es-
colas deixam pouco espaço de manobra para as associações, em termos 
de desportos colectivos”. E dava como exemplo o Instituto de Promoção 
Social da Bairrada, onde os alunos têm muitas actividades desportivas: 
“A nossa dificuldade é ir buscar atletas que tenham uma grande sobre-
carga desportiva nas escolas”. Alguns dos 45 jovens que então treinavam 
na ADREP jogavam voleibol nas escolas e mantinham ainda a actividade 
de escuteiros. A dificuldade residia em conciliar tudo ao mesmo tempo. 
Quando isso era manifestamente impossível, muitos desses jovens optavam 
apenas por praticar uma das modalidades referidas70 

Em 2006 existiam já quatro equipas a competir, sendo uma delas feminina. 
Nesse mesmo ano a equipa juvenil masculina viria a conseguir um feito 
nunca antes alcançado, ao disputar a fase nacional. A equipa de iniciados 
viria a obter, neste ano, um brilhante 3.º lugar, atrás do Académico de 
Leiria e do Ginásio de Santo Tirso, equipas da 1.ª Divisão Nacional de An-
debol. Aconteceu no XVIII Torneio Internacional de Andebol Costa Doiro, 
que decorreu em Lagos (Algarve). Além de trazerem para casa o troféu 
correspondente ao 3.º lugar do torneio, carregaram com um outro: o de 
melhor guarda-redes, atribuído a Diogo Pires.71

70 Manuel Zappa, “Andebol na ADREP é uma realidade. Tentar um novo escalão por ano”, Jornal da 
Bairrada, 15.06.2000.
71 Jornal da Bairrada, 02.08.2006, p. 29.

Equipa de andebol (ano de 2001)
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No início de 2007 a equipa de juvenis alcança um feito histórico para o 
andebol da ADREP e também para Oliveira do Bairro, já que era a úni-
ca equipa de andebol a praticar a modalidade no concelho: participar no 
campeonato nacional da 2.ª divisão. Um objectivo alcançado pela primeira 
vez no seu historial. O trabalho desenvolvido desde a época anterior pelo 
treinador Paulo Santos garantiu esta verdadeira proeza. Mérito, também, 
segundo as palavras do treinador, para a direcção da ADREP, que se es-
forçou por “contratar um jogador importante para este conjunto, que foi 
Sandro Pires”, além do esforço monetário para a contratação de outros, 
para assim garantir mais opções e maior solidez à equipa.72

Foi cavalgando esta onda de entusiasmo que a secção de andebol elaborou 
um projecto de desenvolvimento da modalidade para o clube. A aspiração 
era ter uma equipa sénior a disputar a época 2009/2010. Isso passava, sem 
dúvida, por conseguir os necessários apoios financeiros. O orçamento esti-
mado era de 30 000 euros. A organização do projecto começou por assen-
tar na contratação de Francisco Dias, um treinador experimentado. Alguém 

72 Manuel Zappa, “Andebol. ADREP alcança feito histórico nos juvenis”, Jornal da Bairrada, 
28.02.2007, p. 37.
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capaz de coordenar toda a formação e implementar métodos de treino e 
um modelo de jogo ajustado a todas as equipas. 

Sezinando Lourenço, intimamente ligado aos segredos do andebol da As-
sociação, abriu um pouco o jogo: “recebemos um convite de dois clubes 
credenciados para a ADREP ser o clube satélite. Na altura sonhámos, mas 
depressa colocámos reservas, dado que não tínhamos arcaboiço financeiro, 
principalmente a nível da estrutura humana”. Perante tal evidência, “decidi-
mos avançar nós, contratando um treinador (...) visando a equipa sénior”.73 

Em 2008 o sonho de uma equipa sénior de andebol torna-se realidade. A 
ADREP desiste da equipa de juniores e, com um excelente patrocínio, cria 
uma equipa sénior masculina (ADREP/Grupo Tavares) para participar no 
campeonato da III Divisão Nacional. Mantêm-se as equipas de infantis e ini-
ciados a participar nos campeonatos regionais, e a equipa de juvenis a com-
petir no Nacional da 2.ª Divisão. 

Mário Braga não escondia o momento de felicidade que foi a apresentação da 
nova equipa, num jogo com o Boavista que terminou empatado a 26 golos: 
“Este era um anseio de há vários anos. Manter a equipa de juniores era difícil, 
porque muitos atletas estudam em diversas universidades e era complicado 
para eles estarem presentes nos treinos e jogos”. Quanto aos objectivos, disse 
ainda que mais que tentar fazer uma boa classificação, importante é, sobre-
tudo, “dignificar o nome da ADREP com educação e civismo”.74 Paulo Carias 
assumiu as funções de treinador da nova equipa sénior e também de coor-
denador de todo o andebol da ADREP. A equipa da ADREP/Grupo Tavares 
venceria o primeiro jogo no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, ao triunfar 
em Amarante por 23-20. Uma entrada auspiciosa e um registo para a história.

73 Jornal da Bairrada, 31.10.2007, p. 30.
74 Manuel Zappa, “ADREP aposta em equipa sénior”, Jornal da Bairrada, 08.10.2008, p. 31.
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8.3 Artes Marciais

O ecletismo da ADREP faz com que não surjam apenas campeões nacio-
nais a nível do atletismo. Eles despontam noutras modalidades acarinhadas 
pela Associação. Os atletas Arsénio Silva e Sónia Seabra, praticantes de 
artes marciais, sagraram-se campeões nacionais de Jeet-Kune-Do, em 2 de 
Janeiro de 1995, no campeonato nacional que decorreu em Vila Nova de 
Famalicão. Estamos a falar de actividades ligadas a defesa pessoal, como 
o Karaté Contacto, uma modalidade desportiva com muitos adeptos na 
ADREP e na comunidade em geral, graças à qualidade dos seus praticantes. 

Em 2007, sob orientação do professor Jorge Oliveira, a ADREP tem qua-
tro novos campeões distritais de Karaté Contacto: Ana Nunes, Diogo Paiva, 
Marco Carvalho e Tiago Carvalho. A ADREP apresentou-se no Pavilhão do 
Illiabum com o maior número de atletas inscritos em todas as categorias.75 A 
época de 2007/2008 viria a encerrar com chave de ouro, com a participação 
da ADREP no Campeonato Nacional de Karaté Contacto, que decorreu em 
Santa Maria da Feira. Ana Nunes voltou a trazer para a Associação, pela se-
gunda vez consecutiva, o título de Campeã Nacional em – 65 Kg. Também 
Diogo Paiva conseguiu igual feito, sagrando-se Campeão Nacional em – 64 
Kg. Tiago Carvalho conseguiu o 2.º lugar, sagrando-se Vice-Campeão Nacio-
nal em – 74 Kg.76 

Em 2010 a formação da Academia de Karaté Contacto Defesa Pessoal da 
ADREP volta a apresentar excelentes resultados no campeonato regional 

75 Jornal da Bairrada, 13.06.2007, p. 38.
76 Boletim Informativo da ADREP, n.º 20, Janeiro de 2009, p. 3.
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(modalidade Light Contact). Com uma equipa constituída por oito atletas, 
três atingiram o segundo lugar e cinco foram campeões regionais.77 Ain-
da em 2010, o Núcleo de Defesa Pessoal volta a estar em grande plano, 
após excelentes prestações nos campeonatos nacionais da modalidade, que 
decorreram na Escola C+S de Taveiro, Coimbra. André Lopes (infantis), 
Bruno Lopes (juvenis) e Daniel Lopes (seniores, mais de 82 Kg Pesos Pesa-
dos), sagraram-se Campeões Nacionais. Já André Maio (juniores) trouxe o 
segundo lugar para casa, sagrando-se Vice-Campeão Nacional.78

Em 2014 a ADREP acolhe nas suas instalações uma nova modalidade olím-
pica: o judo, “considerada pela UNESCO como um dos melhores desportos 
de formação para crianças e jovens dos 4 aos 21 anos”. O projecto 4Judo 
foi criado pelo coordenador-treinador Nuno Vieira.79 Em 2015 e 2016 a 
ADREP organiza o 4Judo Camp, evento lúdico-desportivo destinado a jo-
vens dos 6 aos 12 anos e residentes no distrito de Aveiro. Segundo Nuno 
Vieira, o coordenador do projecto, “para alguns dos jovens atletas foi im-
portante, pois perceberam que nem sempre se ganha e que é preciso saber 
lidar com a derrota”.80

77 Jornal da Bairrada, 29.04.2010, p. 33.
78 Jorge Oliveira [Treinador 4.º Grau], “Nacionais de Karaté Contacto. Três campeões e um vice para a 
ADREP”, Jornal da Bairrada, 29.07.2010, p. 26.
79 Relatório de Actividades e Contas 2014, p. 31.
80 Jornal da Bairrada, 14.07.2016, p. 35.

Equipa de Judo ADREP
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8.4 Futsal

A modalidade que mais cativa os sócios e mais gente atrai ao pavilhão andava 
a ser pensada há vários anos. Segundo Carlos Pascoal, chefe de departamen-
to do futsal, a modalidade surgiu “por uma brincadeira de amigos”, quando 
seis jogadores “pediram à direcção da altura para formar uma equipa”.81 A 
ideia foi amadurecendo, até que, já com estruturas condignas, se tornou uma 
realidade em 2000. Avançou-se para uma equipa federada, constituída por 
80% de atletas naturais da Palhaça. Integravam essa primeira secção de Fut-
sal Manuel Cura, Carlos Pascoal, José Maia – que acumulava com as funções 
de massagista – Júlio Rocha e Luís Barros. Como treinador, Miguel Santos o 
verdadeiro rosto do progresso do futsal na Palhaça. 

O orçamento para o Futsal provinha de iniciativas diversas, como bailes e 
convívios, torneio de pesca, peditórios, exploração do bar, apoios de algu-
mas empresas e dos dois patrocinadores da modalidade: Sousa & Silva e 
Santos & Cavaco. Nos primeiros tempos o orçamento era de 5000 euros e 
os dirigentes mostravam-se descontentes com as taxas aplicadas à inscri-
ção da equipa, jogadores e árbitros. 

O cenário tornou-se mais negro quando foram obrigados a pagar também o 
policiamento. Daí o compreensível desabafo: “Do orçamento, cinquenta por 
cento é canalizado para a AFA. Só com a carolice de todos e amor à camisola 
é possível manter a modalidade”.82 De facto, ao completar-se a primeira dé-
cada do novo milénio a ADREP reconhecia que para evoluir no futsal era pre-
ciso investir e pagar mais, coisa que a Associação não tinha condições para 
fazer, naquela altura. Daí que a aposta fosse mais modesta: ter uma equipa 
razoável, que não envergonhasse, e competir com desportivismo.

A partir de 2001 a ADREP participa, durante vários anos consecutivos, no 
campeonato distrital de futsal da 2.ª divisão. Segundo Carlos Pascoal, “o ano 
de estreia foi difícil. Alguns jogadores não sabiam o que era o futsal, vinham 

81 Manuel Zappa, “ADREP – FUTSAL. Sem qualquer exigência”, Jornal da Bairrada, 18.10.2006, p. 35.
82 Idem, “ADREP – Futsal. A mesma ambição”, Jornal da Bairrada, 03.10.2002, p. 35.
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do futebol de 11”. Apesar das excelentes condições de trabalho – os atletas 
têm à sua disposição o pavilhão, o ginásio e o polidesportivo – a direcção 
não exigia resultados, preocupava-se mais com as infra-estruturas, para mais 
tarde pensar noutros voos. Isso não impediu que surgisse uma equipa sénior 
de futsal feminino, que chegou a participar no Campeonato Distrital. 

De resto, por essa altura, ninguém era remunerado no futsal, segundo o che-
fe de departamento: “Não pagamos a ninguém, nem ao treinador, que é da 
terra e, juntamente com os atletas, tem colaborado bastante com a secção. 
Aos atletas damos um kit de equipamento de treino e jogo, mais um lanche 
no final dos jogos”. Carlos Pascoal registava, também, a falta de apoio da 
população da Palhaça: “Muita gente não conhece os jogadores e muitos nem 
sabem que há futsal”.  Já Miguel Santos, ao iniciar, em 2006, a sua terceira 
época consecutiva como treinador, defendia que a direcção da ADREP devia 
apostar na formação. Carlos Pascoal era de opinião diferente. Receava que a 
formação no futsal pudesse retirar muitos jovens à formação do andebol.83 

Como a modalidade estava em franca expansão, foi criada, em 2010, uma 
Escola de Futsal da ADREP para dar seguimento à equipa sénior. Tudo nas-
ce a partir de um sonho de Miguel Santos e Luís Ruivo, que já andavam há 
uns anos a tentar que a direcção autorizasse o arranque dos Escalões de 
Formação. A esta luta junta-se Franklin Jordão, que acabou por apresentar 
um projecto para se criar a referida Escola. 

Curto foi o tempo que a direcção gastou para analisar o projecto. Um jogo 
amigável entre as equipas da ADREP e de Oiã, inserido nas actividades do 
ANIMADREP, serviu para dissipar as dúvidas que ainda pudessem existir. 

83 Idem, ibidem.

Equipa de futsal feminino
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O entusiasmo manifestado pelos pais era tal, ao ver os filhos jogar, que o 
Presidente da ADREP logo percebeu que o projecto não deixaria de ser aca-
rinhado e tinha pernas para andar. E no próprio dia desse jogo autorizou que 
ele arrancasse.

Franklin Jordão não perdeu tempo. Acabado o jogo, desdobrou-se em con-
tactos junto dos pais, para saber se estavam realmente interessados no 
projecto. Não lhe foi difícil perceber que sim, e logo começou a dar corpo 
à Escola de Formação, criando a imagem, o nome, o regulamento, as con-
dições de trabalho, os cartazes de captação e de divulgação. Foi assim que 
nasceu, no dia 24 de Julho de 2010, o Projecto Escola de Formação.

Menos de dois meses depois, a Escola de Formação iniciava a sua activida-
de com 6 jogadores. Transcorridas duas semanas, eram já perto de 20 os 
miúdos a treinar. Em 2016 há 72 inscritos, distribuídos por 6 escalões: os 
Petizes, os Traquinas, os Benjamins, os Infantis, os Iniciados e os Juvenis. A 
ADREP Escola de Futsal mantém acesa a esperança de cativar mais crian-
ças da Vila da Palhaça e dos arredores para a prática de Futsal. O sucesso 
da iniciativa e a solidez do projecto passam muito por essa captação.

Três anos depois de ver a luz do dia, a Escola tinha já quatro equipas a com-
petir, embora a prioridade, para atletas tão jovens – alguns deles com ape-
nas 4 anos – fosse formar pessoas e só mais tarde pensar em resultados. 
Como na altura da apresentação das equipas lembrou Mário Braga aos pais 
dos atletas, o projecto da Escola de Formação “foi uma forma de trazer 
os vossos filhos e os pais para a ADREP, que tem excelentes condições”.84

O sucesso surgiu, porventura (e por ventura) talvez mais cedo do que o espe-
rado. Em Março de 2013 a equipa de benjamins da Escola de Formação de 
Futsal alcança o título de Campeã Distrital da modalidade. Tudo aconteceu 

84 Manuel Zappa, “Futsal-Formação. ADREP apresentou equipas num clima de grande dinâmica”, Jor-
nal da Bairrada, 25.10.2012.
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ao vencer a equipa do Belazaima por 8-1 e apesar de faltarem, ainda, três 
jogos para disputar. Um campeão antecipado, arrebatando um título que “es-
pelha a excelente época que está a realizar, tendo até aqui só um empate e 
sem saber o que é uma derrota”.85

Mais do que competir, sobretudo quando estamos a falar de camadas mais 
jovens, é importante ensinar e cultivar os valores da solidariedade. A ADREP, 
que sempre se norteou por esses nobres princípios, acolheu nas suas instala-
ções, em Abril de 2013, um jogo de futsal que permitiu angariar quase uma 
tonelada de bens para entrega ao Banco Alimentar contra a Fome. Neste jogo 
de futsal solidário marcaram presença entre nós algumas figuras conhecidas 
da televisão portuguesa. Foram essas estrelas mediáticas que no intervalo 
do jogo acabaram por fazer as delícias da pequenada, que aproveitou “para 
pedir autógrafos ou tirar fotografias com os seus ídolos”.86

No que diz respeito ao futsal sénior, a equipa da ADREP, treinada por Max 
(Maximiliano Ferreira) subiu à 1.ª Divisão Distrital na época 2012/2013, pre-
cisamente no mesmo ano em que a direcção da Associação decide terminar 
com a equipa de futsal sénior feminino. Em 2014 a equipa sénior masculina 
participou no campeonato da 1.ª divisão distrital. O balanço pode conside-
rar-se positivo já que, ao classificar-se em 13.º lugar, conseguiu atingir o ob-
jectivo da manutenção. No ano de 2015 a equipa sénior está presente, pela 
primeira vez, numa final da Taça Associação de Futebol de Aveiro.

85 Luís Dias, “FUTSAL. Benjamins da ADREP campeões distritais”, Jornal da Bairrada, 28.03.2013.
86 Jornal da Bairrada, 02.05.2013.
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Em Abril de 2015 a equipa de benjamins da ADREP volta a sagrar-se cam-
peã distrital de futsal e vence a Supertaça de Futsal de Aveiro. Mérito para 
um projecto de formação iniciado cinco anos antes e que rapidamente co-
meçou a dar frutos: dois títulos de campeão distrital de benjamins e um de 
vice-campeão. É também neste mês de Abril que a equipa sénior é apurada 
para disputar a Final Four.
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Nas épocas de 2014-2015 e 2015-2016 a equipa de Traquinas sagra-se Cam-
peã Distrital de Futsal. Ilídio Resende, da Associação de Futebol de Aveiro, 
não deixaria de realçar a evolução que se tem verificado nesta modalidade. 
Numa cerimónia que decorreu na Sede social da ADREP, onde foram apre-
sentadas as equipas para a época 2015-2016, considerou a ADREP “uma 
parceira da Associação de que muito nos orgulhamos” e sublinhou, logo a 
seguir, que o Futsal “vive um momento importante em Portugal e é já a 
segunda modalidade praticada em pavilhão no distrito”.87

87 Constantino Ferreira, “ADREP apresenta equipas para a época 2015/2016”, Diário de Aveiro, 03.11.2015.

Benjamins vencedores Super Taça Distrital de Aveiro
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No início da época 2015-2016 optou-se pela continuidade do projecto em 
boa hora iniciado. Manteve-se a equipa técnica constituída por Maximiliano 
Ferreira e Paulo Santos e a maior parte dos jogadores. Os objectivos traçados 
para a nova época passam por “continuar a dignificar o nome da ADREP e a 
melhorar as performances e classificações do ano passado”.88

Merece referência a realização ininterrupta, desde 2012, do Torneio Inter-
nacional de Formação Futsal ADREP CUP. Este torneio começou por ter 20 
equipas nos primeiros anos. Em 2016 estiveram representadas 30 equipas 
prevendo-se, para 2017, que venham a participar 52 equipas, distribuídas pe-
los seis escalões de formação actualmente existentes. Cerca de metade das 
presenças é assegurada por equipas espanholas.

88 Jornal da Bairrada, 08.10.2015.

 Blue Leo do ADREP CUP

Equipas ADREP E VIGO adrep cup 2014

Taças distritais de futsal
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8.5 Futebol de Sete

Esta modalidade também foi praticada na ADREP, mas teve duração efé-
mera. Enquanto existiu, chegou a ser estabelecida uma parceria com a 
Escola de Formação Zé Ribeiro, a qual acolheu três equipas jovens que 
envergaram o emblema da nossa Associação. A ligação acabaria dois anos 
depois, em 2010. Apesar da curta duração, a parceria conseguiu dar al-
guns frutos. Um dos atletas da ADREP – Escola Zé Ribeiro não escapou 
aos olheiros do departamento de prospecção do Futebol Clube do Porto e 
acabou por reforçar aquele emblema. De seu nome Diogo Couceiro, natural 
de Bustos, também conhecido por “Harry Potter” da Bairrada. Um “dia-
mante” por lapidar, também seguido por outros tubarões, como Atlético 
de Madrid, Benfica e Sporting.89

89 Idem, 09.06.2009, p. 26.

Futebol 7Benjamins 2011
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9.1 Festival da Canção

O Festival da Canção, procurado por jovens artistas de todo o país, teve 
sempre como objectivo estimular o aparecimento de novos valores, tanto 
na poesia como na música. O primeiro festival aconteceu em 1986, no 
dia 15 de Junho, intitulado I Festival da Canção do Concelho de Oliveira 
do Bairro. Realizou-se no salão da Junta de Freguesia e contou com 12 
canções. A canção vencedora foi “O meu querer”, de Susana Tomé. Nele 
marcou presença o cantor bairradino Ramiro Miranda.

A segunda edição teve lugar em 1987, aproveitando o êxito da primei-
ra. Venceu a canção “Imaginar”, interpretada por Vitória e Paula Pelicano. 
O artista convidado foi o saudoso cantor e compositor ilhavense Carlos 
Paião.1.  A terceira edição teve lugar em 1988. Venceu a canção “Volta para 
mim”, interpretada pelos Pic Nick. Desta vez foi Cândida Branca Flor a fi-
gura de cartaz convidada para abrilhantar a segunda parte do espectáculo.

Após três anos de interregno, a quarta edição teve lugar em 1991. Este espec-
táculo foi o primeiro a desenrolar-se nas novas instalações da Associação e pas-
sou a denominar-se Festival da Canção da ADREP. “Amor fingido” foi o título 
da canção vencedora, escrita e interpretada por Joaquim Rodrigues. A anima-
ção esteve a cargo de Marcos do Vale e do Quarteto de Saxofones de Aveiro.

A quinta edição do Festival só vai acontecer em 1999, após um hiato – bem 
mais longo que o anterior – de oito anos. O ano de 1999 assinala não ape-

1 Carlos Manuel Marques Paião (1957-1998). Licenciado em Medicina em 1983, acabou por se dedicar 
exclusivamente à música. Em 1978, quando já tinha escrito mais de duzentas canções, soma também 
o primeiro reconhecimento público ao vencer o Festival da Canção do Illiabum Clube. Em 1981, com 
“Playback”, venceu o Festival RTP da Canção. Morreu a 26 de Agosto de 1988, num acidente de auto-
móvel, perto de Rio Maior (dados biográficos recolhidos na Wikipédia).

Livro do IV Festival da Canção
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nas a recuperação do festival da canção, mas também a do teatro e a do an-
debol. Pela primeira vez foi criado um espaço próprio para a participação 
infantil. O grande vencedor deste escalão infantil foi Daniel Pereira, da Pó-
voa do Forno, que interpretou “Aprender a ser feliz”, um tema original do 
grupo Pólo Norte. No escalão adulto a vitória recaiu no duo Gilberto Pinho 
e Ricardo Pires, que interpretou a canção “Vem e sê feliz”. Os vencedores 
tiveram direito a prémios monetários, troféus e outros brindes, ofertas pro-
venientes da Junta de Freguesia da Palhaça, Câmara Municipal de Oliveira 
do Bairro, empresas patrocinadoras do certame e da própria ADREP.2

O VI Festival da Canção acontece em Novembro de 2001. Gilberto Pinho e 
Ricardo Pires saborearam de novo o gosto da vitória, desta vez com a canção 
“Tempo de Pensar”. Esta 6.ª edição apresentou uma particularidade: além 
dos elementos do júri, também o público presente foi chamado a votar. E de 
tal modo o fez que a primeira votação registou um empate entre a canção 
posteriormente declarada vencedora e “Insónia”, de autoria de António Quin-
ta Nova e interpretada por Andreia Alferes. Para desatar o nó dos 108 pontos 
atribuídos às duas canções, coube ao júri desempatar, por votação secreta. 

2 Jornal da Bairrada, 09.12.1999.

Festival Canção Crianças. Vencedor Daniel Pereira
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O VII Festival realizou-se em 31 de Janeiro de 2004. 
No intervalo, os presentes tiveram oportunidade de 
assistir a uma actuação da Escola de Música e tam-
bém de Andreia, a cantora que se tinha classificado 
em 1.º lugar, ex-aequo, com outra canção que depois 
viria a ser declarada vencedora, após desempate.

O VIII Festival da Canção realizou-se em 2006, para in-
fantis e adultos, no âmbito das comemorações do 30.º 
aniversário da Associação. Teve treze canções a concur-
so. A canção vencedora foi “Voltar a Amar”, com inter-
pretação de Gisela Fardiha, que também acompanhou ao 
piano. O prémio de melhor interpretação foi atribuído a 
Teresa Ventura. No final da apresentação das canções, 
e enquanto o júri procedia à votação, a assistência foi 
brindada com alguns poemas declamados pelo Grupo de 
Poesia da ACUREP. Também o Grupo Cénico da ADREP 
brindou os espectadores com dois momentos cómicos: 
As Medicinas Alternativas do Congresso de Vilar de Per-
dizes e Vida de Cão.3 

O IX Festival acontece em Novembro de 2008 e teve 
novamente como vencedora a palhacense Gisela Far-
dilha. O X Festival realiza-se em 2112. Venceu Sa-
lomão Duarte, com a canção “O teu silêncio”, com-
posta e interpretada pelo próprio. O espectáculo foi 
apresentado por Catarina Pereira e Horácio Cura, com 
a assistência a encher o remodelado salão da ADREP.

3 Idem, 16.12.2006, p. 4.

Gisela Fardilha vendedora de dois Festivais da Canção da ADREP

Salomão Duarte vencedor do X Festival da Canção da ADREP



ADREP: história de uma vida exemplar144

9.2 Grupo de Bombos

O Grupo de Bombos fez três apresentações públicas em 2006. A primeira, na 
noite de inauguração da Quinzena Cultural. A segunda, na final do torneio de 
Futsal. A terceira, na Festa de Verão que assinalou o encerramento do ano lecti-
vo da Escola de Música da ADREP. Em 2008 teve uma das suas melhores épo-
cas de Verão e esteve presente na TVI, mais concretamente no programa Você 
na TV. Um ano em cheio, a espalhar alegria em diferentes eventos e espaços 
geográficos: Viva as Associações; Concurso de Vestidos de Chita de Anadia; 
Quinzena Cultural da Palhaça; Feira de Artesanato de Cacia; ANIMADREP; 
Festas da Palhaça e Jogos Municipais sem Fronteiras, entre outros.4

4 Idem, n.º 10, Janeiro de 2009, p. 6.

X Festival Canção 2012
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9.3 Escola de Música

É em Fevereiro de 1979 que por iniciativa da secção cultural da ADREP surge 
a primeira referência à criação de uma Escola de Música. Para despertar 
nos sócios e na população em geral o gosto pela música, sugeriam-se visitas 
a agremiações como o Grupo Coral da Vista Alegre, o Coral da Vera Cruz 
e o grupo de Acordeons de Oliveira do Bairro.5 

A ideia da Escola de Música viria a ser materializada em reunião de Direcção 
de 13 de Março de 1979. O plano de actividades e orçamento apresentado 
pela secção cultural, que seria aprovado por unanimidade, propunha o 
início das inscrições e que se contratasse o respectivo professor.6 A escolha 
recaiu em Mário Fontes, homem de reconhecida experiência, dedicação e 
competência numa arte a cuja condição – nos tempos da concepção român-
tica da música – todas as outras deviam aspirar. 

No quarto aniversário da ADREP, a Escola de Música já nos deu um ar da 
sua graça, com a estreia em público de alguns dos seus elementos. Adquiri-
dos os conhecimentos básicos, alguns viriam a frequentar o Conservatório 
oficial; outros integraram ou ajudaram a formar conjuntos musicais, ban-
das filarmónicas, ranchos folclóricos ou grupos de cantares populares. 

Depois de Mário Fontes, as aulas de música passaram a ser ministradas pe-
los professores António Fardilha e Sandra Duarte. Mais tarde, também pela 
professora Diana Cura. A Escola de Música costuma promover festas de 
encerramento no final das aulas. Um espectáculo musical onde desfilam os 
alunos, que assim têm oportunidade de mostrar ao público os conhecimen-
tos adquiridos e os progressos realizados, executando peças individuais de 
piano, órgão, guitarra e também peças em grupo.7

5 Acta n.º 2, 22.02.1979. Livro de Actas de Direcção – 1.
6 Acta n.º 3, 13.03.1979, idem.
7 Jornal da Bairrada, Junho, 1998.

Escola de Musica com o professor Mário Fontes

Escola Música - Diana
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9.4 Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra

O Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra fez a sua primeira apresenta-
ção pública no dia 1 de Março de 2009. Contou, no dia da sua bênção, com 
a presença do Grupo de Cantares do Silveiro e com a madrinha do agrupa-
mento, Eveline de seu nome, jovem cantora que então despontava no fir-
mamento musical depois de ter participado na Operação Triunfo. Com 16 
membros, “trajando de bordeaux e preto”, este grupo de música popular 
actuou para uma assistência a rondar as duas centenas de pessoas, que se 
concentraram junto à Sede da ADREP. O novo agrupamento veio reforçar 
ainda mais a componente cultural da Associação.8

Na origem do Grupo de Cantares estão dois casais com provas dadas na 
divulgação da freguesia da Palhaça através do folclore. Falamos de Jorge 
Vagueiro e Maria da Conceição, bem como de Jaime Geraldo e Alegria 
Caniçais. A eles coube o mérito do aparecimento do Grupo de Cantares. A 
ideia germinava desde 2008, precisamente quando começaram a ser feitos 
os primeiros convites a elementos que viriam a integrar o grupo, arrastan-
do consigo outros tantos amigos. Ao todo começaram com 19 elementos, 
na sua grande maioria da Palhaça. Outros vinham das redondezas: Salguei-
ro, Verba, Ílhavo, Nariz, Amoreira da Gândara, Póvoa do Valado e Gafa-
nha da Encarnação. A direcção musical ficou a cargo de Pedro Daniel. O 
reportório alimentava-se de recolhas de música popular e tradicional, onde 
cabem instrumentos musicais tão variados como o acordeão, o cavaquinho, 
o adufe, o violino, a viola e a pandeireta.

8 Oriana Pataco, “Raízes da Nossa Terra com estreia promissora”, Jornal da Bairrada, 04.03.2009, p. 36

Escola de Música (10.º aniversário)
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Ao ser convidado pela ADREP, Jorge Vagueiro não hesitou: “Foi um convite 
que aceitámos de muito bom grado”. Acrescentaria ainda este fundador e 
responsável do Grupo: “a ADREP abordou-nos e achámos que tínhamos 
ambos a ganhar com esta integração, nós porque precisamos de apoios que 
vão muito além de financiamento e a ADREP porque, sendo uma associa-
ção cultural e recreativa, acaba por cumprir e reforçar connosco os propó-
sitos que justificam dois dos seus âmbitos enquanto associação”. Porque na 
história da freguesia houve, outrora, um grupo de cantares que se perdeu 
no tempo, Jorge Vagueiro acalentava a esperança de vir a incluir no repor-
tório alguns temas por ele interpretados.9

Um ano e meio depois, dois dos fundadores do Grupo de Cantares – Jorge 
Vagueiro e Jaime Silva -  sentiam orgulho do caminho percorrido, somando 
vários espectáculos fora do concelho e da região. Entre o dia de apresenta-
ção ao público e o mês de Outubro de 2010, o Grupo de Cantares averbava 
no seu currículo 35 espectáculos, a que devem somar-se outros dois mar-
cados até ao fim do ano. 

Para 2011 projectava-se uma ida à televisão e a possibilidade de actuar 
no estrageiro, com o Luxemburgo no topo das preferências.10 Neste ano o 
Grupo assinalou o 2.º aniversário, juntando 200 convivas e apresentando-
-se com novo traje (blusa/camisa de linho branca, com atilhos, mantendo a 

9 Catarina Pereira, “Palhaça apresenta Grupo de Cantares no domingo”, Jornal da Bairrada, 26.02.2009, p. 10.
10 Jornal da Bairrada, 28.10.2010, p. 6.

Grupo Cantares Raízes da Nossa Terra - ADREP, na Praça S. Pedro
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saia/calça preta) e novas músicas.11 Na forja para 2012 estava  o lançamen-
to de um novo CD, a partir de um reportório constituído por 40 músicas. 
Jorge Vagueiro anunciava que “foram recolhidas todas as músicas do anti-
go grupo de cantares da ADREP” com os registos a entrar lentamente no 
reportório do Grupo.12

Sinal de reconhecimento pelo trabalho realizado foi o convite para partici-
par, ao vivo, no programa Pelos Caminhos de Portugal na Rádio Emissora 
das Beiras, Caramulo. Aconteceu no dia 24 de Fevereiro de 2013, tendo o 
Grupo de Cantares tocado e cantado várias músicas do seu reportório.13

A primeira internacionalização do Grupo de Cantares viria a acontecer 
em Julho de 2014, com deslocação ao Luxemburgo. O convite para actuar 
junto dos emigrantes portugueses partiu da Associação Cultural e Huma-
nitária da Bairrada naquele país.  O Grupo de Cantares realizou duas actua-
ções: uma, para cerca de 750 pessoas, num salão de festas em Steinfort; a 
outra, para mais de 1000, inserida na Grande Festa de Solidariedade orga-
nizada pela Associação que formulou o convite. Além de espalhar música, 
alegria e boa disposição pelos presentes através do Grupo de Cantares, a 
ADREP soube retribuir o convite e as gentilezas com que foi brindada no 
Luxemburgo, entregando placas comemorativas da sua deslocação e algu-
mas lembranças, também distribuídas pela Junta de Freguesia da Palhaça.14

11 Oriana Pataco, “Raízes da Nossa Terra já pensa na internacionalização”, Jornal da Bairrada, 
17.03.2011, p. 6.
12 Jornal da Bairrada, 20.10.2011, p. 7.
13 Idem, 07.01.2013, p. 28. Acompanharam o Grupo de Cantares, nesta deslocação ao Caramulo, o 
Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça bem como o Presidente e outros elementos da Direcção da 
ADREP (idem, ibidem).
14 Idem, 31.07.2014, p. 36.

Grupo Cantares Raízes da Nossa Terra no Luxemburgo
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Grupo Cantares Raízes da Nossa Terra no Luxemburgo

Em Março de 2016, o Grupo de Cantares assinala em ambiente de festa 
os sete anos de existência. Salão da ADREP repleto de amigos, no apoio 
inequívoco a quem divulga as tradições e o nome da Palhaça um pouco por 
todo o lado, cá dentro e além-fronteiras. Jorge Vagueiro, feliz pelo convívio 
entre amigos, acalentava um sonho: ter uma carrinha para o transporte 
dos elementos do grupo “Era – confessou na altura – a melhor prenda que 
a nossa Câmara Municipal nos podia dar”.15 

9.5 Cortejo dos Reis 

Durante séculos, os autos dos Reis, assim como os autos de Natal, da Paixão 
e da Primavera, eram espectáculos muito entranhados na cultura popular. 
Curioso é notar que, estando hoje ligados à Igreja Católica, tempos houve 
em que esta os combateu e até proibiu. Seguindo o espírito do Concílio de 
Trento - que decorreu entre 1545 e 1563 e teve como fito principal reafirmar 
os dogmas da fé católica contra o protestantismo em expansão - “a hierarquia 
eclesiástica fez a vida negra aos autos de feição popular que celebravam o 
nascimento do Deus cristão. O Santo Ofício fez fogo dos folhetos que os 
transcreviam. Os jesuítas quiseram substituí-los por um defuntíssimo e pesa-
díssimo teatro edificante e sagrado, ainda por cima falado em latim”.16

15 Oriana Pataco, “Grupo de Cantares assinala 7.º aniversário e aguarda prenda da Câmara Municipal”, 
Jornal da Bairrada, 10.03.2016, p. 25.
16 Fernando António Almeida, “Os cortejos dos magos”, Expresso [Revista], 06.01.1990, p. 58.
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Dito isto, não é fácil avaliar o grau de fidelidade que os actuais autos dos 
Reis Magos – o da Palhaça, o de Bustos, ou os de Sobreiro/Fermelã, Angeja 
e Cacia, entre outros mais antigos, como o de Sorães,17 – apresentam em 
relação a esses textos originais que alimentaram de forma inglória as fo-
gueiras da Inquisição. Alguma coisa terá perdurado, na forma escrita ou 
transmitida ao longo do tempo através de testemunhos orais. O certo é que 
a sua representação nos dias de hoje continua a atrair e a galvanizar as po-
pulações, com as suas cenas referentes ao nascimento de Cristo, à adoração 
dos Reis Magos e ao presépio vivo, com José, Maria e o Menino.

A tradição de representar o Auto dos Reis Magos é relativamente recente. 
Em Cacia sabe-se que foi recuperada em 1925 e, em Fermelã, com toda a 
probabilidade nos anos 60 do século XX. Apesar de entre eles existirem 
diferenças, os dois textos revelam uma “paternidade comum”, com alguns 
trechos a serem extraídos, literalmente, do Evangelho segundo S. Mateus. 
Divergem, sobretudo, na fase final, onde os trechos são desencontrados.18 

Para o que aqui nos interessa, que é a representação do auto na Palhaça, 
existe felizmente prova documental. A primeira cerimónia dos Reis Magos 
aconteceu no dia 6 de Janeiro de 1925. O semanário aveirense O Democrata 
insere uma notícia do correspondente local com data de 5 de Janeiro de 1925, 
que diz: “Realiza-se amanhã a espalhafatosa cerimónia dos Reis, que é uma 
novidade cá na freguesia. Consta que se apresenta grande número de pas-
toras e que algumas delas, donzelas e tão belas, conduzirão ofertas de valor 
superior a cem escudos! E digam lá que a vida está cara, que não se pode 
viver em Portugal!...”19

A representação mais recente do Auto dos Reis Magos da Palhaça vai beber 
ao manuscrito que Manuel Simões da Silva (mais conhecido, entre nós, por 
Manuel Tomé) em boa hora registou e que mereceu um minucioso estudo da 
autoria do Dr. António Capão, que o iluminou com “algumas considerações 
de carácter filológico e linguístico” e respectivas anotações.20 Este espectá-
culo de cunho religioso, fortemente enraizado na alma da população da Pa-
lhaça, mereceu do Dr. António Capão um estudo publicado no já longínquo 
ano de 1967, onde afirma: “Não perde a terra a originalidade se os seus usos, 
costumes e tradições forem publicadas, antes ganha, pois que passa a ser 
mais conhecida”.21

17 O Cortejo dos Reis Magos de Sorães está descrito num conto de Natal cujo título é “Os rústicos viram 
uma estrela”. O conto tem a particularidade de se desenrolar no extinto concelho do Couto da Vila de 
Sorães (actual freguesia de Santa Catarina, do concelho de Vagos) que nas Memórias Paroquiais de 1758 
incluía o lugar de Bustos, parte do Sobreiro e o lugar da Barreira.  O seu autor é o médico Frederico de 
Moura, natural de Vagos. Está incluído em Pulso Livre, obra editada pela família do autor, com textos 
inéditos e outros já publicados. Está também incluído em “Natal”, edição do Instituto Luso-Fármaco, 
1967.
18 Fernando António Almeida, artigo citado.
19 O Democrata, 17.01.1925. O Democrata era o órgão semanal do Partido Republicano na cidade de 
Aveiro e publicou-se entre 22 de Fevereiro de 1908 e 27 de Dezembro de 1952. Teve como primeiro 
director e redactor André dos Reis, sendo mais tarde dirigido por Arnaldo Ribeiro.
20 António Capão, “A Festa da Aparição”, in Manuel Simões da Silva, Auto dos Reis Magos da Palhaça, 
Edição do Museu S. Pedro da Palhaça, 1998, p. 6.
21 António Tavares Simões Capão, “As Janeiras, As Pastoras e os Reis”, Aveiro e o seu Distrito, n.º 4, 
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Sabe-se que alguns autos eram copiados total ou parcialmente de outros, 
considerados mais completos. Às vezes, alguns não passavam de cópias 
empobrecidas, como terá acontecido com o de Fermelã relativamente ao de 
Cacia.22 Já sobre as influências recebidas por Manuel Simões da Silva para 
a redacção do Auto dos Reis Magos da Palhaça, parecem estar arredadas 
leituras ou anotações colhidas na representação de autos em outras locali-
dades. O autor terá sentido a necessidade de conferir um carácter mais verí-
dico ao seu trabalho, ao deparar com “outras representações em povoações 
vizinhas que não correspondiam às suas aspirações de verosimilhança com 
os factos históricos do nascimento de Cristo”. 

Considerado um homem de “capacidade criativa digna de respeito (...) e 
dotado de uma imaginação prodigiosa”, Manuel Simões da Silva ter-nos-á 
legado um auto que se alimenta de intertextualidades diferentes: a da lei-
tura da Bíblia, que lhe forneceu dados concretos, e a do Mártir do Gólgota 
– de Pérez Escrich – “que lhe permitiu a criação de um mundo sui generis e 
romanesco”. Segundo o Dr. António Capão, foram estas “as grandes bases 
de pesquisa sobre as quais assentou a arquitectura do seu Auto dos Reis 
Magos”.23

O auto dos Reis Magos é um teatro de rua com três quadros de representa-
ção distintos, que se desenrolam em diferentes lugares da freguesia, antes 
de se dar o encontro dos Reis Magos com Herodes, que tem palácio monta-
do na Praça de S. Pedro. Vejamos, de forma resumida, como tudo decorre: o 
início é na rotunda do Areeiro, onde se dá o encontro dos três Reis Magos e 
a profecia do velho Semião. Junto à cabana, Semião e o neto dialogam entre 
si e com os anjos emissários de Deus, que anunciam a boa nova. Quando 
os Reis Magos se encontram, descobrem estar ali com o mesmo propósito: 
encontrar o Deus Menino que acaba de nascer. O quadro encerra com a 
canção do anjo, a dança do rei David e dos pastorinhos. 

A seguir, o cortejo desloca-se, sempre guiado pela estrela, para a praça de 
S. Pedro, onde está instalado o palácio de Herodes e se dá início ao segundo 
quadro de representação. Os Reis Magos são recebidos pela guarda de hon-
ra de Herodes e a seguir são levados à presença do rei, com quem trocam 
saudações e anunciam que andam à procura do recém-nascido. Depois de os 
escutar, Herodes consulta os doutores da lei acerca do nascimento do Me-
nino. Logo a seguir, ordena que todos os meninos com menos de dois anos 
sejam mortos e indica um caminho errado aos Reis Magos. Estes acabam 
por retomar o caminho certo que os leva à adoração do Menino, uma vez 
avisados pelo anjo. 

1967, p. 60.
22 Fernando António Almeida, artigo citado.
23 António Capão, “Nota Explicativa”, in Manuel Simões da Silva, Auto dos Reis Magos da Palhaça, 
Edição do Museu S. Pedro da Palhaça, 1998, p. 15.

Cortejo de Reis
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O quadro encerra com a canção do anjo, a dança do rei David e dos pastori-
nhos. O terceiro e último quadro de representação evolui no largo das antigas 
Escolas Primárias. É aí que se dá o encontro dos Reis Magos com o Menino que 
acaba de nascer e se procede à venda de ofertas através do tradicional leilão. 
Este teatro de rua mobiliza vinte e seis personagens e mais trinta participantes 
distribuídos pela música, pela dança do rei David e pelos pastorinhos.24

O Cortejo dos Reis tem sido organizado pela ADREP em parceria com a 
Comissão Fabriqueira da Igreja. Os proventos daí resultantes têm sido ca-
nalizados ao longo do tempo para obras comunitárias da freguesia. Acon-
teceu assim com a nova Igreja matriz, a Casa do Povo, a Junta de Freguesia, 
o Centro Paroquial e, nos últimos anos, com a ADREP, ajudando a financiar 
as obras do Zona Desportiva. Umas vezes, as verbas arrecadadas reverte-
ram por inteiro para a ADREP; outras, também para a Igreja, como acon-
teceu em 2001, em que parte dos resultados líquidos foi canalizada para 
obras de restauro da residência paroquial.25

Em 2002, a representação do Auto dos Reis Magos foi filmada pela estação 
televisiva SIC. Deve referir-se que nem sempre é possível garantir, nesta repre-

24 Jornal da Bairrada, 02.01.2014, p. 7.
25 Idem, 03.01.2001, p. 3.

Reis Magos

Palácio de Herodes, improvisado no Coreto de S. Pedro
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sentação, fidelidade às origens, sem que isso signifique 
acentuar o carácter profano em detrimento do religioso. 
Os verdadeiros Reis Magos do Oriente (Gaspar, Baltazar 
e Belchior) faziam-se transportar, e aos seus presentes 
(ouro, símbolo da virtude; incenso, símbolo de oração e 
da espiritualidade e mirra, símbolo do sofrimento, mas 
também da imortalidade) no dorso de camelos, enquan-
to os de hoje andam a cavalo. Isto quando não chove, 
porque quando a água cai a cântaros, como aconteceu 
em 2003, os Reis chegaram... de automóvel!26 

As verbas que ano após ano se arrecadam, resultam 
do somatório dos donativos dos diferentes lugares 
da freguesia, do dinheiro angariado pelas padeiras, da venda de autoco-
lantes, de ofertas entregues na Mesa no dia da cerimónia, das vendas dos 
Escuteiros, do leilão de ofertas, do que conseguem as carrinhas de venda 
de produtos alimentícios e bar, e das rifas. Tudo serve para atrair a nunca 
desmentida generosidade dos palhacenses, sempre solidários com as gran-
des causas sociais da freguesia. Claro que é preciso contar com algumas 
despesas: policiamento, aparelhagem de som, músicos, aluguer de barbas 
e cavalos, entre outras.

Sim, há muita gente anónima a trabalhar nos bastidores. Pessoas cuja dedica-
ção honra a ADREP, a Igreja e a freguesia a que pertencem, ou onde simples-
mente habitam. Mas se o esquecimento é muitas vezes revalorizado enquanto 
componente da própria memória humana, justo é evocar alguns dos que já 
partiram. Recordar ajuda ao reforço da coesão social e identitária, porque cada 
homem é aquilo que foi, é a soma do que viveu no passado, e são as impres-
sões dessa vivência que organizam a sua memória e o projectam no futuro.

Falemos, então, de alguns nomes que deram o seu melhor à representação 
dos Reis Magos e que já não estão entre nós: Manuel Simões da Silva (autor 
dos textos que servem de base aos vários quadros representados, além de seu 
ensaiador), José Teixeira, (o lendário rei Herodes), José Nascimento Marques 
Moura (um dos Reis do Oriente), José Julião (que também protagonizou a figu-
ra de Herodes), Guilherme Barreto (ensaiador das pastoras, da dança das crian-
ças e de outras manifestações recreativas e culturais), Isidoro Amaral (outro 
dos Reis) António Lourenço (um dos Doutores da Lei), António Emanuel Jesus 
Ferreira (que representou a figura de Cingo, o fiel escravo negro de Herodes), 
António Barreto e António da Silva Jacinto (António Camilo), que encarnaram 
a figura do velho Semião. Por fim, Dr. António Capão (que anotou e enriqueceu 
os autos com importantes acrescentos linguísticos e filológicos). 

26 Pedro Fontes da Costa, “Reis Magos chegaram de automóvel”, Jornal da Bairrada, 09.01.2003, p. 
16.

Reis Magos (Dança dos Pastorinhos)
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9.6 Concurso de Espantalhos27

Os espantalhos homenageiam uma tradição muito antiga, enraizada nas 
populações rurais. Eram colocados no meio das hortas e campos de culti-
vo, para proteger as colheitas e assim evitar prejuízo nas lavouras e terras 
de pão. Era essa a forma considerada mais eficaz para proteger as árvores 
e as sementeiras dos pássaros mais gulosos. Simulavam a presença de seres 
humanos, mas nem sempre cumpriam a sua missão de afugentar a passa-
rada. A eficácia desses bonecos construídos a partir de roupa velha ou de 
palha era por vezes duvidosa. Ladinos, os pássaros contornavam muitas 
vezes o medo e acabavam por abandonar o lugar de papo cheio.

Com os novos tempos, os espantalhos entraram em decadência. Foram 
substituídos por paus onde se amarram agora garrafões de plástico, discos 
de CD-ROM e até as novas bolsas revestidas a alumínio que vieram subs-
tituir os tradicionais garrafões no armazenamento do vinho. Materiais que 
funcionam como espelho quando lhes bate o sol e provocam ruído quando 
agitados pelo vento.

27 No Latim Clássico de Cícero espantalho seria “expaver”, o que no Latim popular terá dado “expa-
ventar”. O espantalho não teria apenas a função de assustar. Teria, igualmente, uma raiz mitológica. Os 
Romanos construíam pequenas imagens do deus Baco, que depois penduravam nas árvores e vinhas 
mais sujeitas aos ataques da passarada. Chamavam-lhes “oscilla”, porque oscilavam ao vento. Escreve 
Virgílio (70-19 a. C.) nas Geórgicas, que é uma espécie de obra didáctica sobre a lavoura:” Feliz o vi-
nhateiro que via este sinal agitado pela brisa voltar-se para o seu campo. Era sinal de muitas uvas”. Ver 
Manuel Paula Maça (colaboração de Carlos Fernandes), Consulta electrónica: http://carreiradomato.
blogspot.pt/2009/02/espantalho-um-velho-deus-em-deceadencia.html

Exposição de Espantalhos

Exposição de Espantalho
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O 1.º Concurso de Espantalhos, uma iniciativa enquadrada nas comemora-
ções do 25.º aniversário da ADREP, teve lugar em 15 de Março de 2001, 
na Praça de S. Pedro. Na iniciativa, que ultrapassou as melhores expectati-
vas, participaram Escolas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, o 
Rancho Folclórico da Casa do Povo e o Agrupamento de Escuteiros (através 
da Secção do Exploradores), que deram largas à sua imaginação e criativida-
de, construindo 22 espantalhos criteriosamente distribuídos pela verdura do 
jardim. Na Praça evoluiu, também, um “não menos vistoso e atraente grupo 
de marionetas ao vivo, que deliciaram o público com os seus movimentos”. 
O grande vencedor do certame foi o espantalho intitulado “A ternura do 
finório”, da autoria de um grupo de pessoas do lugar do Areeiro, que obteve 
também o 2.º lugar com o “Esgota Pipas”.28 

A ADREP promoveu em Março do ano seguinte novo Concurso de Espan-
talhos, a que concorreram várias Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, nas respostas sociais Centro de Dia e Lar de Idosos (com a designação 
actual de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas). Embora com menos 
espantalhos que a edição anterior, repetiu-se a fantasia e a imaginação dos 
participantes. Nova exposição teve lugar em 2003, com os espantalhos a se-
rem construídos com material reciclável pelo Recanto da Natureza e Centro 
Social de S. Pedro (Palhaça), Solsil (Silveiro), Amper (Perrães), Centro Am-
biente para Todos (Troviscal) e Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do 
Bairro. Todos os participantes apresentaram oportunas mensagens, cabendo 
à ADREP, através da Mediateca, mostrar um espantalho a elogiar os bene-
fícios da informática. Todos transformaram a sala de visitas da Palhaça, por 
alguns dias, num espaço de lazer e de cultura.29

28 Armor Pires Mota [texto não assinado], Jornal da Bairrada, 05.04.2001, p. 28. Para inaugurar a ex-
posição marcaram presença o Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro (Acílio Gala), vereadores 
Fernando Silva e Vítor Oliveira, acompanhados pelo secretário da Junta de Freguesia (Fernando Tomé 
de Carvalho) e por Mário Carvalho, Presidente da ADREP.
29 Armor Pires Mota, “Exposição de Palhaços com oportunas mensagens”, Jornal da Bairrada, 
03.04.2003.

Faixa da 2ª quinzena cultural
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9.7 Marchas Populares

Junho é o mês tradicional dos santos populares: Santo António, S. João e S. 
Pedro, o nosso padroeiro. A Palhaça não foge à tradição, já que é por essa 
altura que a ADREP organiza as tradicionais Marchas Populares, a que os 
diferentes lugares da freguesia costumam aderir e que por norma desper-
tam uma grande adesão popular. Nos primeiros anos em que se realizaram 
tinham início na Praça de S. Pedro, seguindo depois o desfile até à sede da 
Associação, onde as marchas actuam e se forma um imenso mar de gente 
que quer apreciar os temas e os trajes anualmente renovados. Um verdadeiro 
anfiteatro ao ar livre.

As Marchas Populares da Palhaça realizaram-se pela primeira vez no dia 23 
de Junho de 1987, véspera de S. João, inseridas na 2.ª Quinzena Cultural. 
Formaram-se cinco marchas, que movimentaram logo nesse primeiro ano 
mais de trezentos figurantes. Antes delas, o que havia por essa altura eram 
as tradicionais fogueiras e, por vezes, alguns bailaricos. 

Estas marchas, que apresentam temas específicos adaptados a circunstâncias 
particulares existentes nos diferentes lugares da freguesia, fazem “rodopiar 
os intervenientes em cenografia apropriada, embalados nas suas músicas e 
letras peculiares a preencherem os espaços de alegria, os seus hinos de feição 
particularíssima, com todas as suas virtudes e defeitos de composição, reve-
lam o grande valor de uma população que não quer ver-se isolada no meio 
das suas congéneres, mostrando-se pioneira em muitas realizações”.30

Ao referir-se com entusiasmo às marchas de 1990, dizia o Dr. José Simões 
de Carvalho: “Nem sempre as palavras e a escrita podem traduzir as ma-
ravilhas que os nossos olhos vêem: assim, o brilhantismo e fulgurante exi-
bição artística que irradiou das marchas de S. João e que tiveram por pal-
co o recinto da ADREP, foi indescritível”.31 Os próprios amigos do Porto, 

30 António Capão, obra citada, p. 67.
31 José Simões de Carvalho, “As Marchas de S. João na Palhaça”, in Um Barco. Uma Estrela. Rumo ao 
Futuro, 1991, p. 7. 
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que gostava de trazer à Palhaça, consideravam as nossa marchas, quando 
comparadas com as de Santo António de Lisboa, “mais bonitas, com mais 
garbo e entusiasmo, descrevendo figuras mais surpreendentes”.32

De facto, quem conhece as nossas marchas e já alguma vez esteve presente 
nos festejos de Santo António, em Lisboa, ou nos de S. João, no Porto, pode 
tirar algumas conclusões: as de Lisboa e Porto são evidentemente mais 
grandiosas, quer no número de figurantes quer no número de pessoas que 
atraem. Mas – não há bela sem senão - são também muito mais postiças, 
maiores no kitsch33 que apresentam, enquanto sistema estético de comuni-
cação de massas. Maiores nos engarrafamentos, nas sardinhas congeladas, 
nos jarros de vinho tinto de qualidade duvidosa, nos cravos vermelhos de 
papel ou plástico, nos bailes de música brasileira, nos fogareiros a tresandar 
a petróleo. Maiores, também, nos materiais utilizados, sem autenticidade, 
que querem parecer aquilo que não são: o papel a imitar o pano (nas ban-
deiras) e a imitar as pétalas (nas flores); o martelinho de plástico em vez 
do alho-porro; o carvão e o fogareiro, em vez da fogueira (com bem disse 
Alcino Carvalho: marchas sim, “mas, já agora, não esqueçamos as foguei-
ras”);34 o vaso de plástico com o manjerico, em vez do de barro, a própria 
réplica das efígies dos santos.35

32 Idem, ibidem.
33 Entende-se que são kitsch, segundo Abraham Moles, todas as más reproduções, desprovidas de arte e 
cuidado, fabricadas com um material de substituição, que surgem em oposição a uma execução cuidada e 
satisfatória de arte popular, quer em pintura, em escultura ou em qualquer outra forma de arte. É também 
kitsch a redução dos sentimentos religiosos a um objecto de utilização profana, isto é, todos os símbolos 
religiosos que são desviados do seu objectivo principal. Digamos que o kitsch visa sempre um pouco ao 
lado, “uma vez que substitui o autêntico pelo falso, reproduzindo mal e nunca criando algo genuíno” 
[Abraham Moles e Eberhard Wahl, “Kitsch et object”, Communications 13, 1969, citado por Luísa Coelho 
em “O kitsch e as festas dos Santos Populares”, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 07.06.1995, p. 38].
34 Alcino Martins de Carvalho, “Cheira bem, cheira a Palhaça...”, in Um Barco. Uma Estrela. Rumo ao 
Futuro, 1991, p. 11. 
35 Para uma análise mais detalhada do fenómeno kitsch nas festas populares, ver Luísa Coelho, “O 
kitsch e as festas dos Santos Populares”, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 07.06.1995, p. 38.
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Sete anos depois de a Palhaça aparecer pela primeira vez na rua a folgar com 
as suas marchas, estas começaram a aprimorar-se cada vez mais, havendo 
mesmo quem equiparasse o seu nível ao das marchas que anualmente se 
exibem nas grandes cidades. Em 1994 desfilaram quatro marchas adultas: 
(Areeiro, Palhaça, Roque e Vila Nova) e duas infantis (Areeiro e Palhaça). 
No ano anterior tinham estado ausentes os lugares do Roque e da Palhaça, 
enquanto que neste ano faltou o Albergue. As ausências explicam-se por 
um certo cansaço, pela dificuldade no recrutamento dos pares, ou até com 
os elevados custos das roupas e arcos para os figurantes, não contando com 
as noites necessárias para os ensaios. Para Fernando Silva, o Presidente da 
altura, “estas paragens acabam sempre por espicaçar as pessoas”. Quando 
faltam um ano, regressam no ano seguinte, com esmero e brio renovados.36

A realidade viria a mostrar que as coisas não se passavam bem assim. As 
marchas da Palhaça atingiram um nível de tal modo elevado nos trajes, que 
as despesas, suportadas pelos figurantes, cresceram em flecha. Ora isso 
onera, e de que maneira, o orçamento de uma família, às vezes com várias 
pessoas envolvidas nestas grandes manifestações culturais, apreciadas a 
cada ano que passa por milhares de pessoas. Não contando, também, com 
o tempo que é preciso disponibilizar durante várias semanas. 

Não admira, por isso, que quando chegamos a 1997 tivessem já ficado 
pelo caminho, em anos anteriores, as marchas de Vila Nova e do Roque, 
“que tanto brilho davam à festa”. Lúcia Moura, responsável pelas marchas 
da Palhaça – do mesmo modo que Rosa Maria Carvalho era responsável 
pelas do Areeiro – acalentava a esperança de que com mais algum reforço 
financeiro da Câmara Municipal as marchas não acabariam tão cedo. O 
problema é que o município limitava o número de pares a vinte e cinco, o 
que significava que todos os outros encargos teriam que ser suportados 
pelos organizadores das respectivas marchas. Apenas para dar um exem-
plo, a marcha dos adultos do lugar do Areeiro tinha, em 1997, nada menos 
que trinta e seis pares. Nem tudo eram rosas ou manjericos até se chegar 
às vésperas do desfile, em que se davam os últimos retoques nos arcos e se 
afinavam outros pormenores.37

Apesar das contrariedades, as marchas não deixavam de sair à rua, colori-
das e exuberantes na sua vivacidade, para natural agrado dos palhacenses 
e forasteiros que sempre marcaram presença nestes dias festivos. As de 
1997 actuaram com agrado geral no largo da ADREP, entretanto já asfal-
tado pela Câmara. Como apenas quatro marchas saíram à rua, já se falava 
de “alguns sintomas de crise e de cansaço”. 

36 Jornal da Bairrada, Junho de 1994.
37 Idem, 03.07.1997.
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A marcha adulta da Palhaça recriou a sua feira centenária, “que desfilou 
etnograficamente rica nos seus arcos, em número de oito (concebidos por 
António Santos, sendo a pintura da responsabilidade das irmãs Maribel e 
Luísa Oliveira), que recordavam as barracas mais ou menos antigas”.38 Os 
homens assumiram o papel de vendedores e as mulheres o de feirantes: a 
vendedora de tremoços ou de manjericos,  o vendedor de água, galinhas, 
esteiras ou pão, o seringador e o vendedor de banha da cobra, simbolizando 
actividades que caíram em desuso ou estão em vias de tal suceder. Com 
a particularidade de cada um lançar no arraial o seu pregão, trazendo à 
lembrança dos mais velhos costumes de outros tempos. Como é natural, 
também ecoavam as canções: “Já começaram as feiras / Há muitos e longos 
anos / Tinham cereais e esteiras / E também tendas de panos”. 39

Quanto à marcha infantil da Palhaça, em 1997 resolveu avivar na memória de 
muitos a figura simpática do amola-tesouras, que também marcava presen-
ça assídua nas feiras. Com o carro do amola-tesouras na frente da marcha, 
figurado pelos meninos, seguiam-se as meninas, transportando os guarda-
-chuvas.40 O amola-tesouras “calcorreava os caminhos das aldeias em busca 
de guarda-chuvas de vara quebrada ou loiça de beiço partido”.41  Consertava, 
“com os seus gatos milagrosos, tigelas, pratos, alguidares e as célebres fri-
gideiras de barro negro (...). Com uma sovela, fazia um furo de cada lado da 
quebradura, depois cortava um aramezinho que achatava com um martelo, 
colocava o gato num dos furos, e fazia um buraquinho do outro lado, encai-
xava, amassava um pouco de gesso, cobria o gato, e era nestes cacos remen-
dados que os pobres comiam o seu caldo de couves e batatas”.42  

As marchas do Areeiro – a adulta e a infantil – apresentaram dois temas 
bem diferentes: “Serenatas, onde a poesia e o sonho andaram de mãos 
dadas, e Poluição”. Um tema antigo e outro infelizmente muito actual. As 
serenatas transportaram “para a noite fresca pirilampos de magia e de 
sonho”, quando todos cantavam: Ao luar de prata / Choram as guitarras / 
Soluçam as noivas / Quebram as amarras / Há luz nas janelas / Há chamas 
de amor / Suspiram as donzelas / De fresco rubor”. Verdadeira poesia, com 
letra do Dr. António Capão e música composta por Fernando Fernandes.43 

A marcha adulta do Roque, entretanto reaparecida, apresentou-se com seis 
pares, que empunhavam outros tantos arcos a referenciar o Vale do Rato, 
a Fonte Bebe-e-vai-te, o Roque e o Rebolo, além de exibir os santos popu-

38 Idem, ibidem.
39 Idem, ibidem.
40 Idem, ibidem.
41 Idem, ibidem.
42 Manuel Calado, “Os 5 Tostões do Tio Augusto ou uma história de Natal”, Jornal da Bairrada, 
29.12.2005, p. 10.
43 Idem, ibidem. A coreografia desta marcha foi da responsabilidade de Graça Carvalho e Paula Tavares. 
A autora da ideia dos arcos “encenando casas com portas e janelas” foi a menina Luisinha. A pintura 
foi da responsabilidade de Miguel Costa (idem, ibidem).
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lares. O mérito para este regresso, após terem sido contornadas algumas 
dificuldades – nomeadamente doença de familiares intervenientes na mar-
cha – pertenceu por inteiro a D. Iria, Joaquim Silva e Manuel Fernandes, 
sem esquecer o ensaiador Manuel Miranda. A responsabilidade da letra foi 
de António Julião e a da música de Armando da Silva.44

No ano de 1999 a ADREP apresentou apenas três marchas: duas infantis 
(uma da Palhaça e outra do Areeiro, que também se fez representar com 
uma marcha adulta). Esta trouxe para a rua o tema do azeite, o seu ciclo de 
vida desde o florir das oliveiras até escorrer das galhetas em fios dourados, 
para “temperar a batata assada ou de escoado”, ou até para encher as can-
deias e “alumiar o lavrador ao borralho, na adega ou na sala”.45 As quadras 
brotaram, uma vez mais, da pena do Dr. António Capão: “mil tormentos 
padeceu / mas agrada com deleite / pois da galheta correu / o doce fio de 
azeite”. Quanto às marchas infantis, a do Areeiro empenhou-se em mostrar 
o que de bom e belo a Palhaça tem: o coreto, a sua igreja, a feira, o campo 
de escuteiros, a ADREP e a praça de S. Pedro; já a marcha infantil da Palha-
ça preferiu recriar jogos tradicionais, que outrora faziam as delícias da pe-
quenada: o pião (e havia-os de bico curto ou comprido, a que chamávamos 
“girafas”), a malha, moinhos de papel, lenço-lencinho, as andas e o arco.

No ano em que se assinalou o dobrar do milénio (aos mil chegarás, dos dois 
mil não passarás, agoiravam as profecias mais apocalípticas...) as marchas de 
S. João voltaram a atingir na Palhaça o brilhantismo habitual, bem espelhado 
nas roupas vistosas e nos arcos esmerados, trabalhados com requinte e saber. 
Se a marcha infantil da Palhaça glosou o tema do património cultural, a do 
Areeiro não foi menos inovadora, ao abordar um tema de dimensão histórica 
e sobretudo nacional: os 500 anos dos Descobrimentos Portugueses. Os mar-
chantes levaram ao recinto da ADREP “o mar, a rosa dos ventos e desenha-
ram até, com os corpos em movimento, um barco com os seus remadores”. 

A marcha de Vila Nova exibiu dez arcos floridos, destacando-se o que simbo-
lizava a igreja velha, todo construído em vimes. Como o tema aludia a factos 
históricos, não podia deixar de estar presente o velho cruzeiro de que o lugar 
tanto se orgulha, que data de 1733. E como se trata do lugar mais antigo da 
freguesia, não faltou também uma quadra alusiva a esse facto: Vila Nova, 
Vila Nova / Vila Nova da Palhaça / se não fosse a Vila Nova / nada disto tinha 
graça. Já a marcha do Roque, não menos imaginativa que as anteriores, apre-
sentou-se ao público com motivos campestres (a espiga de milho, a uva, o 
malmequer e a papoila, entre outros), “exibidos primorosamente em 4 arcos, 
não faltando o engenho do poço que, no final, se transformou em cascata de 
S. João”. 

44 Idem, ibidem.
45 Idem, 08.07.1999.
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A última marcha a desfilar no ano de 2000 foi a do Albergue, que tinha 
estado ausente em 1999. Apesar do despique saudável entre os diferentes 
lugares, esta marcha falou de união. Uma união que envolveu cerca de 400 
pessoas e que tem conseguido o verdadeiro milagre, ano após ano, de cons-
tituir o maior acontecimento da freguesia em termos de adesão popular. 
Mas nem só de união falou a marcha do Albergue, já que trouxe também à 
liça o tema das lavadeiras. 46 

No dia 29 de Junho de 2000, o de S. Pedro padroeiro, voltaram as marchas à 
rua. Depois de uma volta à Praça, rumaram à ADREP. A marcha infantil do 
Areeiro apresentou o tema das salinas, “com 4 arcos de pinturas alusivas 
ao tema”. Quanto à marcha infantil da Palhaça, o tema foi o futebol, re-
tratado nas equipas dos Saltitões e dos Pimpões, que dançaram e jogaram 
no recinto do desfile. A marcha adulta da Palhaça não foi em futebóis e 
preferiu apresentar um tema que outrora fez parte do viver do povo rural: 
“A comporta”. O mote foi a ida ao Ribatejo para trabalhar na apanha do 
arroz, tarefa árdua a que alguns palhacenses de minguados recursos se 
submeteram, nas décadas de 60 e 70, para angariar o seu sustento e o das 
suas famílias.47

46 Idem, 29.06.2000.
47 Catarina Pereira, “Palhaça em dia de Santo Padroeiro”, Jornal da Bairrada, 29.06.2000.

Cava nas marinhas de arroz (Pedreira, 1928) Arquivo: José R. F. Braga
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Dois dias depois de terem desfilado no recinto da ADREP, as marchas da 
Palhaça marcaram presença em Oliveira do Bairro, percorrendo as principais 
artérias da vila. A exibição aconteceu no Estádio Municipal. A marcha infantil 
do Areeiro foi a primeira a desfilar, repetindo o tema das salineiras com ver-
sos de Graça Carvalho: “E de pé descalço / canastra à cabeça / carregando o 
sal / até que anoiteça. / Que montes bonitos / feitinhos com gosto / esquecem 
a fadiga / e sem grande esforço”. Pouco tempo depois evoluíram as marchas 
adulta e infantil da Palhaça, que também deliciaram os presentes com o seu 
colorido e a toada dos seus versos: “Vamos para a rua cantar /alegrar o nosso 
dia / vem e arranja um par / vem dançar com alegria”.48

Em 2002 as Marchas Populares decorreram sob o signo do Mês Cultural 
da Palhaça, com as diferentes instituições e associações a unir esforços 
para proporcionar aos palhacenses actividades de carácter sócio-cultural: 
cantares de outrora, coral, largada de pombos, exposição “Musicalidades 
da Nossa Terra”, feira do livro regional e infantil, canções de roda, concer-
to (pela Banda Filarmónica da Mamarrosa), festival de folclore, desporto 
radical e uma exposição do curso de Arraiolos e Bordados. 

Além da ADREP, estiveram envolvidos neste projecto o Agrupamento de 
Escuteiros 970, o Centro Social Paroquial, Escolas Primárias, Ensino Re-
corrente, Grupo de Jovens, Junta de Freguesia, Museu S. Pedro e Rancho 
Folclórico. Uma verdadeira manifestação de querer, vontade e capacidade 
criativa. Uma comunidade viva, a latejar de vitalidade.49 Quanto às marchas 
propriamente ditas, em 2002 evoluíram apenas duas (a dos adultos e a das 
crianças), ambas do lugar da Palhaça. Não faltou o bailarico com música ao 
vivo, muito menos a sardinha assada, o vinho e a broa. Nem as tradicionais 
fogueiras de S. João, em boa hora recuperadas. 

O recinto fronteiriço à sede da ADREP “voltou a formigar de gente e de 
cor”. A marcha adulta trouxe para o recinto o tema das tabernas e dos 
pipos de vinho, evocando as muitas que havia na freguesia: “havia muitas 
tabernas / na nossa terra bonita. / Na passagem para o campo / lá se bebia 
uma pinguita”. Na coreografia apresentada “não faltou o lavrador carre-
gando os odres e a mulher buscando na taberna o marido que se perdia por 
lá muitas vezes”50

Em Julho de 2003, nas vésperas de S. João, a ADREP trouxe para a rua 
quatro marchas – de crianças e adultos - dos lugares do Areeiro e Palhaça, 
com o mesmo entusiasmo e colorido de sempre. Um dos temas tinha a ver 
com as fontes da nossa terra. A marcha infantil da Palhaça, constituída por 
18 pares, agarrou na cantarinha, fez-se ao caminho e “rumou” às diversas 
fontes que tem a freguesia: a de S. Domingos, “que é muito mais fresqui-

48 Jornal da Bairrada, 06.07.2000.
49 Idem, 13.06.2002, p. 23.
50 Armor Pires Mota, “Marchas aqueceram noite gelada”, Jornal da Bairrada, 27.06.2002, p. 16.
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nha”; a de Bebe-e-vai-te, na ponta do lugar; a da Chousa “com água muito 
limpinha”; a do Areeiro, “ladeada de choupos” e, um pouco mais longe a da 
Pedreira; a dos Carregais “Fui à água aos Carregais / e parti a cantarinha. / 
Agora, não tenho mais / ó meu Deus, que sorte a minha”. Outras marchas 
apresentaram o tema dos “namorados”, do “circo” e das “desgarradas”.51

Em 2009 as Machas Populares contaram com a presença da Marcha de 
Nariz: os infantis evocaram os ardinas (distribuidores e vendedores de jor-
nais), uma profissão já extinta, e os adultos trouxeram à baila o tema dos 
namoricos nas cinco fontes da freguesia. Já a marcha da Palhaça “deu as 
boas vindas ao Verão com os meninos de algodão doce nas mãos, e as me-
ninas de chupa-chupa gigantes (...). Os adultos surpreenderam com o revi-
valismo dos aos 50 do século XX, com o Rei do Rock and Roll Elvis, óculos 
escuros, popa, brilhantina e jeans, e como tal, em tons de azul e rosa”.52

Com o decorrer do tempo estas marchas (de infantis e adultos) passaram a 
representar a Palhaça no encontro de marchas do concelho de Oliveira do 
Bairro. Apesar das roupas multicolores e das personagens sempre renova-

51 Idem, “Palhaça. Marchas de grande colorido e qualidade”, Jornal da Bairrada, 25.06.2003, p. 12.
52 Jornal da Bairrada, 25.06.2009, p. 24.

Marcha infantil (2016)
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das, uma dificuldade cada vez mais séria começava a pairar no horizonte 
para as duas habituais ensaiadoras, Clara e Lúcia Moura: a “crescente difi-
culdade em encontrar pessoas disponíveis para estas actividades de cariz 
popular, e cuja única recompensa é a actividade por si própria e talvez 
algumas palmas de um público ansioso”.53 

Muitas destas letras e músicas têm a autoria de António Quinta Nova (pai 
e filho). Outras marchas têm letra e música de outros autores. A marcha do 
Areeiro, de 1991, tem letra do Dr. António Capão e música de João Carlos 
Oliveira, que também musicou a de 1990, com letra de Graça Carvalho. Já a 
marcha do Areeiro, de 1987, tem letra conjunta de Graça Carvalho e Paula 
Pelicano.

9.8 Teatro 

Nos últimos anos da Monarquia, o teatro em Portugal, incluindo o desig-
nado “Teatro de Revista”, debatia-se com vários problemas: a ausência de 
público, a escassez de autores e também a censura que se se exercia sobre 
a imprensa e acabava por coagir e limitar a criatividade dos autores. No 
tempo da designada ditadura de João Franco (1907-1908) foram proibidas 
diversas peças de teatro, invocando os censores “problemas morais”. A 

53 Idem, 28.06.2012, p. 22.

Marcha adulta da ADREP (2016)
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chamada “lei da rolha”, de Lopo Vaz, dirigia-se não apenas às publica-
ções periódicas, mas também “aos espectáculos públicos e representações 
teatrais que contenham ofensas contra as instituições do Estado ou contra 
os seus representantes ou agentes, incitamento ao crime, críticas injuriosas 
ao sistema monárquico representativo, caricaturas ou imitações pessoais, 
referências directas a qualquer homem público ou pessoa particular ou 
ofensas contra o pudor e a moral pública”.54

A Monarquia procurava assim defender-se de todas as realizações artísti-
cas – e nomeadamente das teatrais – que, mais do que divertir o público, 
mostravam um empenhamento político ao serviço de uma revolução que 
“haveria de ser republicana no formato, progressista e jacobina na ideo-
logia, realista e naturalista na estética a professar em teatro, pelo menos 
numa primeira fase”.55

No fim da I Guerra Mundial (1914-1918) e pelo menos até ao final do primei-
ro quartel do século XX, as manifestações de natureza cultural e recreativa 
acontecem com alguma regularidade na região da Bairrada. Para essa anima-
ção cultural muito contribuiu o aparecimento da Plêiade Bairradina,56 uma 
tertúlia de jovens poetas e artistas da Bairrada onde pontificavam os nomes 
do padre Acúrcio Correia da Silva57 e do escritor António de Cértima58. Fa-
lamos de um tempo em que a televisão era ainda uma miragem e em que 
algumas noites eram preenchidas, sobretudo aos fins de semana, com saraus 
e representações teatrais, pois “cada localidade de maior desenvolvimento 
social e económico tinha a sua casa de espectáculos e os seus grupos de 
amadores que se repartiam por actividades diversas. Eram, a maior parte das 
vezes, grupos auto-suficientes. No capítulo do teatro, havia sempre em cada 
terra um autor e encenador de peças”.59

O ano de 1980 assinala o arranque, em termos associativos, do teatro, uma 
actividade cultural com longa tradição na Palhaça. Jornais antigos como Bei-
ra-Mar e O Nauta – ambos de Ílhavo – anotam e relevam nas suas páginas 

54 Pedro Caldeira Rodrigues, O Teatro de Revista e a I República. Ernesto Rodrigues e A Parceria (1912-
1926), Edição da Fundação Mário Soares, 2011, pp. 16-17.
55 Maria Helena Serôdio, “A República do Teatro (1900-1926)”, in A República das Artes. Centenário da 
República (1910-2010), Edição TUGALAND, 2010. p. 10.
56 Para uma melhor compreensão do que foi a Plêiade Bairradina, ver: Arsénio Mota, Estudos Regionais 
sobre a Bairrada, Porto, Livraria Figueirinhas, 1993, pp. 61-77; idem, Pela Bairrada, Edição da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro, 1998, pp. 21-23.
57 Para um conhecimento mais aprofundado deste padre-poeta bairradino, que também usava, entre 
outros pseudónimos, o de Sálcio Bairrada, ver: António Breda Carvalho, Acúrcio Correia da Silva e a 
Bairrada, co-edição da ANOB (Associação dos Naturais e Amigos de Oliveira do Bairro) e da AJEB 
(Associação de Jornalistas e Escritores da Bairrada), 2012; ver, também, Padre Acúrcio Correia da Silva. 
In memoriam-Antologia. Livro organizado pela Comissão de Homenagem ao padre Acúrcio Correia da 
Silva, 1959.
58 Para o conhecimento da vida e obra de António de Cértima ver: Arsénio Mota, António de Cértima 
– Vida. Obra. Inéditos. Porto, Livraria Figueirinhas, 1994; AA. VV., António de Cértima. Colectânea de 
Estudos no Centenário do seu Nascimento. Edição da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 1994.
59 António Breda Carvalho, “A Plêiade Bairradina à distância de 80 anos”, Jornal da Bairrada [suple-
mento Bairrada Cultural], 17.09.1998, p. 2.
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representações teatrais em algumas freguesias com envolvência bairradina, 
nomeadamente Nariz, Soza e Palhaça.60 A chamada arte de Talma, onde é 
possível reproduzir o mundo e a vida das pessoas, tem, pois, raízes antigas 
na nossa terra.

A Barca sem Pescador foi a primeira peça a ser representada pelo grupo 
de teatro da ADREP, em 1980. Com muita dedicação de permeio, pois não 
é fácil conciliar obrigações de actores amadores com devoções, nem vida 
particular e profissional com tempo livre para os ensaios que estas peças re-
querem, até estarem devidamente afinadas para se apresentarem ao público.

Em boa hora a ADREP ressuscitou esta nobre tradição. E se tivermos em 
conta a importância do conteúdo, do valor estético da peça representada e a 
compreensão da mesma pelo grande público, então A Barca sem Pescador, 
obra em três actos publicada em 1945 pelo dramaturgo espanhol Alejandro 
Casona, pode considerar-se uma escolha acertada. Navegando nas ondas al-
terosas da ambição e do egoísmo, do enriquecimento sem escrúpulos e a 
qualquer preço, a peça de Casona procura transmitir ao espectador um evi-
dente conteúdo moralizante. 

60 O Nauta era um semanário liberal independente, que se publicou em Ílhavo, na Tipografia Social, 
entre 1904 e 1955. Tinha como director e proprietário o ajudante de farmácia Procópio de Oliveira, 
que vinha algumas vezes à Palhaça, onde tinha amigos. Beira-Mar, que também se publicou em Ílhavo, 
entre 1921 e 1933, apresentava-se como semanário noticioso de interesses locais. Jornal fundado por 
João Carlos Celestino Gomes, tinha como directores e proprietários Cesário da Cruz e Guilhermino 
Ramalheira.

Peça de teatro “A Barca sem Pescador”
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À semelhança do que acontecia com a Escola de Música, a representação 
desta peça de teatro incrementou a cobrança de quotas e promoveu a 
dinamização de pessoas, agregando-as em torno de um mesmo objectivo. 
A Barca sem Pescador foi exibida nos palcos durante vários meses, com 
visível agrado do público, apesar de ser levada à cena por amadores. Todos 
os intervenientes na realização e interpretação desta peça teatral – ensaia-
dor, intérpretes e demais colaboradores – foram agraciados com um voto 
de louvor, por proposta da Assembleia Geral.61 É, pois, justo salientar o 
esforço desenvolvido pelo departamento cultural da ADREP nesta área.

Em 1984 é representada a peça Frei Luís de Sousa, drama célebre composto 
por Almeida Garrett no século XIX (1843, ano em que também foi pela pri-
meira vez à cena), com várias apresentações posteriores noutras freguesias 
do nosso concelho e da Bairrada. Dez anos depois (1994) a ADREP leva à 
cena a peça Duas Causas.

Em 1999 é levada à cena A Vizinha do Lado, uma comédia em quatro actos 
escrita em 1913 pelo dramaturgo André Brun. O grupo de teatro viria a 
representar a peça noutros concelhos. 

Em 2002, integrada nos festejos do seu 26.º aniversário, a ADREP apre-
senta A Maluquinha de Arroios, uma comédia em 3 actos, escrita em 1916 
também por André Brun. Trata-se de uma reposição, pois a peça já tinha 
sido apresentada na Palhaça, com agrado geral, há umas dezenas de anos. 

61 Acta da Assembleia Geral ordinária de 31.10.1980. Livro de Actas da Assembleia Geral.

Elenco da peça de teatro “A Vizinha do lado”
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Uma peça jocosa que fez rir os presentes e que trata das “aventuras e des-
venturas de duas famílias caricatas na Lisboa de outrora”, uma comédia 
que desagua na “descoberta final da mentira de todos sobre tudo” O teatro 
local começava a mostrar-se cada vez mais pujante, por serem evidentes 
“os investimentos na qualidade dos cenários, na iluminação e no guarda-
-roupa”.62 

Em 2012 volta a subir ao palco Frei Luís de Sousa, o intemporal drama trá-
gico de Almeida Garrett, que continuou a ser apresentado na Palhaça (duas 
vezes), Murtosa e Praia da Barra até Julho de 2013. 

Em 2014 o Grupo Cénico da ADREP apresenta A Sopa Juliana,63 no âmbito 
da IV Quinzena Cultural. O Grupo Cénico voltou a representar em 2014 
outra peça teatral, no âmbito da Feira Medieval do Concelho de Oliveira 
do Bairro. A peça, intitulada A Lenda das Bruxas na Fonte Bebe-e-Vai-te”, 
decorreu na zona envolvente aos Paços do Concelho.64 Em 2016, um dia 
depois dos festejos do 40.º aniversário da ADREP, o Grupo Cénico levou à 
cena O Pátio das Cantigas.

62 Catarina Pereira, “Maluquinha fez rir na Palhaça”, Jornal da Bairrada, 26.12.2002, p. 19.
63 Baseada na comédia clássica da autoria de Ascensão Barbosa e Abreu e Sousa, “A Sopa Juliana” é 
uma peça adaptada que vive de intrigas e enganos, onde tudo o que parece não é, e tudo o que é não 
parece. Esta peça de critica social retrata o dia-a-dia de uma família de pelintras e “tesos” que vive de 
ilusões burguesas e que tudo faz para manter as aparências, tentando através do conto do vigário dar o 
golpe do baú” perdido... Inventam, inclusivamente, uma viagem ao estrangeiro para fugir aos credores, 
mantendo-se fechados em casa onde os acontecimentos se desenrolam com muitas gargalhadas à mis-
tura [consulta electrónica: http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/frontoffice/pages/274?news_id=162].
64 Boletim Informativo da ADREP, n.º 23, Novembro de 2014, p. 5.
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Aliás, o Grupo de Teatro da ADREP, ao mesmo tempo que ensaiava Sopa Julia-
na organizava também quatro quadros cómicos para abrilhantar a participação 
da ADREP na Quinzena Cultural promovida pela Junta de Freguesia: eram eles 
“Viram pr’aí a Tomásia” (com Jorge Ribeiro, Pedro Ferreira e Adelaide Vieira), 
“Monólogo Viagem a Lisboa” (Manuel dos Louros e Jorge Ribeiro), “Urgên-
cia” (Lília Baptista, Cristina Leite, Rosa Carvalho e Jorge Ribeiro) e “Desfile de 
Moda”, com os mesmos intervenientes do quadro cómico anterior.65

Deve referir-se que cultivar junto da população o gosto pelo teatro nunca 
significou, para os responsáveis da ADREP, dar-lhe a conhecer apenas as 

65 Boletim Informativo n.º 15, Julho de 2006, p. 7.

Teatro “A Lenda das Bruxas lenda na Fonte de Bebe-e-Vai-te”
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peças encenadas pelo seu grupo. Momentos houve em que a população teve 
a oportunidade de assistir a representações de outros grupos cénicos. Acon-
teceu assim em 2012, quando o Grupo de Teatro Amador da ARCOR levou 
à cena, no salão nobre da ADREP, a conhecida peça O Avarento, de Molière; 
quando o Grupo de Teatro Amador de Mondim de Basto brindou a popula-
ção da Palhaça com a peça PLIM PLIM VALENTIM, ou ainda quando, em 
2013, no âmbito da III Quinzena Cultural da Palhaça, foram representadas as 
peças de Júlio Dantas (A Ceia dos Cardeais) e de Anton Tcheckov (Os Malefí-
cios do Tabaco), pelo Grupo de Teatro Coro Santa Maria da Murtosa.

9.9 Quinzena Cultural

A organização da 1.ª Quinzena Cultural aconteceu por ocasião do 10.º aniver-
sário da ADREP, portanto em 1986. Historiando as origens dessa iniciativa, 
Mário Braga recordou os vários contactos estabelecidos, o apoio do Dr. Silas 
Granjo (na altura regente da Banda Velha de Fermentelos) e de Américo Fer-
nandes (então ensaiador e regente da Orquestra Típica e Coral de Águeda). 
Quinze dias de cultura preenchidos com grupos etnográficos, um concerto 
de Bandas (Banda Filarmónica da Mamarrosa, Banda Velha de Fermentelos e 
Banda de Casal de Álvaro), actuações da Orquestra Típica e Coral de Águe-
da, do 1.º Grupo de Cantares que existiu na ADREP, entre outras. 

A girândola de actividades não se confinou à música. Também houve lugar 
para exposições de filatelia, de pintura e desenhos de crianças a frequentar 
o 1.º Ciclo, e para alguns colóquios. Com a realização da 1.ª Quinzena 
Cultural nasceu também o I Festival da Canção de Oliveira do Bairro.

Este evento teve a segunda edição no ano seguinte, com um programa idên-
tico ao da quinzena inicial, mas com a particularidade de pela primeira vez 
se mostrarem ao público as Marchas Populares da ADREP. Trinta anos mais 
tarde, Mário Braga havia de confessar que a realização das duas primeiras 
Quinzenas Culturais representou, para si próprio, “momentos de muita ale-
gria”. Foi a partir delas que surgiram as Marchas Populares, em 1987. Sem 
que nada o fizesse prever, o evento “juntou quatro marchas, com mais de 300 
figurantes só da Palhaça, e com tanta gente para assistir, por ser uma novi-
dade. Naquele tempo, tivemos muita dificuldade em “arrumar” as pessoas 
no recinto e nas estradas do largo das antigas Escolas Primárias, para que as 
marchas pudessem entrar no recinto e procedessem às suas apresentações”.66

Seguir-se-ia um grande interregno, com a Junta de Freguesia a assumir 
durante alguns anos a realização da Quinzena Cultural. Só vinte e seis anos 
depois – em 2013 - é que a ADREP assumiu de novo a organização desta 

66 Entrevista de Pedro Fontes da Costa a Mário Braga, Jornal da Bairrada, 28.04.2016, pp 4.

Cartaz de peça representada no salão da ADREP 
“O Avarento” de Molière
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iniciativa. Na esperança – diga-se – que a Quinzena Cultural pudesse vir a 
funcionar outra vez como incubadora de novas actividades.

Esta III Quinzena Cultural apresentou-se com um programa variado e, nalguns 
casos, até inédito. Para lá de uma maratona de teatro, de uma tarde de poesia 
e música, de uma sessão de Danças de Salão, de um concerto pela Banda Filar-
mónica do Troviscal, de uma Noite de Música Popular (onde marcou presença 
o Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra), de um fado ao Almoço com a 
Tertúlia Bairradina e do X Festival da Canção Infantil, houve lugar à exposição 
“Guarda-Roupa das Marchas Populares da ADREP” (onde estava exposta a 
maioria dos trajes exibidos pelas Marchas) e a uma justa homenagem ao Dr. 
Fernando Neves, pelos relevantes serviços prestados à Associação.67

9.10 BTT

Em 2011 a ADREP estreia-se na modalidade BTT, criando para ela uma secção 
autónoma. Adoptou o nome de ADREP BTTTEAM Salvadores e começou por 
ser composta por jovens residentes na freguesia e arredores. Nuno Chaves, na 
qualidade de presidente da secção de BTT, traçava assim o seu objectivo: “re-
presentar o nome da ADREP e da freguesia da Palhaça de norte a sul do país”.68 

Concluído o primeiro ano de fase experimental, os fundadores propõem-se 
avançar com um projecto de maior dimensão. Entre os grandes objectivos 
da nova temporada, o destaque ia para a participação no campeonato da 
Fundação INATEL e para uma possível primeira internacionalização, numa 
prova em Espanha. Vítor Sarabando, ao mesmo tempo coordenador da sec-

67 Armor Pires Mota, “Dr. Fernando Neves, alvo de homenagem durante a III Quinzena Cultural da 
ADREP”, Jornal da Bairrada, 17.10.2013, p. 16.
68 Jornal da Bairrada, 10.02.2011, p. 29.
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ção de BTT e atleta, apontava como principal obstáculo ao crescimento 
desta modalidade “a angariação de patrocinadores”. Para o futuro projec-
tava-se o desenvolvimento dos escalões de formação, mas sem esquecer 
que nas prioridades da equipa estará sempre “o gosto pelo desporto, por 
um estilo de vida saudável ligado à natureza”.69 

Em 2012 a Secção de BTT da ADREP participou na Taça ABIMOTA, que 
decorreu em Vagos, e esteve presente na 2.ª Maratona em Pereira (Coim-
bra) e na 3.ª Maratona de Verdemilho. Na prova de Coimbra, Nelson Santos 
alcançou o 3.º lugar na categoria Master A e Susana Loureiro o 3.º lugar 
na categoria Master Feminino. Em Verdemilho, Sandra Gafanha obteve o 
2.º lugar da geral e António Almeida o 2.º lugar na categoria Veteranos. Ao 
todo, 4 medalhas nas respectivas provas.70 

Em 2013 consegue chegar ao pódio nas equipas mistas, ao participar no Bairra-
da XCR, uma prova de resistência realizada pela Câmara Municipal de Oliveira 
do Bairro, em parceria com a Slowdown e a Medicértima. Susana Ribeiro e 
Sérgio Cunha conquistaram o primeiro lugar na categoria “3 horas Mistas”.71 

Em Setembro de 2013, a convite da Associação de Ciclismo de Aveiro – de 
certa forma como reconhecimento pelo êxito alcançado na prova anterior 
– a ADREP organizou a 1.ª Maratona BTT ADREP Vila da Palhaça, prova 
que passou a integrar o Campeonato Nacional de Meia-Maratona. Uma 
prova de grande envergadura, pois contou com a participação de 600 atle-
tas (entre os quais para-ciclistas) e envolveu, na sua logística, perto de 200 
voluntários, a que se devem acrescentar alguns comissários da Associação 
de Ciclismo de Aveiro, da Federação Portuguesa de Ciclismo, elementos da 
Guarda Nacional Republicana, equipas de Emergência Médica, Enfermeiros 
colocados em pontos estratégicos do percurso e Bombeiros Voluntários de 

69 Idem, 10.11.2011, p. 31.
70 Idem, 18.10.2012, p. 29.
71 Idem, 27.06.2013, p. 30.
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Oliveira do Bairro, que marcaram presença com duas ambulâncias. A prova 
teve direito a cobertura televisiva, pela RTP2 e pelo Canal Central.72

Em 2014 a equipa participou na Rota da Ria, na Gafanha do Carmo, com Leo-
nardo Rodrigues a conquistar um honroso 3.º lugar no escalão sub-18.73 Esteve 
também presente na 2.ª etapa do campeonato Up&down, que teve lugar em S. 
Pedro do Sul, e em que Leonardo Rodrigues alcançou o 1.º lugar na categoria 
de cadetes, sendo 13.º na geral.74 No 4.º Raid do Sosense a equipa de BTT da 
Palhaça teve um desempenho assinalável, que lhe permitiu conquistar 3 pó-
dios, com destaques para Leonardo Rodrigues (2.º lugar em sub-18), José Sousa 
(2.º lugar em Master B) e Sandra Gafanha (2.º lugar feminino).75

Em Setembro de 2014 a freguesia serviu de palco ao 1.º XCR ADREP Vila 
da Palhaça. Uma prova de resistência para atletas adeptos do BTT, que po-
diam concorrer a solo, em equipas de 2, 4 e 6 elementos. A prova de resis-
tência, com duração de 6 a 12 horas para os mais destemidos, decorreu “ao 
longo de um circuito fechado de 9 quilómetros, destacando a beleza dos 
cenários rurais, single-tracks e a dificuldade dos obstáculos construídos”.76 
Para lá do evento em si mesmo, não faltou a animação proporcionada por 
aulas de fitness e de zumba, tasquinhas e stands com produtos regionais.

9.11 Ginástica Rítmica

Em Novembro de 2014, a ADREP acrescenta ao seu já vasto reportório 
de actividades desportivas mais uma modalidade. Eis uma demonstração 
evidente de querer e pujança ao serviço da comunidade. Estamos a falar da 
ginástica rítmica, modalidade olímpica que pode considerar-se uma rami-
ficação da ginástica tradicional e que possui infinitas possibilidades de mo-
vimentos corporais combinados com elementos do ballet e da dança teatral. 
A ginástica rítmica promove a harmonia e a graciosidade que brota dos 
seus movimentos corporais criativos, os quais, associados à música, trans-
mitem aos espectadores um sentimento de verdadeira fruição estética.

Criada a modalidade, viria a realizar-se no dia 16 de Julho de 2016 o 1.º Sarau 
de Ginástica Rítmica. Para lá da secção de ginástica rítmica da ADREP, mar-
caram presença neste evento a Academia de Ginástica Rítmica AVEIROGYM 
e a secção de ginástica rítmica de Águeda. A realização deste Sarau teve 
como principais objectivos “dar a conhecer aos pais e restante comunidade o 
trabalho da secção de ginástica rítmica da Palhaça e alargar os horizontes das 
ginastas com as actuações das restantes equipas convidadas”.77 

72 Relatório de Actividades 2013, p. 16.
73 Jornal da Bairrada, 13.03.2014, p. 29.
74 Idem, 20.03.2014.
75 Idem, 22.05.2014.
76 Idem, 25.09.2014, p. 34.
77 Idem, 21.07.2016.



ADREP: história de uma vida exemplar 175

As jovens ginastas brindaram os presentes com “elegantes solos (...) com e sem 
aparelhos. Os corpos moviam-se em desenhos de dança e ginástica, fazendo 
girar a fita, o arco e as massas, só parando para formar composições acrobá-
ticas de belo efeito visual”. O público, constituído maioritariamente pelos pais 
das pequenas participantes, facilmente se rendeu à qualidade do espectáculo e 
retribuiu calorosamente, com aplausos e palavras de incentivo.78

78 Idem, ibidem.

Ginástica rítmica
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Entre as actividades recreativas e culturais desenvolvidas pela ADREP, ain-
da que com menor projecção que as acima descritas, contam-se os torneios 
de pesca; o funcionamento de uma mediateca com pessoal especializado 
para ensinar as crianças a utilizar o computador e a consultar a Internet; 
animação nocturna na piscina, com desfiles de moda (Palhaça Fashion) 
fados e karaoke; excursões ao Santoínho (típico arraial minhoto em Viana 
do Castelo) que se realizaram nos anos de 1983 a 1985; rally paper cultu-
ral; chá e noites dançantes; bailes de convívio, torneios de sueca; noites 
de réveillon (passagens de ano); a já tradicional Caravana Ciclista (mais 
tarde designada Caravana de Cicloturismo), uma oportunidade de passear 
em grupo e conhecer melhor a região bairradina e os jogos tradicionais; 
os convívios de S. Martinho, onde não faltam as castanhas, a sangria e o 
caldo verde; mostra fotográfica para amadores e profissionais; o festival 
de marisco, torneios de matraquilhos (o primeiro realizou-se em 2012), a 
maratona desportiva, a ginástica rítmica, a Rota das Fontes (em colabo-
ração com a Junta de Freguesia), a descida do Mondego e, finalmente, o 
ANIMADREP, iniciativa multicultural cuja primeira edição teve lugar em 
2007, à qual sempre esteve associada uma forte vertente gastronómica, 
com tasquinhas a funcionar de forma permanente no local onde o folclore 
e a música popular tradicional se fazem ouvir. O sucesso do certame tem 
passado pela mobilização das várias secções desportivas e culturais.
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11. MÁRIO BRAGA: 

BREVE EXCURSO BIOGRÁFICO 
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Mário Manuel dos Santos Braga apresenta, aos 56 anos de idade, uma extensa 
folha de serviços prestados à freguesia da Palhaça e à comunidade em geral.  
Já houve quem lhe chamasse, com propriedade, um presidente com “pescoço 
e inteligência de girafa”. Isto é, alguém que vê mais longe, que quer ir sempre 
mais além, com visão e dimensão do futuro.1 Manuel Nunes, Presidente da As-
sembleia Municipal de Oliveira do Bairro, reconheceu nele (e na direcção a que 
preside), no decurso do ANIMADREP 2013, o melhor exemplo de organização 
desportiva e não só, “a capacidade de gerir consensos e de partilha, de levar o 
nome e a imagem da Palhaça pelo país e além-fronteiras”.2

1 MASF (Manuel Alberto da Silva Ferreira), “A ADREP... a pensar longe”, Jornal da Bairrada, 25.07.2002, p. 22.
2 Manuel Zappa, “Iniciativa – ANIMADREP 2013. ADREP distingue modalidades em época de ouro”, 
Jornal da Bairrada, 01.08.2013, p. 32.
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Não admira, por isso, que a Associação de Atletismo de Aveiro o tenha 
escolhido para receber o galardão de Dirigente do Ano, em 2010. Uma dis-
tinção merecida, que lhe assenta como uma luva. Sem qualquer desprimor 
para anteriores presidentes da ADREP, que deram o seu melhor em mo-
mentos muito difíceis, Mário Braga tem-se afirmado um gestor imparável. 

Mário Braga conta hoje com 30 anos de dirigente na ADREP, 25 a dirigir 
o CNE – Escuteiros, 17 no Movimento dos Cursilhos de Cristandade, 9 
enquanto membro do Conselho Diocesano Pastoral, 2 enquanto Presidente 
da Associação de Pais das Escolas do 1.º Ciclo da Palhaça e 1 ano enquanto 
membro do conselho consultivo do Agrupamento de Escolas Horizontal de 
Oliveira do Bairro, em representação dos Pais do Agrupamento.

Envolveu-se, desde novo, no movimento associativo. Em 1977, prestes a 
completar 18 anos, inicia o seu percurso na ADREP. Viria a ocupar, durante 
15 anos consecutivos, diversos cargos: Secretário da Secção Recreativa 
(3 anos), Diretor Recreativo (2 anos), 1.º Secretário da Direção (2 anos) e 
Vice-presidente da Direção (8 anos).

Em 1991 dá início à sua caminhada enquanto dirigente no CNE – Escu-
teiros, sendo Chefe de Agrupamento até 2001. Em 1997 é inaugurado o 
Campo de Formação Padre Horácio Cura, para o qual contribuiu de forma 
decisiva ao doar - juntamente com a esposa - 14 000 m2 de terreno a favor 
do Agrupamento 970 da Palhaça. Depois de várias experiências marcadas 
com o cunho cívico, regressa à ADREP em 2001 para ocupar o cargo de 
Presidente da Direcção que ainda hoje desempenha, já lá vão 14 longos 
anos consecutivos.

O seu contributo nas Associações ou Instituições por onde tem passado 
vai muito para lá da mera presença nos órgãos directivos ou corpos sociais. 
De um modo geral, esses organismos a que, de forma desinteressada, tem 
dado o melhor das suas energias e capacidades, nasceram, cresceram ou 
melhoraram em termos de instalações, apresentam planos de actividades 
envolventes e arrojados e conseguem resultados que verdadeiramente os 
dignificam. Não apenas na vertente fria das estatísticas, mas sobretudo na 
formação calorosa de Pessoas. Em Outubro de 2011 foi considerado Diri-
gente do Ano na I Gala do Desporto do Jornal da Bairrada. Em Agosto de 
2016 recebeu o Prémio Associativismo na II Gala de Mérito do Concelho 
de Oliveira do Bairro. 

Por tudo isto, mas sobretudo pela rica experiência associativa acumulada 
ao longo de tantos anos, desafiámos o actual Presidente da Direcção da 
ADREP a responder a algumas questões urgentes e inadiáveis, que têm a 
ver com o presente e o futuro da Associação. Mário Braga aceitou o repto, 
habituado que está a enfrentar desafios. 
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11.1 Presente e futuro em equação

P: A que é que se deve o indesmentível sucesso da ADREP?

R: À dedicação, colaboração de todos os dirigentes, atletas e colaborado-
res desta Associação ao longo de todos estes anos e à população desta 
freguesia.

P: Quantos anos tens de dedicação à ADREP, contabilizando não só os de 
presidência, mas também o exercício de outros cargos? E noutros Agrupa-
mentos, como o de Escuteiros, por exemplo? 

R: Tenho trinta anos de dedicação à ADREP. E 25 anos nos Escuteiros.

P: Pensas continuar a liderar a ADREP? Porquê? Em caso negativo: Sais 
por compreensível desgaste, ou porque é importante renovar, dar lugar aos 
novos e a novas ideias, num tempo novo para a ADREP?

R: Ao fim de 30 anos de dedicação, julgo sinceramente que está na altura 
de surgirem novas ideias e de renovar os destinos desta Associação, porque 
as ideias vão faltando e o cansaço já se vai notando.

P: Que obstáculos se levantam, hoje em dia, a um dirigente Associativo? 
Gestão de recursos humanos e materiais? Angariação de fundos e gestão 
financeira? Outros?

R: Quinze anos de liderança fazem com que existam algumas dificuldades 
na gestão de recursos humanos, na gestão financeira - pelos muitos encar-
gos assumidos - para facultar as melhores condições possíveis para toda a 
realidade desportiva, recreativa e cultural que envolve esta nossa ADREP.

P: Concordas com os moldes em que é prestado o apoio financeiro às ins-
tituições do concelho? Ou encontras disparidades, em função de cada uma 
dessas instituições?

R: Numa parte concordo, noutra não. A parte em que não concordo - e já 
venho lutando por isso há algum tempo - tem a ver com o facto de o apoio 
para o desporto não ser diferente para os que têm instalações próprias e 
para os que utilizam as instalações desportivas municipais. Quem tem ins-
talações próprias, tem de se preocupar com a manutenção de instalações, 
pagamento de energia, água, gás e limpeza, entre muitas outras. É diferente 
de quem utiliza as instalações desportivas municipais.

P:  Numa visão prospectiva, que sonho gostarias de ver realizado pela 
ADREP nos próximos anos?
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R: Gostaria de ver uma piscina coberta, um campo de futebol com pista 
de atletismo, que muito longe tem levado o nome da nossa terra, do nosso 
concelho e mesmo de Portugal. Gostaria, também, de ver a funcionar um 
centro de estágios, que pode vir a ser uma fonte de rendimento para uma 
melhor sustentabilidade desta Associação. Com tudo isto, então sim, te-
ríamos um complexo desportivo invejável, com todas estas infraestruturas 
concluídas.



12. NOTAS FINAIS
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A ADREP, enquanto Associação de utilidade pública sem fins lucrativos, 
é um de muitos exemplos de associações desportivas e recreativas locais 
que, além de funcionar como escola de cidadania (o desporto fomenta a 
convivência, exercita o respeito pelas regras, pelos adversários e pelos árbi-
tros) se assume como um autêntico viveiro e ponte segura para o desporto 
de alta competição. Uma Associação “incubadora” de atletas. É a essas 
associações locais – cujo esforço e dedicação nem sempre são compreendi-
dos e devidamente reconhecidos – que os clubes de dimensão nacional vão 
recrutar os seus atletas, por não existir uma organização que assegure, em 
permanência, um esforço desportivo sustentado.1

A ADREP é hoje um poderoso elo de agregação de pessoas. Ao longo destes 
quarenta anos ergueu um património material a todos os títulos invejável. O 
destaque vai para a Zona Desportiva: corredor de atletismo com 140 metros 
de comprimento, onde se incluem zonas de saltos e lançamentos; polidespor-
tivo descoberto; campo relvado de futebol de 7; campo de voleibol de areia; 
piscinas descobertas; pavilhão gimnodesportivo e salão e sede reestrutura-
dos. Em algumas destas obras e actividades desenvolvidas a ADREP mos-
trou rasgo e risco e por isso foi pioneira no concelho de Oliveira do Bairro. 
Construiu a primeira piscina descoberta, o primeiro pavilhão extra-escolar, o 
primeiro e único corredor de atletismo. E foi pioneira em várias actividades, 
com destaque para as marchas populares e o festival da canção.

Neste vasto património, apetrechado para receber com dignidade as moda-
lidades desportivas e as ofertas recreativas e culturais, se espelha e revê a 
história da Associação e das suas lutas e conquistas. Também os Livros de 

1 “Melo de Carvalho e o desporto escolar. Andar e nadar deviam ir de par”, Seara Nova, n.º 69 (Julho 
a Setembro 2000), p. 6. Melo de Carvalho foi director-geral do Ministério da Educação durante vários 
anos. Antigo professor, seguiu de perto a prática desportiva, nomeadamente como assessor da Câmara 
Municipal do Seixal.
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Actas, os Planos, Orçamentos e Relatórios de Actividades e Contas, os opús-
culos que relatam a sua história, os recortes de imprensa, o arquivo fotográfi-
co, o Boletim Informativo - que funciona como elo de ligação entre os sócios, 
a população em geral e os seus órgãos sociais - os troféus e medalhas entre-
tanto conquistados, tudo isso são testemunhos vivos que atestam a grandeza 
da Associação. São lugares de memória que importa a todo o custo preservar.

Com as infraestruturas e equipamentos de que a ADREP hoje dispõe, tor-
na-se mais fácil a salvaguarda de tão precioso espólio. Mas, para que tal 
aconteça, é necessário que os actuais e futuros dirigentes tenham cons-
ciência da necessidade de continuar a inventariar e a proteger o património 
acumulado ao longo destes gloriosos quarenta anos de existência. E, claro, 
não basta apenas ter boas infraestruturas desportivas. Para as qualificar é 
preciso que elas apresentem índices de ocupação reais.

Cabe à ADREP continuar a assegurar a dinâmica cultural, desportiva e re-
creativa da comunidade palhacense. Isso faz-se com a dedicação e o esforço 
dos seus dirigentes e associados e com os indispensáveis apoios institucionais 
que garantam o seu equilíbrio financeiro. Enquanto parceiro estruturante da 
Junta de Freguesia, a ADREP contribui também, de forma decisiva, para a 
preservação da identidade patrimonial e cultural da Palhaça.

Neste livro não está espelhada toda a vida da Associação. Como não é 
possível reconstituir integralmente o passado, ficam de fora muitos açafa-
tes de canseiras, muito apoio desinteressado, generosos caudais de esforço 
anónimo. Apesar disso, foi possível registar o inventário dos tempos difí-
ceis e também o dos momentos de glória, que acabaram por transformar 
a ADREP, ao fim destes quarenta anos, na colectividade mais dinâmica e 
eclética, enquanto referência desportiva, recreativa e cultural, do conce-
lho de Oliveira do Bairro. Como referiu Pedro Fontes da Costa, corria o já 
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distante ano de 2002: “Quem entra pela primeira vez na sala dos troféus 
sente-se impressionado com a enorme quantidade de taças que marcam 
mais de duas décadas de vida”. Algumas centenas – reforçava Mário Bra-
ga – acrescentando que os troféus mais valiosos “estão guardados e são 
aqueles que muitas vezes vão para exposições”.2

Esta obra não pretende honrar apenas os atletas, os associados e os dirigentes 
que ao longo dos anos deram o seu melhor pela Associação. Pretende home-
nagear, também, os que a passagem do tempo confinou ao anonimato. Gente 
que (ainda) perdura na memória oral, uma memória que traz à superfície 
outras recordações, por vezes diferentes ou até contraditórias com a memória 
oficial. Os que por ficarem à margem da história não deixam por isso de fazer 
parte dela. Lembrá-los é um dever de cidadania democrática. E, entre esses, 
contam-se alguns nomes primordiais a quem a ADREP muito deve – como 
os de Miguel Loureiro, Adelino Baptista e Silva e Fernando Luís Isidoro – 
em boa hora recordados por Alcino Carvalho na intervenção que proferiu 
em 2001, na qualidade de presidente da Assembleia Geral, por ocasião dos 
festejos das bodas de prata da Associação.3 E entre muitos outros, também 
o nome de José Ramísio, que além de ter integrado os corpos gerentes da 
ADREP, continua a prestar-lhe, de forma desinteressada, relevantes serviços: 
tratou o campo relvado durante muitos anos e ainda hoje é responsável pela 
jardinagem, além de assumir a rega do campo de futebol de sete e de todos 
os espaços relvados que circundam a Zona Desportiva da Palhaça.

A ADREP tem orgulho do passado e saudades do futuro, daquilo que ainda 
não aconteceu. Por tudo o que já fez ao longo destes quarenta anos, suscita 
o nosso inteiro aplauso e a nossa mais viva admiração. Com ela, continua-
mos a acreditar que mais importante que competir é encarar o desporto, o 
recreio e a cultura como um ponto de encontro de amizades e um factor de 
tolerância, de paz e de liberdade. 

A ADREP do futuro tem de continuar a pautar-se por valores éticos e so-
ciais, o saber-perder e o saber-ganhar. Acima dos resultados desportivos 
devem prevalecer os laços da amizade, a renovada preocupação com o de-
senvolvimento da Palhaça, do concelho e da região, porque a ADREP não 
deixa também de induzir neles, através das suas realizações, um indesmen-
tível progresso económico e social. Associativismo é isso mesmo: criar e 
estreitar laços, promover a melhoria do bem-estar, ser motor de desenvol-
vimento para as terras e as populações.

A ADREP continua a ser um organismo vivo. Para verem como ele respira, 
basta consultar a tábua cronológica que acompanha esta publicação. Ela 
espelha o seu percurso de vida, as transformações por que passou e que lhe 

2 Pedro Fontes da Costa, “Viveiro de atletas”, Jornal de Notícias, 25.08.2002.
3 Armor Pires Mota, “ADREP festejou bodas de prata com novo sonho – a construção de uma piscina 
coberta”. Jornal da Bairrada, 20.12.2001.

José Ramísio
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moldaram o perfil ao longo destes quarenta anos, a galeria dos vencedores 
que ostenta com orgulho, o nome dos sócios fundadores, beneméritos e ho-
norários que nunca regatearam injectar-lhe a hemoglobina do seu esforço e 
dos seus recursos materiais e culturais.

A ADREP sabe que sem movimento não se gera a mudança. Por isso idea-
liza, projecta e constrói. Pensa e a seguir executa. E depois volta a sonhar. 
Uma espécie de Penélope dos nossos dias, que por fidelidade aos sócios e 
à comunidade a que pertence, enrola e desenrola, ao sabor do tempo e das 
oportunidades, o fio do novelo glorioso que é a sua existência. Um exemplo 
e um orgulho, esta nossa Associação.

Viva a ADREP!



13. ANEXOS
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ADREP – TÁBUA CRONOLÓGICA

Ano Mês

1976 Outubro 1.º Grande Prémio de Atletismo da Palhaça (17 de Outubro)

Novembro O Coreto da Praça de S. Pedro é a 1.ª sede da futura associação

Dezembro Nascimento da Associação, em 15.12.1976

1977 Fevereiro A sigla ADREP é aprovada em Assembleia Geral de colaboradores

Julho Torneio de Verão de Ténis de Mesa

Outubro Legalização da ADREP no Cartório Notarial de Oliveira do Bairro

Dezembro Exposição de Desenhos Infantis “A Palhaça vista pelas Crianças”

Dezembro Primeira referência à construção de um campo polivalente

1978 Março Torneio de Páscoa (Ténis de Mesa)

Agosto Festejos de Verão com os grupos musicais GEMINI e MINI POP

Agosto 1.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

1979 Fevereiro Curso de Corte e Bordados

Março Criação da Escola de Música

Torneio de Xadrez

Junho Início do Rastreio da Tensão Arterial

Julho 2.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Espectáculo de Variedades com José Cheta e outros

1980 Julho 3: ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Novembro ADREP leva à cena A Barca sem Pescador, de Alejandro Casona

Dezembro Torneios de Sueca e Ténis de Mesa

1981 Janeiro Primeira referência à necessidade de construir um Pavilhão

Fevereiro Primeiras diligências para a constituição de um Museu de Arte Sacra

Julho 4.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

1982 Fevereiro A ADREP é integrada na Casa do Povo da Palhaça

Junho Realização da 1.ª Caravana Ciclista (Praia do Areão – Vagueira)

Julho 5.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Agosto Rally Paper

Setembro 2.ª Caravana Ciclista (ao Souto do Rio – Águeda)

1.º Grande Prémio de Atletismo ADREP/Casa do Povo da Palhaça

Novembro Mudança da sede da ADREP (instalações actuais da Pastelaria Fornarina)

1983 Junho Cessa o protocolo de integração da ADREP na Casa do Povo

Julho 6.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Julho Perícia Automóvel

Setembro Início das excursões ao Santoínho (Viana do Castelo)

Novembro Mudança da Sede da ADREP para a Rua do Rebolo

Aquisição do primeiro terreno (nos Barros) para o futuro Pavilhão

1984 Julho 7.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Setembro ADREP participa no Torneio Distrital de Ténis de Mesa

Dezembro Representação teatral da peça Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett

Dezembro Torneios de Ténis de Mesa e Tiro ao Alvo

1985 Maio Grande Prova de Atletismo (feminino) de âmbito nacional

Julho Participação da ADREP na I FIACOBA

Julho 8.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Dezembro Apresentação formal do Grupo de Cantares Populares da ADREP

1986 Março A sede da ADREP muda para a Junta de Freguesia da Palhaça

Junho Realização da I Quinzena Cultural

Junho I Festival da Canção do Concelho de Oliveira do Bairro

Julho 9.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Criação do Grupo Coral e Instrumental da Escola de Música

A ADREP passa a divulgar um Boletim Informativo

1.º Programa de Rádio na Emissora Voz da Bairrada: “Sem Margem”

Novembro Inauguração da Biblioteca

1987 Início da construção do edifício-sede e do polidesportivo descoberto

Maio II Festival da Canção do Concelho de Oliveira do Bairro

Maio Torneio de Pesca Desportiva

Junho Realizam-se, pela primeira vez, as Marchas Populares

Junho 2.ª Quinzena Cultural
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Junho Baile do Farnel (na Adioga)

Junho Torneio de Tiro aos Pratos

Julho 10.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Setembro Reinício dos treinos de atletismo após paragem de alguns anos

Setembro Ginástica de Manutenção

1988 Janeiro 1.º Cortejo de Reis Magos realizado pela ADREP

Junho III Festival da Canção do Concelho de Oliveira do Bairro

Junho 11.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Junho Desfile de Marchas Populares

Junho Baile do Farnel

Julho Caravana Ciclista

Novembro Dr. José Simões de Carvalho é nomeado 1.º  Sócio Benemérito

1989 Junho Marchas Populares

Julho 12.ª Volta Ciclista ao Concelho de Oliveira do Bairro

Julho Caravana Ciclista

Novembro Reformulação do emblema e da bandeira da ADREP

ADREP conquista 3.º lugar no Campeonato Nacional de Corta-Mato

Novembro Piscina – lançamento da primeira pedra

1990 Conclusão da primeira fase da sede social

Início oficial do andebol na ADREP

Junho Marchas Populares

Julho 1.º Torneio de Futsal

Dezembro ADREP conquista 2.º lugar no Prémio Internacional Castelo de Vide

1991 Março João Mário Pedro – 1.º Campeão Nacional da ADREP (Corta-Mato)

Março Susana Silva sagra-se Campeã Nacional do IV Km Jovem (Infantil)

Abril Primeira visita de um primeiro-ministro de Portugal à Palhaça

Abril Primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva inaugura Salão Sede da Associação

Abril A ADREP é reconhecida como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Junho Torneio de Pesca

Junho Caravana Ciclista

Setembro Início do Kickboxing

Outubro IV Festival da Canção da ADREP

1992 Junho Caravana Ciclista

Junho Torneio de Pesca

Julho Inauguração da Piscina – 1.ª fase

ADREP é Campeã Nacional de Corta-Mato (juvenis femininos)

Filipe Pedro é Campeão Nacional de Corta-Mato DN Jovem

Filipe Pedro é Campeão Nacional no Km Jovem

Filipe Pedro é Campeão Nacional DN Jovem

1993 Carla Martinho é Campeã Nacional de Pista (1500 m)

João Mário Pedro é Vice-Campeão Nacional (sub.23) dos 5000 m

João Carlos e Carlos Magalhães Campeões Nacionais de Kickboxing

Junho ADREP vence Grande Prémio da Pampilhosa

Julho Torneio de Futebol de Salão

Julho Caravana Ciclista

Outubro ADREP vence 5 provas 1.º Grande Prémio Atletismo R. Terra Nova

1994 ADREP é Campeã Nacional de Corta-Mato (juniores femininos)

Março Representação teatral do drama “Duas Causas”

1.ª reformulação do ficheiro de sócios e emissão de novos cartões

Junho Torneio de Futebol de Salão

Julho Caravana Ciclista

1995 A ADREP é Campeã Nacional de Corta-Mato (juniores femininos)

Janeiro Arsénio Silva Campeão Nacional de Jeet-Kune-Doo (Vila Nova Famalicão)

Janeiro Sónia Seabra Campeã Nacional de Jeet-Kune-Doo (Vila Nova Famalicão)

Março Anália Rosa é Campeã Nacional de Corta-Mato

Anália Rosa participa no Campeonato do Mundo de Corta-Mato

Filipe Pedro é Campeão Olímpico Jovem (800 e 1500 m Pista)

Sandra Cruz é Campeã Olímpica Jovem (300 m Barreiras – Pista)

ADREP vence prova de séniores (5.º G. P. da Colónia Agrícola)

Julho Torneio de Futebol de Cinco

Julho Caravana Ciclista

1996 Janeiro Manuel Maria Santos Faneca é nomeado 2.º Sócio Benemérito



ADREP: história de uma vida exemplar 199

Firma Carvalho, Pereira & Lourenço nomeada 3.º Sócio Benemérito

ADREP sagra-se Campeã Nacional de Juniores em Corta-Mato

Anália Rosa é Campeã Nacional de Corta-Mato (Sub-23)

Anália Rosa é Campeã Nacional Universitária (1500 metros, Pista)

Filipe Pedro é Vice-Campeão Nacional de Corta-Mato Juvenil

Junho Lançamento da 1.ª pedra da construção do Pavilhão

Arsénio Silva e Sónia Seabra Campeões Nacionais de Kickboxing

Dezembro 1.º Cross de Atletismo da ADREP

Dezembro Hino da ADREP apresentado em público no XX aniversário

1997 Fevereiro Mário Ferreira Vicente é nomeado 4.º Sócio Benemérito

Anália Rosa Campeã Nacional de Corta-Mato (Sub-23)

Filipe Pedro 3.º lugar no Campeonato Nacional Corta-Mato Juvenil

Filipe Pedro 1.º lugar no Olímpico Jovem (300 e 800 metros)

Filipe Pedro 1.º lugar no Campeonato Juvenil (1500 e 3000 metros)

Outubro Filipe Pedro 2.º lugar nas Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia

ADREP 8.º lugar no Campeonato Nacional de Corta-Mato Feminino

Novembro Inauguração do pavilhão Dr. José de Carvalho

Dezembro Carla Martinho vence S. Silvestre de Coimbra (3000 metros)

Dezembro ADREP vence por equipas S. Silvestre Coimbra (3000 m. femininos)

Dezembro Isaías Pedro vence S. Silvestre de Coimbra (5200 metros – veteranos)

1998 Abril ADREP vence XII Milha de Cristal (Séniores Femininos)

Abril Ricardo Mota 1.º nos 3000 metros (Olímpico Jovem)

Maio Filipe Pedro 2.º lugar no Olímpico Jovem Júnior (1500 metros)

Julho Filipe Pedro 1.º e 2.º no Campeonato Nacional Júnior Pista Coberta

Filipe Pedro 1.º e 2.º no Campeonato Nacional Júnior Ar Livre

Filipe Pedro participa no Campeonato do Mundo Júnior (1500 m.)

Julho Carlos Tribuna 3.º lugar no Campeonato Nacional Júnior (Dardo)

Julho Sandra Vieira vence 5000 m. marcha (record regional Aveiro – sénior)

Julho Carla Martinho vence 5000 m. (sénior)

Julho Maratona Desportiva

ADREP realiza 1.ª Maratona Desportiva e Cultural

1999  Carlos Tribuna Vice-Campeão Nacional Olímpico Jovem (Dardo)

Carlos Tribuna Vice-Campeão Nacional de Juniores (Dardo)

Junho Nelson Pereira campeão distrital júnior (Aveiro -1500 e 3000 metros)

Junho Rui Fernandes campeão distrital júnior (Aveiro –disco, martelo e peso)

Junho Hélder Pato campeão distrital júnior (100 metros barreiras)

Julho Hélder Pato vence 110 e 400 m. Barreiras (Camp. Reg. Absolutos)

Julho Carla Martinho vence 1500 m. (Campeonatos Regionais Absolutos)

Representação da peça teatral A Vizinha do Lado

Novembro V Festival da Canção da ADREP

2000 Equipa de Futsal participa no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

Fevereiro Carla Martinho vence prova juniores/séniores de “Os Ílhavos”

Fevereiro Marco Costa vence a prova de infantis de “Os Ílhavos”

Fevereiro Marco Costa vence prova de Tetratlo infantil (Leiria)

Março Marco Costa vence 3.ª Milha Urbana Cidade de Viseu (infantis)

Março Paulo Ferreira vence 3.ª Milha Urbana Cidade de Viseu (juvenis)

Março Carla Martinho vence 3.ª Milha Urbana Cidade de Viseu (séniores)

Maio ADREP (escalão feminino) vence 10.º Prémio Atletismo V. Vouga

Maio Ricardo Pereira (dardo) – 1.º lugar no Olímpico Jovem (Aveiro)

Maio Ana Esteves – 1.º lugar no Olímpico Jovem (4000 m. marcha)

Maio Isabel Areias – 1.º lugar no Olímpico Jovem (300 m. barreiras)

Criação da Ludoteca, espaço para crianças e jovens

 ADREP em 2.º lugar no Campeonato Nacional de Kickboxing

Outubro Carla Martinho vence XV G. P. St. Amaro da Bouça (Fig. Da Foz)

Outubro ADREP vence prova sénior feminina G. P. Santo Amaro da Bouça

Outubro Carla Martinho 1.º lugar em Santa Comba de Seia

Outubro ADREP no 1.º lugar por equipas (masculinos) em St. Comba de Seia

Outubro Carla Martinho bicampeã nas Beiras – 800 e 1500 m. Pista Coberta

Novembro Sandra Leitão campeã dos 5000 metros marcha (Aveiro)

Dezembro Fátima Rodrigues vence S. Silvestre de Torres Vedras (iniciados)

Dezembro Carla Martinho vence S. Silvestre de Torres Vedras (seniores)

Várias representações teatrais no salão da Sede social

2001 Janeiro ADREP com 3 campeãs regionais no Grande Prémio S. J. Madeira
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Janeiro Hélder Pato vence os 400 m (Camp. Distrital. Pista Coberta Absoluto)

Janeiro Hélder Pato vence 60 m barreiras (Camp. Distrital. Pista Coberta Absoluto)

Janeiro Sandra Vieira vence 3000 m marcha (Camp. Distrital. Pista C. Absoluto)

Fevereiro Carla Martinho vence provas de corta mato (curto e longo) – Palhaça

Março É levada à cena a peça teatral “A Vizinha do Lado”, de André Brun

Março 1.º Concurso de Espantalhos (Praça de S. Pedro)

Maio Carla Martinho vence Meeting de Santa Joana (Aveiro) – 800 m

Maio Sandra Vieira vence Meeting de Sta. Joana (Aveiro) – 3000 m marcha

Maio Isabel Areias campeã nacional do Olímpico Jovem (400 m barreiras)

Junho Isabel Areias campeã nacional dos 400 metros barreiras (Maia-Porto)

Junho Hélder Pato bate recorde regional 400 m barreiras (Lisboa)

Junho Fernando Martins (dardo) vence Campeonato Regional de Juvenis

Junho Fátima Rodrigues (marcha) vence Campeonato Regional de Juvenis

Junho Paulo Ferreira vence os 800 m do Campeonato Regional de Juniores

Junho Carla Martinho vence os 800 m do Campeonato Regional Absoluto

Junho Carla Martinho vence Grande Prémio da Primavera (Viseu)

Outubro A ADREP muda de imagem com a adopção de um novo símbolo

Novembro VI Festival da Canção

Dezembro Isabel Areias sagra-se campeã distrital (juvenil) de Pista Coberta 

Dezembro Marco Areias sagra-se campeão distrital (iniciado) de Pista Coberta

Dezembro Comemorações do 25.º aniversário da Associação

Dezembro Sandra Vieira vence 10 000 m (sénior) Marcha Atlética S. J. Madeira

Dezembro Fátima Rodrigues vence 5000 m (juvenil) Marcha Atlética S. J. Mad.

Dezembro Padre Manuel de Oliveira recebe medalha de sócio honorário

2002 Fevereiro Isabel Areias é vice-campeã nacional de pista coberta (800 m)

Março Isabel Areias 1.º lugar (salto em comprimento) em Espinho

Março Hélder Pato 1.º nos 60 m barreiras (Torneio Encerramento- Espinho)

Março Marco Costa (iniciado) vence prova de 200 m em Espinho

Março Isabel Areias vence 400 m barreiras (Torneio Encerramento Espinho)

Março Paulo Ferreira venceu os 800 m (Torneio Encerramento – Espinho)

Março Hélder Pato 1.º nos 400 m (Torneio Encerramento – Espinho)

Março 2.º Concurso de Espantalhos (Praça de S. Pedro)

Abril Marco Costa vence salto em comprimento no Olímpico Jovem

Abril Isabel Areias 1.ª nos 100 m barreiras no Olímpico Jovem

Abril Isabel Areias  1.º no salto em comprimento no Olímpico Jovem 

Abri Isabel Areias 1.º nos 400 m barreiras no Olímpico Jovem

Abril Emanuel Novo 1.º no salto em comprimento no Olímpico Jovem

Abril Carla Bola vence no lançamento do martelo no Olímpico Jovem

Abril Fátima Rodrigues vence os 4 Km marcha (Camp. Distrital Juvenis)

Maio Rui Fernandes campeão Sub 23 (lançamento do martelo)

Maio Sandra Vieira 1.ª na marcha (Regional Absoluto e Sub 23)

Maio Isabel Areias é 1.ª nos 400 m barreiras (Campeonato Distrital Juniores)

Maio Paulo Ferreira é 1.º nos 1500 m (Campeonato Distrital Juniores)

Maio Paulo Ferreira é 1.º nos 800 m (Campeonato Distrital Juniores)

Maio Fátima Rodrigues 1.ª nos 5 Km marcha (Campeonato Distrital Juniores)

Junho Isabel Areias é campeã nacional de Provas Combinadas (Maia)

Junho Hélder Pato vence Regional Absoluto e Sub 23 nos 400 m barreiras

Junho Hélder Pato vence Regional Absoluto e Sub 23 nos 110 m barreiras

Junho Fátima Rodrigues sagra-se vice-campeã nacional de marcha (Guimarães)

Junho Fátima Rodrigues vence Grande Prémio do Boavista (marcha, juvenis)

Julho Inauguração dos balneários e recuperação do espaço exterior da  piscina

Junho Marchas Populares, inseridas no Mês Cultural da Palhaça

Áureo Cardoso campeão nacional de Karaté Contact

Dezembro Grupo de Teatro da ADREP leva a cena A Maluquinha de Arroios

2003 Março 3.º Concurso de Espantalhos (Praça de S. Pedro)

Fátima Rodrigues 3.ª nos 3000 metros marcha juvenis de pista coberta

Débora Santos (benjamins) 1.ª no Campeonato Nacional Marcha Atlética

Fátima Rodrigues (juvenil) 2.ª no Campeonato Nacional Marcha Atlética

Hélder Pato (seniores) 2.º nos 400 m do Campeonato Nacional Universitário

Isabel Areias 3.ª no Campeonato Nacional de Juniores ao ar livre

Fátima Rodrigues (juvenil) 1.ª nos 3000 m marcha Olímpico Jovem Nacional

Marco Ferreira 1.º (iniciados) no lançamento do dardo Olímpico J. Nacional

Junho Marchas Populares da ADREP
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Julho Torneio de Voleibol de Praia

Julho Caravana de Cicloturismo

Julho Torneio de Futsal

Julho Desfile de Moda (Piscina da ADREP)

Setembro Maratona Desportiva e Cultural

Setembro Conclusão obras Pavilhão Dr. José Carvalho - Inauguração piso sintético

2004 Janeiro VI Festival da Canção da ADREP

Fevereiro Fátima Rodrigues vence Campeonatos Distritais (Estrada e Pista Coberta)

Março Isabel Areias é campeã distrital do “Km Jovem” (Aveiro)

Março Marco Ferreira vence lançamento do peso (Torneio de Abertura – Coimbra)

Março Renato Paulo 1.º nos 1500 m (Torneio de Abertura de Pista – Coimbra)

Abril Marco Ferreira campeão distrital Olímpico Jovem (lançamento do dardo)

Abril Marco Ferreira campeão distrital do Olímpico Jovem (110 m barreiras)

Abril Marco Costa campeão distrital Olímpico Jovem (salto em altura)

Abril Isabel Areias 1.ª nos 400 m do Torneio da Páscoa (Coimbra)

Maio ADREP realiza a 1.ª Master Fitness no Pavilhão Polidesportivo

Maio ADREP campeã distrital de seniores 4x400 m femininos (Luso)

Maio ADREP campeã distrital de seniores 4x400 m masculinos (Luso)

Maio Andreia Santos 1.ª nos 100 m do Torneio da Maia

Maio Tiago Ferreira 1.º no lançamento do disco do Torneio da Maia

Maio Jéssica Pires 1.ª nos 1000 m do Torneio da Maia

Maio Marco Costa é campeão distrital de salto em comprimento (Aveiro)

Maio Marco Costa é campeão distrital de salto em altura (Aveiro)

Maio Marco Ferreira campeão distrital de lançamento do dardo e peso (Aveiro)

Maio Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Braga)

Maio Carla Santos (Sub-23) vence 1500 m (Braga)

Maio ADREP recebe Medalha Mérito Municipal (Mérito Desportivo, Grau Ouro)

Outubro Débora Santos (infantis) 1.ª no G. P. Atletismo de Vila Verde (Figueira Foz)

Outubro John Martins  (infantis) 1.º no G. P. Atletismo de Vila Verde (Figueira Foz)

Outubro ADREP (infantis) vence G. P. Atletismo de Vila Verde (Figueira Foz)

Outubro ADREP vence (infantis e iniciados femininos) 19.º G. P. St. Amaro da Bouça

Outubro Débora Santos (infantis) 1.ª no 19.º G. P. Santo Amaro da Bouça

Novembro Débora Santos (infantis) 1.ª na V Meia Maratona de Penamacor (C. Branco)

Novembro ADREP vence (infantis e iniciados femininos) V Meia Maratona Penamacor

Novembro Fátima Rodrigues (juniores) 1.ª no Grande Prémio Marcha Vila Nova Gaia

Dezembro Marco Ferreira (juvenis) campeão distrital salto em altura em Sala

Dezembro Soraia Ruas (infantis) campeã distrital salto em altura em Sala 

Dezembro ADREP (infantis femininos) vence G. P. Atletismo Cidade de Ovar

Dezembro Soraia Ruas 1.ª no salto em altura, 40 m e lançamento do peso (Guarda)

Dezembro Sérgio Martins (benjamim) 1.º nos 40 m no VII Torneio Cidade da Guarda

Dezembro Marisa Seabra (iniciadas) 1.ª no lançamento do peso (Guarda)

Dezembro Soraia Ruas (infantis) 1.ª nos 60 m Torneio Abertura Pista Cob. (Espinho)

Dezembro Débora Santos (infantis) 1.ª na S. Silvestre de Coimbra

Dezembro ADREP vence colectivamente na S. Silvestre de Coimbra

2005 Janeiro Marco Ferreira 1.º no Triatlo Técnico das Beiras (Espinho)

Janeiro Fátima Rodrigues 1.ª nos 3000 m marcha (Campeon. Beiras Pista Coberta)

Janeiro Fátima Rodrigues Campeã Distrital Pista Coberta 3000 m marcha Espinho)

Janeiro ADREP (infantis femininos) vence G. Prémio de Cesar (Oliveira de Azeméis)

Janeiro Marco Ferreira no pódio Nacional (3.º no Triatlo Técnico P. Coberta Braga)

Janeiro Débora Santos (infantis) campeã distrital em Santa Maria da Feira

Janeiro ADREP vence colectivamente (infantis femininos) em Santa Maria da Feira

Fevereiro Débora Santos (infantis) vence o Campeonato das Beiras de Corta-Mato

Fevereiro ADREP vence o Campeonato das Beiras de Corta-Mato (infantis femininos)

Março Fátima Rodrigues vence Campeonato Nacional de Marcha (júnior)

Março Fátima Rodrigues Vice-Campeã Nacional de Marcha Sub-23 Pista Coberta

Março Marisa Seabra Campeã Distrital no Lançamento do Dardo (Aveiro)

Maio John Martins (infantis) vence GP Atletismo Casa do Povo Valongo Vouga

Maio ADREP (infantis masculinos) vence GP Casa do Povo Valongo do Vouga

Maio Débora Santos (Infantis) vence GP Atletismo Casa do Povo Valongo Vouga

Maio ADREP (infantis femininos) vence GP Casa do Povo Valongo do Vouga

Maio Sofia Ferreira (iniciados) vence GP Atletismo Casa do Povo Valongo Vouga

Maio ADREP (iniciados femininos) vence GP Casa do Povo Valongo do Vouga

Maio Sérgio Martins (Benjamins) vence GP Casa do Povo Valongo do Vouga
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Junho ADREP Campeã Distrital de Infantis – masculinos e femininos – Aveiro

Junho Soraia Ruas 1.ª no salto em Altura no Campeonato Distrital de Aveiro

Junho John Martins 1.º nos 60 m barreiras no Campeonato Distrital de Aveiro

Junho Sara Barreto 1.ª no lançamento do disco no Campeonato Distrital Aveiro

Junho Débora Santos 1.ª nos 3000 m no Campeonato Distrital Aveiro

Junho Soraia Ruas 1.ª no salto em comprimento no Campeonato Distrital Aveiro

Junho Marco Ferreira é Vice-Campeão Nacional de Provas Combinadas (Lisboa)

Junho Débora Santos (infantis) vence 2.ª Milha Professor Egas Moniz (Avanca)

Junho John Martins (infantis) vence 2.ª Milha Professor Egas Moniz (Avanca)

Junho Sofia Ferreira (iniciados) vence 2.ª Milha Professor Egas Moniz (Avanca)

Junho Soraia Ruas 1.ª no lançamento peso, salto em comprimento e 60 m (Leiria)

Junho Fátima Rodrigues é Campeã Nacional de Marcha (Póvoa do Varzim)

Junho ADREP (infantis femininos) vence Grande Prémio de Mozelos

Junho Débora Santos (infantis) 1.ª no Grande Prémio de Mozelos

Junho John Martins (infantis) 1.º no Grande Prémio de Mozelos

Junho Ruben Reis (benjamins) 1.º no Grande Prémio de Mozelos

Junho ADREP (iniciados femininos) vence Grande Prémio de Mozelos

Setembro Inauguração do Polidesportivo (campo futebol de 7, corredor desportivo)

Outubro Débora Santos (infantis) 1.ª no G. P. Atletismo Vila Verde (Figueira da Foz)

Outubro John Martins (infantis) 1.º no G. P. Atletismo Vila Verde (Figueira da Foz)

Outubro ADREP vence colectivamente G. P. Atletismo Vila Verde (Figueira da Foz)

Novembro Jéssica Pires (infantis) 1.ª nos 700 m do Grande Prémio de Penamacor

Novembro Vitória colectiva da ADREP (infantis) no Grande Prémio de Penamacor

Novembro Débora Santos (iniciados) 1.ª nos 3400 m do G. Prémio de Penamacor

Novembro Vitória colectiva da ADREP (iniciados) no Grande Prémio de Penamacor

Novembro Jéssica Pires (infantis) 1.ª no Corta-Mato Internacional de Matos Velhos

Dezembro Torneio de Futsal na Palhaça a favor dos Bombeiros

2006 Fevereiro Jéssica Pires (infantis) é campeã distrital de Corta-Mato em Vagos

Fevereiro Débora Santos (iniciados) é campeã distrital de Corta-Mato em Vagos

Fevereiro Vitória colectiva da ADREP (infantis e iniciados) no Corta-Mato em Vagos

Abril Jéssica Pires (infantis) 1.ª no Km Jovem Distrital (Centro Estágios do Luso)

Abril ADREP (femininos) vence o Atleta Completo Distrital

Abril ADREP (infantis femininos) vence estafeta 4x60 m (Campeonato Distrital)

Abril ADREP (iniciados) vence Campeonato Distrital de Estafetas

Abril ADREP (iniciados masculinos) vence Campeonato Distrital de Estafetas

Abril Soraia Ruas 1.ª no Salto em Comprimento no Torneio de Páscoa

Abril Jéssica Tavares (benjamins) 1.ª nos 60 m do Torneio da Páscoa.

Abril Tiago Ferreira (benjamins) 1.º nos 60 m do Torneio da Páscoa.

Maio ADREP vence III Meeting Jovem na pista da Universidade de Aveiro

Maio Tiago Ferreira (benjamins) 1.º nos 60 m do III Meeting Jovem (Aveiro)

Maio John Martins (iniciados) 1.º nos 800 m do III Meeting Jovem (Aveiro)

Maio Soraia Ruas 1.ª no peso e no disco Campeonato Distrital Juvenis (Aveiro)

Maio ADREP (masculinos) vence estafeta 4x400 m Camp. Distrital de Juvenis

Junho Ruben Reis (infantis) 1.º no G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu)

Junho Jéssica Pires 1.ª no G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu)

Junho Débora Santos (iniciados) 1.ª no G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu)

Junho Jorge Batista (iniciados) 1.º G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu)

Junho ADREP vence colectivamente G. P. Atletismo 3 Santos Populares (Viseu)

Junho ADREP organiza VIII Torneio de Futsal

Julho ADREP organiza I Torneio de Andebol (Infantis)

Julho ADREP organiza IV Torneio Internacional de Andebol (Iniciados Masculinos)

Setembro ADREP organiza V Maratona Desportiva e Cultural

Outubro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso e salto em comprimento (Guarda)

Outubro Mário Amorim (iniciados) vence prova dos 800 metros (Guarda)

Outubro Débora Santos vence prova dos 800 metros (Guarda)

Outubro Marisa Seabra vence série de 800 metros (Guarda)

Outubro André Carvalho 1.º nas provas técnicas lançamento do dardo (Guarda)

Outubro Ruben Reis (infantis) 1.º no G. P. Atletismo Rádio Terra Nova

Outubro ADREP (infantis masculinos) vence G. P. Atletismo Rádio Terra Nova

Outubro Débora Santos (iniciados) 1.ª no G. P. Atletismo Rádio Terra Nova

Outubro ADREP (iniciados femininos) vence G. P. Atletismo Rádio Terra Nova

Outubro John Martins (iniciados) vence G. P. Atletismo Rádio Terra Nova

Novembro Flávia Costa (infantis) 1.ª na Meia Maratona Penamacor (Castelo Branco)
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Novembro Ruben Reis (infantis) 1.º na Meia Maratona Penamacor (Castelo Branco)

Novembro Débora Santos (iniciados) 1.ª na Meia Maratona Penamacor (Cast. Branco)

Novembro ADREP (iniciados e juvenis femininos) vence Meia Maratona Penamacor

Novembro Jorge Batista (juvenis) 1.º na Meia Maratona de Penamacor (Cast. Branco)

Novembro VIII Festival da Canção ADREP

Dezembro ADREP realiza V Grande Prémio de Atletismo

Dezembro ADREP apresenta o site www.adrep.org

2007 Janeiro Débora Santos (iniciados) 1.ª no 8.º Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro  ADREP (iniciados femininos) vence Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro ADREP (infantis masculinos) vence Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro Ruben Reis (infantis) 1.º no Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro ADREP (iniciados femininos) vence Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro Carlos Ferreira (veteranos IV) 1.º no Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro Ariel Pereira (iniciados) 1.º nos 60 metros de pista coberta (Espinho)

Janeiro John Martins (iniciados) 1.º nos 300 metros de pista coberta (Espinho)

Fevereiro Flávia Costa (infantis) 1.ª no Salto em Altura em Sala Distrital (Escapães)

Fevereiro Soraia Ruas (iniciados) 1.ª no Salto em Altura em Sala Distrital (Escapães)

Fevereiro ADREP ( femininos) vence Salto em Altura em Sala Distrital (Escapães)

Fevereiro ADREP (andebol juvenil) com presença no Camp. Nacional da 2.ª Divisão

Março Ruben Reis (infantis) 1.º no Km Jovem Distrital

Março John Martins (iniciados) 1.º no Km Jovem Distrital

Março Débora Santos (iniciados) 1.ª no Km Jovem Distrital

Março ADREP 1.ª na geral colectiva do Km Jovem Distrital

Março John Martins (iniciados) 1.º no Atleta Completo Distrital (Luso)

Março Soraia Ruas (iniciados) 1.ª no Atleta Completo Distrital (Luso)

Março ADREP (sector masculino) vence no Atleta Completo Distrital (Luso)

Abril John Martins (iniciados) 1.º nos 1000 m Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Soraia Ruas (iniciados) vence 3 provas no Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Débora Santos (iniciados) 1.ª nos 1000 m Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril ADREP campeã do Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Maio ADREP organiza e vence colectivamente o I Meeting de Atletismo

Maio Soraia Ruas 1.ª no peso e no dardo (I Meeting de Atletismo da ADREP)

Maio John Martins 1.º os 80 m e salto em altura (I Meeting de Atletismo ADREP)

Maio Jéssica Pires 1.ª no Salto em Comprimento (I Meeting Atletismo ADREP)

Maio Marisa Seabra 1.ª no lançamento do dardo (I Meeting de Atletismo ADREP)

Maio Ana Nunes campeã regional (seniores, 65 Kg.) de Karaté Contacto (Ílhavo)

Maio Diogo Paiva campeão regional (sénior, 64 Kg.) de Karaté Contacto (Ílhavo)

Maio Marco Carvalho campeão regional (sénior, 69 Kg.) Karaté Contacto (Ílhavo)

Maio Tiago Carvalho campeão regional (sénior, 75 Kg.)  Karaté Contacto (Ílhavo)

Junho IX Torneio de Futsal da ADREP

Junho John Martins (iniciados) 1.º nos 800 m do Campeonato Distrital (Maia)

Junho ADREP (infantis e iniciados) Campeã Distrital de Pista (Aveiro)

Junho Miguel Rodrigues Campeão Distrital de Pista 1500 m obstáculos (Aveiro)

Junho Soraia Ruas Campeã Distrital no lançamento do martelo e dardo (Aveiro)

Junho Débora Santos (iniciados) Campeã Distrital 1500 metros (Aveiro)

Junho Sara Barreto (iniciados) Campeã Distrital 1500 metros (Aveiro)

Junho Jéssica Pires (iniciados) Campeã Distrital 800 metros (Aveiro)

Junho John Martins (iniciados) Campeão Distrital 250 m barreiras (Aveiro)

Junho Ariel Pereira (iniciados) Campeão Distrital no salto à vara (Aveiro)

Julho 1ª. Edição do ANIMADREP

Agosto ADREP conquista o Troféu Clube Jovem atribuído pela A. Atletismo Aveiro

Setembro ADREP (infantis femininos) vence I G. P. de Atletismo da Praia de Mira

Setembro Jorge Batista (juvenis) vence I G. P. de Atletismo da Praia de Mira

Setembro ADREP (iniciados femininos) vence G. P. S. Paio (Pinheiro da Bemposta)

Setembro ADREP (iniciados e juvenis masculinos) vence G. P. S. Paio (P. Bemposta)

Novembro Ariel Pereira (juvenis) 1.º nos 60 m do 2.º G. P. em Pista (Alvaiázere)

Novembro Soraia Ruas (juvenis) 1.ª nos 60 m do 2.ª G. P. em Pista (Alvaiázere)

Dezembro VI Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça

Dezembro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Abertura Pista Coberta)

Dezembro Vanessa Santos (infantis) 1.ª no lançamento do peso (T. A. Pista Coberta)

Dezembro John Martins (juvenis) 1.º nos 300 m (Torneio Abertura Pista Coberta)

Dezembro ADREP (juvenis masculinos e femininos) vence VI G. P. Atletismo Palhaça

Dezembro ADREP (iniciadas) vence VI Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça
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Dezembro Tiago Ferreira (Infantis) 1.º no lançamento do peso na Nave de Espinho

Dezembro ADREP (iniciadas/juvenis)  vence 9.ª Prova de Atletismo de Cesar

2008 Janeiro Ariel Pereira vence 1.ª de 3 séries 60 m Campeonato Nacional de Clubes

Janeiro ADREP (iniciados femininos) vence Grande Prémio de Ílhavo

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio de Pista Coberta – Braga)

Fevereiro Ariel Pereira 1.º nas séries 60 e 200 m (Torneio de Pista Coberta – Braga)

Fevereiro ADREP (iniciadas e juvenis) Campeã das Beiras de Corta-Mato

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Campeonato Beiras Corta-Mato)

Fevereiro ADREP (juvenis) bate recorde distrital de estafeta na Taça Dist. Velocidade

Fevereiro Jorge Batista 1.º nos 1500 m na Taça Distrital de Velocidade (Espinho)

Fevereiro Débora Santos 1.ª nos 1500 m absolutos na Taça Distrital de Velocidade

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Pista Coberta – Espinho)

Março Ariel Pereira 1.º na série de 60 m (Torneio Encerramento Pista Coberta)

Março Adriana Peixoto (benjamins) Vice-Campeã Distrital  Meio Fundo (Lourosa)

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Abertura – Aveiro)

Março Soraia Ruas 1.ª no salto em altura (Torneio Abertura Pista Ar Livre – Aveiro)

Março Adriana Peixoto (benjamins) 1.ª no meio fundo do II G. P. Praia de Mira

Março ADREP (juvenis masculinos e femininos) vence II G. P. Praia de Mira

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso do Torneio de Páscoa (Aveiro)

Março Tiago Ferreira 1.º no Salto em Comprimento (Torneio de Páscoa -  Aveiro)

Março Tiago Ferreira 1.º nos 60 metros barreiras (Torneio de Páscoa -  Aveiro)

Abril Sara Barreto (juvenis) 1.ª nos 3000 m do Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Jorge Batista 1.º nos 800 m do Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso - Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Flávia Costa (iniciados) 1.ª no lançamento dardo Olímpico Jovem Distrital

Abril ADREP (benjamins femininos) 1.ª no G. P. Atletismo do CENAP (Cacia)

Maio ADREP recebe 4.º Estágio Nacional de Karaté Contacto

Maio Tiago Ferreira (infantis) 1.º nos 60 m barreiras do Olímpico Jovem Distrital

Maio Tiago Ferreira (infantis) 1.º no salto em altura do Olímpico Jovem Distrital

Maio Diogo Rodrigues 1.º no lançamento do dardo do Olímpico Jovem Distrital

Maio João Oliveira (benjamins) 1.º no lançamento do peso (Olímpico J. Distrital)

Maio ADREP (infantis femininos) 1.ª na estafeta 4X60 m (Olímpico J. Distrital)

Maio Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Campeonato Distrital de Juniores) 

Maio ADREP realiza e vence colectivamente II Meeting Jovem

Maio André Carvalho (juvenis) 1.º no lançamento do peso no II Meeting Jovem

Maio Soraia Ruas (juvenis) 1.ª no salto em comprimento no II Meeting Jovem

Maio Adriana Fernandes (benjamins) 1.ª salto em comprimento II Meeting Jovem

Maio Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso no II Meeting Jovem

Maio Fábio Rodrigues 1.º no lançamento do dardo no II Meeting Jovem

Maio Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo no II Meeting Jovem

Maio Daniela Oliveira 1.ª nos 100 m no II Meeting Jovem

Maio Soraia Ruas 2.ª no lançamento do peso – Olímpico Jovem Nacional (Leiria)

Maio Flávia Costa 3.ª no lançamento do dardo -  Olímpico Jovem Nacional 

Maio Jorge Batista 3.º nos 800 m do Olímpico Jovem Nacional (Leiria)

Maio Soraia Ruas bate recorde distrital e ganha estatuto de Alta Competição

Junho ADREP vence Campeonato Distrital de Infantis e Iniciados

Junho Tiago Ferreira (infantis) 1.º no salto em altura no C. Dist. Infantis e Iniciados

Junho Tiago Ferreira (infantis) 1.º no lançamento peso (C. Dist. Infantis e Iniciados)

Junho Diogo Rodrigues 1.º no lançamento do dardo (C. Dist. Infantis e Iniciados)

Junho Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo (C. Dist. Infantis e Iniciados)

Junho Flávia Costa 1.ª no salto em altura (Campeonato Dist. Infantis e Iniciados)

Junho Soraia Ruas (peso) é Vice-Campeã Nacional de Juvenis em Abrantes

Julho Soraia Ruas vence Distrital Absoluto no Luso

Julho Jorge Batista 1.º nos 800 metros do Campeonato Distrital Absoluto

Julho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Internacional VN Cerveira)

Julho Ana Nunes é Campeã Nacional (65 Kg.) de Karaté Contacto

Julho Diogo Paiva é Campeão Nacional (- de 64 Kg.) de Karaté Contacto

Julho 2.ª edição do ANIMADREP

Julho Inauguração da 2.ª fase dos balneários das piscinas

Outubro ADREP cria uma equipa sénior de andebol (ADREP/GRUPO TAVARES)

Outubro Débora Santos (juvenis) 1.ª no Grande Prémio Rádio Terra Nova

Outubro ADREP (juvenis masculinos) vence Grande Prémio Rádio Terra Nova

Novembro IX Festival da Canção da ADREP
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Dezembro Débora Santos (juvenis) 1.ª no Grande Prémio de Penamacor

Dezembro Andreia Santos (iniciados) 1.ª no Grande Prémio de Penamacor

Dezembro Ruben Reis (iniciados) 1.º no Grande Prémio de Penamacor

Dezembro ADREP (infantis e juvenis femininos) vence Grande Prémio de Penamacor

Dezembro ADREP organiza 7.º Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça

Dezembro Jéssica Pires (juvenis) 1.ª no Corta-Mato de Febres (Cantanhede)

Dezembro ADREP (juvenis femininos) vence colectivamente Corta-Mato de Febres

2009 Janeiro Jorge Batista campeão distrital 400 e 800 m no Campeonato D. Absoluto

Janeiro Soraia Ruas campeã distrital lançamento peso (Campeonato D. Absoluto)

Janeiro Soraia Ruas 1.ª  no lançamento do peso no Campeonato Distrital Sub-23

Janeiro Adriana Peixoto (benjamins) 1.ª na 10.ª Prova de Atletismo de Cesar

Janeiro Soraia Ruas (lançamento do peso) 1.ª no Campeonato Absoluto das Beiras

Janeiro Soraia Ruas Vice-Campeã Nacional de Juniores (lançamento do peso)

Janeiro Jorge Batista Vice-Campeão Nacional de Juniores (800 metros)

Janeiro Débora Santos 1.ª (juvenis/iniciadas) no  Grande Prémio de Ílhavo

Janeiro Adriana Peixoto (benjamins) 1.ª no Grande Prémio de Ílhavo

Janeiro Soraia Ruas pulveriza recorde distrital de pista coberta (lançamento peso)

Janeiro Adriana Peixoto (benjamins) 1.ª no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Jorge Fontes (benjamins) 1.º no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro ADREP (infantis femininos) vence Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Sócrates Bôrras (infantis) 1.º no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Ruben Reis (iniciados) 1.º no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Mário Amorim (juvenis) 1.º no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Andreia Santos (iniciados) 1.ª no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro Débora Santos (iniciados) 1.ª no Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Janeiro ADREP (juvenis femininos) vence Grande Prémio de Atletismo da Lousã

Fevereiro Sócrates Bôrras Campeão Distrital marcha atlética em estrada (Lourosa)

Fevereiro Tiago Ferreira 1.º no torneio de lançamentos em Vila Nova de Cerveira

Fevereiro Débora Santos é Campeã das Beiras 3000 m (Corta-Mato de Mangualde)

Fevereiro Soraia Ruas vence Taça Federação Portuguesa de Atletismo (Leiria)

Fevereiro ADREP/Jóia Aveiro (iniciados/juvenis) vence Estafeta de Vidais (C. Rainha)

Março Adriana Peixoto (benjamins) Vice-Campeã distrital de Corta-Mato (Mozelos)

Março John Martins vence série dos 400 metros no Torneio de Abertura (Aveiro)

Março Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo no Torneio de Abertura (Aveiro)

Março Fábio Rodrigues 1.º no lançamento do dardo (Taça Distrital Lançamentos)

Março Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo (Taça Distrital Lançamentos)

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do dardo (Taça Distrital Lançamentos)

Março Adriana Peixoto 1.ª nos 800 m do Olímpico Jovem Distrital (Aveiro)

Março ADREP organiza Exposição Colectiva de Fotografia “Mundos Perfeitos”

Abril Débora Santos 1.ª no Quilómetro Jovem Distrital (Luso)

Abril Sara Barreto 1.ª nos 2000 m obstáculos do Olímpico Jovem Distrital

Abril Débora Santos 1.ª nos 3000 m do Olímpico Jovem Distrital

Abril Jéssica Pires 1.ª nos 800 m do Olímpico Jovem Distrital

Abril Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso do Olímpico Jovem Distrital

Abril Fábio Rodrigues 1.º no lançamento do dardo do Olímpico Jovem Distrital

Abril Flávia Costa 1.ª no salto em altura do Olímpico Jovem Distrital

Abril John Martins medalha de prata no Atleta Completo das Beiras

Abril Flávia Costa medalha de bronze no Atleta Completo das Beiras

Maio Débora Santos vence o Quilómetro Jovem das Beiras (Leiria)

Maio Fábio Rodrigues 1.º no dardo e no peso do Quilómetro Jovem das Beiras

Maio John Martins 1.º nos 300 m barreiras do Quilómetro Jovem das Beiras

Maio Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo do Quilómetro Jovem das Beiras

Maio Sara Barreto 1.ª nos 2000 m obstáculos do Quilómetro Jovem das Beiras

Maio Soraia Ruas Campeã Distrital de Juniores no lançamento do peso

Maio Débora Santos Campeã Distrital de Juniores nos 800 m

Maio Jorge Batista 1.º nos 400 m do Campeonato Distrital de Juniores

Maio Soraia Ruas vence Olímpico Jovem Nacional (Albufeira)

Maio Jéssica Pires 1.ª nos 1000 m do Meeting Jovem de Santa Joana (Aveiro)

Junho Soraia Ruas Campeã Distrital de Sub-23 no lançamento do peso

Junho ADREP Campeã Distrital de Estafeta Sub-23

Junho Meeting ADREP 2009

Junho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso no Meeting ADREP 2009

Junho ADREP averba vitória colectiva no Meeting 2009
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Junho John Martins 1.º nos 300 m barreiras (Campeonato Distrital de Juvenis Seia)

Junho Flávia Costa Campeã Distrital de iniciados no dardo e no disco (Aveiro)

Junho Tiago Ferreira Campeão Distrital (iniciados) no lançamento do peso (Aveiro)

Junho Rúben Reis Campeão Distrital nos 1500 m obstáculos (Aveiro)

Junho Soraia Ruas Campeã Distrital de Seniores no lançamento do peso (Aveiro)

Junho Sorais Ruas Campeã Nacional (juvenis) no lançamento do peso (Luso)

Junho ADREP (juvenis masculinos) medalha de bronze nacional na estafeta 4x100 m

Junho John Martins medalha de bronze nacional nos 300 metros barreiras (Luso)

Julho Assinatura de Protocolo de 13000 euros para instalações eléctricas Pavilhão

Julho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Internacional V. N. Cerveira)

Julho Soraia Ruas Campeã Nacional (juniores) no lançamento do peso (Lisboa)

Julho 3.ª edição do ANIMADREP

Outubro Sara Barreto (juniores) 1.ª nos 8000 m do G. P. Atletismo Terra Nova

Outubro ADREP (juvenis femininos) vence Grande Prémio Atletismo Terra Nova

Novembro Sandra Leitão (seniores) 1.ª em Marcha Atlética (Grande Prémio Alvaiázere)

Novembro ADREP/Jóia Aveiro (infantis femininos) vence colectivamente em Penamacor

Novembro Rúben Reis (juvenis) 1.º na prova de meio fundo em Penamacor

Novembro ADREP/Jóia Aveiro (iniciadas) vence colectivamente em Penamacor

Novembro Jorge Batista (juniores) 1.º nos 600 metros no Torneio de Pista (Maia)

Novembro Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do peso (Torneio de Pista-Maia)

Novembro Soraia Ruas (juniores) 1.ª no lançamento do peso no Torneio de Pista (Maia)

Novembro Fábio Rodrigues (seniores) 1.º no lançamento do peso – Torneio Pista (Maia)

Novembro André Matos 1.º no salto em altura no Corta-Mato do Seixal

Dezembro 8.º Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça

Dezembro Flávia Costa é recordista distrital do lançamento do dardo (juvenis e juniores)

Dezembro Tiago Ferreira 1.º no lançamento do disco (Torneio de Abertura – Aveiro)

Dezembro John Martins (juniores) 1.º nos 60 m barreiras (Torneio de Abertura – Aveiro)

Dezembro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio de Inverno – Aveiro)

Dezembro Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do peso (Torneio Inverno-Aveiro)

Dezembro Jorge Batista recordista distrital dos 1000 m (Torneio de Natal – Espinho)

Dezembro João Portela 1.º nos 60 m do Torneio de Natal (Espinho)

Dezembro Cátia Rodrigues (juniores) 1.ª nos 400 m do Torneio de Natal (Espinho)

Dezembro Sara Barreto (juniores) 1.ª na S. Silvestre (Tábua)

Dezembro Inês Silva (infantis) 1.ª na S. Silvestre (Tábua)

2010 Janeiro Jorge Batista 1.º nos 1500 metros do Torneio de Ano Novo (Espinho)

Janeiro Tiago Ferreira 1.º no lançamento do peso do Torneio de Ano Novo (Espinho)

Janeiro Sócrates Bôrras (iniciados) 1.º nos 3000 m marcha do Torneio de Ano Novo

Janeiro Inês Silva (infantis) 1.ª nos 600 do Torneio de Ano Novo (Espinho)

Janeiro Jorge Batista é Campeão Distrital de 400 e 800 m (Camp. Dist. Esperanças)

Janeiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Campeonato Distrital Esperanças)

Janeiro Fábio Ribeiro 1.º no lançamento do peso (Campeonato Distrital Esperanças)

Janeiro Cátia Rodrigues 1.ª nos 400 m do Campeonato Distrital de Esperanças

Janeiro John Martins 1.º nos 60 m barreiras do Campeonato Distrital de Esperanças

Janeiro Sara Barreto 1.ª nos 3000 metros do Campeonato Distrital de Esperanças

Janeiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso no Campeonato Distrital de Seniores

Janeiro Sandra Leitão 1.ª na Marcha Atlética no Campeonato Distrital de Seniores

Janeiro Sara Barreto 1.ª nos 3000 metros no Campeonato Distrital de Seniores

Janeiro Jorge Batista 1.º nos 800 metros no Campeonato Distrital de Seniores

Janeiro Jorge Batista Campeão Nacional de Juniores nos 800 metros (Pombal)

Janeiro Jorge Batista 1.º nos 800 metros do Campeonato Nacional de Clubes

Janeiro ADREP (juniores) vence estafeta 4x400 m (Campeonato Nacional de Clubes)

Fevereiro Jorge Batista 2.º nos 800 m (Campeonato Nacional de Esperanças Sub-23)

Fevereiro Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do disco em Vila Nova Cerveira

Fevereiro Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do peso em Vila Nova Cerveira

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso em Vila Nova de Cerveira

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Campeonato Nacional de Clubes)

Fevereiro ADREP (juniores masculinos) 3.º nos 4x400 m (Campeonato de Portugal)

Março ADREP é Vice-Campeã Nacional de Corta-Mato (Albufeira)

Março Adriana Peixoto (infantis) 1.ª nos 60 m barreias no 1.º Torneio do Antuã

Março Jorge Fontes (benjamins) 1.º nos 50 m barreiras no 1.º Torneio do Antuã

Março Ricardo Lima (infantis) 1.º nos 60 metros no 1.º Torneio do Antuã

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Taça Vila das Artes – V. N. Cerveira)

Março Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do disco em Vila Nova Cerveira
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Março Diana Veigas 1.ª nos 2000 m obstáculos (Taça Vila das Artes V. N. Cerveira)

Março Ana Pinto 1.ª nos 800 m (Taça Vila das Artes - V. N. Cerveira)

Março Sócrates Bôrras 1.º nos 4000 m marcha (Taça Vila das Artes V. N. Cerveira)

Março Ariel Pereira 1.º nos 100 metros (Taça Vila das Artes – Vila Nova de Cerveira)

Abril Jéssica Pires (juvenil) 1.ª no Km Jovem Distrital na pista do Luso

Abril ADREP (juvenis femininos) vence Km Jovem Distrital na pista do Luso

Abril Tiago Ferreira 1.º no Torneio Atleta Completo das Beiras (Luso)

Abril Sandra Vieira Leitão 1.ª na Légua em Marcha Atlética (Rio Maior)

Abril Sara Barreto 1.ª no meio fundo (G. P. Cerejeiras em Flor (Donas-C. Branco)

Abril Flávia Costa 1.ª no Campeonato Distrital de Provas Combinadas (Luso)

Abril André Lopes (infantis) Campeão Regional de Karaté (Light Contact)

Abril Bruno Lopes (juvenis) Campeão Regional de Karaté (Light Contact)

Abril André Maia (juniores) Campeão Regional de Karaté (Light Contact)

Abril Joel Oliveira (seniores) Campeão Regional de Karaté (Light Contact)

Abril Daniel Oliveira (seniores + 82Kg) Campeão Regional de Karaté (Light Contact)

Maio Miguel Costa (juvenis) Campeão Distrital de Salto em Comprimento (Aveiro)

Maio Jéssica Pires Campeã Distrital nos 300 m (Aveiro)

Maio Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Campeonato Distrital Juniores-Luso)

Maio Jéssica Pires 1.ª nos 800 metros (Campeonato Distrital Juniores-Luso)

Maio Cátia Rodrigues 1.ª nos 200 metros (Campeonato Distrital Juniores-Luso)

Maio Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo (Campeonato Distrit. Juniores-Luso)

Maio ADREP (masculinos) vence estafeta 4x100 m (Camp. Distrital Juniores-Luso)

Maio Miguel Costa 1.º no comprimento e em altura no Olímpico Jovem Distrital

Maio Diana Veigas (juvenis) 1.ª nos 2000 m obstáculos no Olímpico Jovem Distrital

Maio Jéssica Pires 1.ª nos 300 m no Olímpico Jovem Distrital

Maio Jéssica Pires medalha de bronze no Quilómetro Jovem Nacional (Lisboa)

Maio Tiago Ferreira (iniciados) vence 3 provas no Meeting Jovem de Leiria

Maio Andreia Santos (iniciados) vence 3 provas no Meeting Jovem de Leiria

Maio Jorge Batista 1.º nos 400 e 800 m (apuramento Camp. Nacional Clubes)

Junho Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo (Campeonato Nacional Sub-23)

Junho Cátia Rodrigues 1.ª nos 400 metros (Campeonato Nacional Sub-23)

Junho ADREP (femininos) vence estafeta 4x100 m (Campeonato Nacional Sub-23)

Junho Sandra Leitão 1.ª na Marcha Atlética na fase final do Camp. Nacional Clubes

 Junho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (fase final do Camp. Nacional Clubes)

Junho João Portela 1.º nos 200 metros (Abrantes)

Junho Jorge Batista 1.º nos 800 metros (Abrantes)

Junho John Martins 1.º nos 400 metros barreiras (Abrantes)

Junho André Matos 1.º no salto em altura (Abrantes)

Junho Flávia Costa Campeã Nacional Juvenis no lançamento do dardo (Guimarães)

Junho Jorge Batista (Júnior 2) 1.º nos 400 metros (Luso)

Junho Jéssica Pires (Juvenil 2) 1.ª nos 400 metros

Junho Sofia Bôrras 1.ª nos 3000 marcha do Campeonato Distrital Infantis (Aveiro)

Junho João P. Oliveira 1.º no lançamento do disco (Camp. Distrital Infantis – Aveiro)

Julho ADREP organiza 1.º Torneio de 24 horas de Futsal

Julho Projecto Escola de Formação de Futsal da ADREP

Julho Jorge Batista 1.º nos 800 m no Campeonato Nacional de Juniores (Setúbal)

Julho Soraia Ruas 2.ª no lançamento do peso (Campeonato Nacional de Juniores)

Julho ADREP Vice-Campeã Nacional na estafeta masculina 4x400 metros

Julho Jorge Batista 1.º nos 800 e nos 1500 metros no Campeonato das Beiras

Julho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso no Campeonato das Beiras

Julho 4.ª Edição do ANIMADREP

Julho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso e do disco no IV Meeting Atl. ADREP

Julho André Lopes (infantis) Campeão Nacional de Karaté Contacto (Coimbra)

Julho Bruno Lopes (juvenis) Campeão Nacional de Karaté Contacto (Coimbra)

Julho Daniel Lopes (seniores) Campeão Nacional de Karaté Contacto (Coimbra)

Agosto Miguel Costa (4x100 m) medalha de prata em Moçambique (jogos da CPLP)

Setembro Jéssica Pires (juniores) 1.ª no Grande Prémio Terra Nova (Gafanha Nazaré)

Setembro Rúben Reis (juvenis) 1.º no Grande Prémio Terra Nova (Gafanha Nazaré)

Novembro Jorge Batista 1.º nos 600 metros de pista (Grande Prémio da Maia)

Novembro Jéssica Pires (juniores) 1.ª nos 600 m de pista no Grande Prémio da Maia

Novembro Tiago Ferreira (iniciados) 1.º no lançamento do disco (Aveiro)

Novembro Flávia Costa (juvenis) 1.ª no lançamento do dardo (Aveiro)

Dezembro 9.ª edição do Grande Prémio de Atletismo ADREP/Elite Club
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Dezembro Jéssica Pires (juniores) 1.ª no Grande Prémio de Atletismo ADREP/Elite Club

Dezembro ADREP (iniciados femininos) 1.ª no G. P. de Atletismo ADREP/Elite Club

2011 Janeiro Tiago Ferreira 1.º no Triatlo Técnico Distrital (pista da Universidade de Aveiro)

Janeiro Jorge Batista 3.º nos 400 m na Taça FPA de Velocidade e Barreiras (Pombal)

Janeiro Sandra Leitão 1.ª nos 3000 m marcha no Campeonato Distrital de Veteranos

Janeiro Augusto Cardoso 1.º nos 3000 m marcha (Campeonato Distrital Veteranos)

Janeiro João Arrães (veterano 1) 1.º nos 3000 m (Campeonato Distrital Veteranos)

Janeiro Carla Santos 1.ª nos 3000 m do Torneio dos Reis (Aveiro)

Janeiro Soraia Ruas (juniores) Campeã Distrital do lançamento do peso

Janeiro Augusto Cardoso Campeão Distrital de Séniores 5000 m em marcha atlética.

Janeiro Sandra Leitão Campeã Distrital de Seniores 3000 m em marcha atlética

Janeiro Andreia Santos (juvenis) Campeã Distrital de Séniores nos 400 metros

Janeiro Miguel Costa (juvenis) Campeão Distrital de Seniores - salto em comprimento

Janeiro Soraia Ruas Campeã Nacional de Juniores no lançamento do peso (Pombal)

Janeiro ADREP medalha de bronze nacional na estafeta masculina 4x200 m (Pombal)

Fevereiro Carla Marina Ruela  recebe prémio Treinador do Ano (Gala Desp. Mealhada)

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso no Campeonato Nacional Sub-23

Fevereiro Jorge Batista 2.º nos 400 e 800 m (Campeonato Nacional Sub-23  - Pombal)

Fevereiro Tiago Ferreira 3.º no Triatlo Técnico Nacional (60 m barreiras, peso e altura)

Fevereiro Augusto Cardoso Campeão Distrital Marcha Atlética (Lourosa)

Fevereiro Sara Barreto (juniores) Campeã Distrital de Corta-Mato (Serena)

Fevereiro ADREP estreia-se na modalidade BTT

Fevereiro ADREP/Elite Club (femininos) 3.ª no Campeonato Nacional Clubes 2.ª Divisão

Fevereiro Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Camp. Nacional Clubes 2.ª Divisão)

Fevereiro Augusto Cardoso Vice-Campeão Nacional Marcha Atlética (Batalha)

Março Soraia Ruas 1.ª no lançamento do disco (Camp. Nac. Lançamentos Longos)

Março Flávia Costa (juvenis) 1.ª no lançamento do dardo (Taça FPA Lançamentos)

Março ADREP (juvenis masculinos) vence XV Cross de Vagos

Março André Simões (juniores) 1.º nos 300 m do Torneio de Preparação de Pista

Março Mafalda Rocha (iniciadas) 1.ª nos 80 m do Torneio de Preparação de Pista

Março Gonçalo Rocha (benjamins) 1.º nos 60 m do Torneio de Preparação de Pista

Março Sandra Leitão 1.ª nos 5000 m marcha do Torneio de Preparação de Pista

Abril Gonçalo Rocha (benjamins) 1.º no salto em comprimento (Olímpico J. Distrit.)

Abril Sandro Paredes (benjamins A) 1.º salto em comprimento (Olímpico J. Distrit.)

Abril Sandra Leitão 1.ª no Grande Prémio de Marcha Atlética (Mira)

Maio ADREP vence estafetas (4x100 e 4x300) no Campeonato Distrital de Juvenis

Maio Márcia Cardoso Campeã Distrital 300 m no Campeonato Distrital de Juvenis

Maio Tiago Ferreira Vice-Campeão Distrital de peso, disco e triplo salto (C. D. J.)

Maio Miguel Costa 1.º no salto em comprimento (Campeonato Distrital de Juvenis)

Maio Andreia Santos 1.ª nos 800 m no Campeonato Distrital de Juvenis

Maio André Santos 1.º nos 300 m barreiras no Campeonato Distrital de Juvenis

Maio Jorge Batista 1.º nos 800 m do Torneio de Pista (Lisboa)

Maio Márcia Cardoso (juvenil) 1.ª nos 100 e nos 300 m no Olímpico Jovem Distrital

Maio Andreia Santos (juvenil) 1.ª nos 800 m no Olímpico Jovem Distrital

Maio Mafalda Rocha (iniciados) 1.ª no lançamento do peso (Olímpico Jov. Distrital)

Maio IX Convívio de Pesca da ADREP

Maio Jorge Batista 1.º nos 1500 m (apuramento Campeonato Nacional de Clubes)

Maio Jorge Batista 1.º nos 800 m (apuramento Campeonato Nacional de Clubes)

Maio Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (apuramento Camp. Nacional Clubes)

Junho XIII Torneio de Futsal

Junho Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo no Olímpico Jovem Nacional

Junho Jéssica Pires 1.ª nos 400 e 800 m do Campeonato Distrital de Juniores (Luso)

Junho Sara Barreto 1.ª nos 3000 m obstáculos do Campeonato Distrital de Juniores

Junho Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo (Campeonato Distrital de Juniores)

Junho Mário Amorim 1.º nos 5000 m do Campeonato Distrital de Juniores (Luso)

Junho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do peso (Torneio Internacional V. N. Cerveira)

Junho John Martins Campeão Distrital de Juniores no decatlo

Junho Flávia Costa 1.ª no lançamento do dardo no Campeonato Nacional Juvenis

Junho Tiago Ferreira 2.º no lançamento do peso no Campeonato Nacional Juvenis

Junho ADREP (estafeta feminina 4x300 m) 3.ª no Campeonato Nacional Juvenis

Junho Ana Pinto 1.ª nos 400 e 3000 metros nos Campeonatos Distritais Sub-23

Junho Sara Barreto 1.ª nos 1500 metros nos Campeonatos Distritais Sub-23

Junho João Nogueira 1.º nos 400 m barreiras nos Campeonatos Distritais Sub-23
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Junho Soraia Ruas 1.ª no lançamento do disco na final Camp. Nacional de Clubes

Junho Ana Pinto 1.º nos 1500 metros na final do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Sara Barreto 1.ª nos 3000 m obstáculos do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Andreia Santos 1.ª nos 800 m na final do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Jorge Batista 1.º nos 800 m (final 3.ª divisão Campeonato Nacional Clubes)

Julho Ana Pinto 3.ª nos 1500 m do Campeonato Nacional de Esperanças

Julho Jorge Batista Vice-Campeão 800 m no Campeonato Nacional de Esperanças

Julho ADREP 3.ª na estafeta 4x400m do Campeonato Nacional de Esperanças

Julho Ana M. Rocha 1.ª (salto em comprimento) – Campeonato Distrital de Iniciados

Julho Ana M. Rocha 1.ª (lançamento do peso) – Campeonato Distrital de Iniciados

Julho Ana M. Rocha 1.ª (triplo salto) – Campeonato Distrital de Iniciados

Julho Carlos Sousa 1.º (1500 m obstáculos) - Campeonato Distrital de Iniciados

Julho Carla Reis 1ª (1500 m obstáculos) - Campeonato Distrital de Iniciados

Julho Gonçalo Rocha (benjamins) 1.º na prova extra (150 m) – Camp. Dist. Iniciados

Julho ADREP realiza pela 1.ª vez o Dia do Associado

Julho Caravana Cicloturística ao Jardim Oudinot.

Julho ADREP (masculinos) Campeã Nacional estafeta 4x400 m (Camp. N. Juniores)

Julho ADREP (femininos) Vice-Campeã Nac. estafeta 4x400 m (Camp. N. Juniores)

Julho Soraia Ruas Vice-Campeã Nacional lançamento do peso (Camp. N. Juniores)

Julho John Martins Vice-Campeão Nacional 400 m barreiras (Camp. Nac. Juniores)

Julho Flávia Costa medalha de bronze lançamento do dardo (Camp. Nac. Juniores)

Julho 5.ª edição do ANIMADREP

Outubro Augusto Cardoso 2.º em marcha atlética no Grande Prémio de Alvaiázere

Outubro Sandra Leitão 3.ª nos 5 Km do Grande Prémio de Alvaiázere

Outubro ADREP (iniciadas) 1.ª no Grande Prémio Terra Nova

Outubro Mário Braga Dirigente do Ano na I Gala do Desporto do Jornal da Bairrada

Novembro Luísa Pereira (benjamins) 1.ª no Corta-Mato de Abertura (Coimbra)

Novembro Carla Reis (iniciados) 1.ª no Corta-Mato de Abertura (Coimbra)

Novembro Patrícia Tavares 1.ª nos 2500 metros no Corta-Mato de Abertura (Coimbra)

Novembro Sara Barreto 1.ª nos 3000 metros no Corta-Mato de Abertura (Coimbra)

Novembro Carla Santos (juniores e seniores) 1.ª nos 4500 m do Corta-Mato de Vagos

Novembro Patrícia Tavares (juvenis) 1.ª no Corta-Mato de Vagos

Dezembro X Grande Prémio de Atletismo da ADREP

2012 Janeiro Filipe Pedro regressa à ADREP como reforço da equipa técnica

Janeiro Tiago Ferreira (juvenis) 1.º no Triatlo Técnico Distrital (Aveiro)

Janeiro Augusto Cardoso 2.º na marcha atlética do G. P. de Montemor-o-Velho

Janeiro Daniela Urbano (juvenis) 1.ª nos 300 metros (Aveiro)

Janeiro ADREP (femininos) Campeã Distrital de Seniores em Pista Coberta

Janeiro Daniela Urbano 1.ª nos 400 m no Campeonato Distrital de Pista Coberta

Janeiro Sandra Leitão 1.ª nos 3000 m marcha Campeonato Distrital de Pista Coberta

Janeiro Sónia Grácio 1.ª no lançamento do peso no Campeonato Dist. Pista Coberta

Janeiro Augusto Cardoso 1.º os 5000 m marcha Campeonato Distrital Pista Coberta

Janeiro ADREP garante histórico apuramento para a 1.ª Divisão (Camp. Nac. Clubes)

Janeiro Andreia Santos (juvenil) 3.ª nos 400 m do Campeonato Nacional de Juniores

Fevereiro Tiago Ferreira 2.º classificado no Triatlo Técnico Nacional (Alpiarça)

Fevereiro Inês Bola 1.ª (juniores, sub-23 e seniores) fase distrital Camp. P. Combinadas

Fevereiro 1.º Torneio de Matraquilhos

Fevereiro ADREP é 3.ª na estafeta 4x400 m (Camp. Nacional de Clubes da 1.ª Divisão

Fevereiro ADREP (femininos) Campeã Nacional de Seniores 4x400 m em Pista Coberta

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 400 metros no Meeting de Pombal

Fevereiro João Pedro (Infantis) 1.º no 8.º Cross Cidade de Oliveira do Bairro

Fevereiro Rúben Reis (juniores) 1.º no 8.º Cross Cidade de Oliveira do Bairro

Fevereiro ADREP (benjamins femininos) vence 8.º Cross Cidade de Oliveira do Bairro

Março Flávia Costa (lançamento do dardo) Campeã Nacional de Juniores (Leiria)

Março Margarida Ferreira (lançamento disco) Vice-Campeã Nacional de Juniores

Março Carla Santos (Sub-23) 1.ª nos 4000 m Campeonato Distrital de Corta-Mato

Abril X Festival da Canção ADREP 2012

Abril Augusto Cardoso representa Portugal na Taça da Europa de Marcha Atlética

Abril ADREP Campeã Distrital de Estafetas (4x100 e 4x400 m) no Luso

Maio Océane Conceição (infantis) 1.ª nos 60 metros no Torneio do Antuã

Maio Márcia Cardoso 1.ª nos 200 metros na Pista da Maia

Maio II Torneio de Futsal Escola de Formação da ADREP

Maio Jennifer Gomes 1.ª no salto em comprimento (Olímpico Jovem Distrital)
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Maio Jennifer Gomes 1.ª no salto altura e triplo salto (Olímpico Jovem Distrital)

Maio Andreia Santos 1.ª nos 300 metros do Olímpico Jovem Distrital

Maio ADREP (equipa feminina) na final do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Mark Rosnovskiy 1.º nos 200 metros no Torneio da Assoc. Atletismo Braga

Junho ADREP (equipa feminina) sagra-se Campeã Nacional de Clubes (2.ª Divisão)

Junho Andreia Santos (juvenis) 1.ª nos 200 metros do Meeting de Lisboa

Junho Jennifer Gomes 1.ª no salto em comprimento (Campeonato Distrital Juvenis)

Junho Jennifer Gomes 1.ª no salto em altura (Campeonato Distrital de Juvenis)

Junho Desfile de Machas Populares

Junho Flávia Costa é Vice-Campeã Nacional no lançamento do dardo (Luso)
Junho 
Junho

ADREP (femininos) 3.ª nos 4x400 m (Campeonato Nacional de Juniores)
ADREP CUP 2013 – I Torneio Internacional Futsal de Formação

Julho Tiago Ferreira 3.º no peso e disco (Campeonato Nacional de Juvenis)

Julho Andreia Santos 3.ª os 300 metros (Campeonato Nacional de Juvenis)

Julho ADREP 3.ª na estafeta 4x300 metros (Campeonato Nacional de Juvenis)

Julho ADREP (equipa feminina) é Campeã de Portugal

Julho Margarida Ferreira 2.ª no lançamento do disco (Camp. Nacional Esperanças)

Julho Flávia Costa 3.ª no lançamento do dardo (Campeonato Nacional Esperanças)

Julho Caravana Cicloturística ao Jardim Oudinot

Julho 5.ª Edição do ANIMADREP

Julho Andreia Santos campeã distrital 800 m (Campeonato Distrital de Seniores)

Julho Vera Lima Campeã Distrital de 400 m barreiras (Campeonato Distrit. Seniores)

Julho Jennifer Gomes Campeã Distrital lançamento do dardo (Camp. Dist. Seniores)

Julho Daniela Urbano Campeã Distrital nos 400 m (Campeonato Distrital Seniores)

Dezembro 11.º Grande Prémio Vila da Palhaça

Dezembro Grupo Cénico da ADREP apresenta a peça Frei Luís de Sousa

Dezembro Márcia Cardoso, Andreia Santos e Renato Duarte em estágio Selec. Nacional

2013 Janeiro ADREP (feminina) 2.ª na estafeta 4x400 m (Taça FPA Velocidade e  Barreiras)

Janeiro João Pedro (infantis) Campeão Distrital nos 1000 m de Corta-Mato Curto

Janeiro João Pinto (infantis) Camp. Distrital salto em comprimento Corta-Mato Curto

Janeiro ADREP (femininos) Vice-Campeã Distrital no Campeonato Distrital de Inverno

Janeiro Márcia Cardoso Campeã Distrital 400 m no Campeonato Distrital de Inverno

Janeiro Daniela Urbano Vice-Campeã Distrital 400 m (Camp. Distrital de Inverno)

Janeiro Carla Reis medalha de bronze 400 m (Campeonato Distrital de Inverno)

Janeiro Vera Lima Campeã Distrital 200 m no Campeonato Distrital de Inverno

Janeiro Sandra Leitão Campeã Distrital Marcha Atlética (3000 m) Camp. Dist. Inverno

Janeiro Tiago Ferreira medalha de bronze nos 60 e 200 m no Camp. Distrital Inverno

Janeiro ADREP (femininos) garante em Pombal final do Camp. Nacional de Clubes

Fevereiro João Pedro (infantis) 1.º no Grande Prémio de Ílhavo

Fevereiro ADREP (infantis femininas) vence Grande Prémio de Ílhavo

Fevereiro ADREP (femininos) medalha de bronze (final Campeonato Nacional de Clubes)

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 200 m (final do Campeonato Nacional de Clubes)

Fevereiro Margarida Ferreira 1.ª no lançamento disco (Campeonato Nacional Clubes)

Fevereiro ADREP (femininos) vence estafeta 4x400 (Campeonato Nacional de Clubes)

Fevereiro Margarida Ferreira (juniores) é Vice-campeã Nacional no lançamento do disco

Fevereiro Sandra Leitão 1.ª no Campeonato Distrital de Marcha Atlética (em Lourosa)

Março Futsal – Benjamins da ADREP sagram-se Campeões Distritais

Março João Pedro (infantis) 1.º no Grande Prémio de Albergaria-a-Velha

Março Dylan Esteves (benjamins) 1.º no Grande Prémio de Albergaria-a-Velha

Abril Elisama Silva 1.ª no lançamento do disco no Torneio do Luso

Abril Mafalda Rodrigues 1.ª nos 60 metros do Torneio Primavera (Luso)

Abril Carla Reis (juvenis) 1.ª nos 800 metros do Torneio Primavera (Luso)

Abril Dylan Esteves (benjamins) 1.º no Grande Prémio Estrada Macieira de Sarnes

Abril ADREP (benjamins masculinos) vence G. P. de Estrada Macieira de Sarnes

Abril Vera Lima Campeã Distrital de Provas Combinadas (em Febres-Cantanhede)

Abril Márcia Cardoso 1.ª nos 400 m do Torneio Primavera

Maio ADREP vence Km Jovem Distrital (Vagos)

Maio João Pedro (infantis) 1.º no Km Jovem Distrital (Vagos)

Maio Carla Reis (juvenis) 1.ª no Km Jovem Distrital (Vagos)

Maio Carla Reis (juvenis) 1.ª nos 800 metros do Olímpico Jovem Distrital

Maio ADREP na final do Campeonato Nacional de Clubes pela 4.ª vez consecutiva

Maio Márcia Cardoso 3.ª nos 400 m (apuramento para Camp. Nacional de Clubes)

Junho XI Convívio de Pesca

Junho Dylan Esteves (benjamins B) 1º nos 600 m (Meeting Jovem de Santa Joana)
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Junho José Barbosa (iniciados) 1.º nos 800 m (Meeting Jovem de Santa Joana)

Junho João Pedro (infantis) 1.º nos 1000 m (Meeting Jovem de Santa Joana)

Junho Margarida Ferreira (juniores) 1.ª no lançamento do disco (Camp. N. Clubes)

Junho Sandra Leitão (3000 m marcha) 2.ª no Campeonato Nacional de Clubes

Junho Márcia Cardoso (200 m) 2.ª no Campeonato Nacional de Clubes

Junho Márcia Cardoso 1.ª nos 400 metros (série 2) do Meeting de Salamanca

Junho Márcia Cardoso Campeã Distrital nos 200 m (juniores e sub-23) – Luso

Junho Carla Santos Campeã Distrital nos 1500 e 3000 m (sub-23) – Luso

Junho Rúben Reis Vice-campeão distrital nos 3000 m obstáculos (juniores e sub-23)

Junho Carla Reis (juvenis) 1.ª nos 2000 m obstáculos do Meeting Jovem de Leiria

Junho Margarida Ferreira 3.ª no lançamento do disco (Camp. Nacional Esperanças)

Junho Elisama Siva Campeã Distrital de iniciados no lançamento do disco (Aveiro)

Junho Elisama Silva Vice-Campeã Distrital iniciados no lançamento do peso (Aveiro)

Junho Miguel Vieira Campeão Distrital nos 1500 m obstáculos (Aveiro)

Junho João Pinto medalha bronze nos 80, 100 m e salto em comprimento (Aveiro)

Junho Dylan Esteves (benjamins) 1.º nos 600 metros (Campeonato Distrital Aveiro)

Junho João Santos (benjamins) 2.º nos 600 metros (Campeonato Distrital Aveiro)

Junho IV Festival do Marisco

Junho Marchas Populares 2013

Junho Equipa de Futsal Sénior (masculinos) sobe à 1.ª Divisão Distrital

Junho ADREP CUP 2013 – II Torneio Internacional Futsal de Formação

Julho Caravana Cicloturística

Julho Vera Lima 1.ª nos 400 metros do Campeonato Absoluto das Beiras

Julho Carla Santos 2.ª nos 5000 metros do Campeonato Absoluto das Beiras

Julho Márcia Cardoso Campeã Distrital de 400 m no Campeonato Distrital Absoluto

Julho Daniela Urbano 2.ª nos 400 metros do Campeonato Distrital Absoluto

Julho Carla Reis (juvenil) Vice-campeã sénior nos 800 m (Camp. Distrital de Aveiro)

Julho Rúben Reis (júnior) Vice-campeão 3000 m obstáculos (Camp. Dist. Aveiro)

Julho 6.ª Edição do ANIMADREP

Julho Margarida Ferreira 2.ª no lançamento do disco (Camp. Nacional de Juniores)

Julho Márcia Cardoso 3.ª nos 400 m do Campeonato Nacional de Juniores

Julho ADREP Vice-campeã nacional estafeta 4x400 m (Campeonato de Portugal)

Setembro ADREP organiza 1.ª Maratona BTT Vila da Palhaça

Outubro Festival da Canção Infantil

Outubro João Pedro (infantis) 1.º no Grande Prémio de Atletismo Rádio Terra Nova

Outubro Dylan Esteves (benjamins) 1.º no Grande Prémio Atletismo Rádio Terra Nova

Dezembro 12ª edição do Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça

Dezembro João Pedro (infantis) 1.º no Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça

Dezembro João Pinto 1.º nos 60 metros do Torneio de Abertura em Aveiro

Dezembro João Pedro (infantis) 1.º nos 1000 m do Torneio de Abertura em Aveiro

Dezembro Sandra Leitão 1.ª nos 5000 m Campeonato Distrital de Marcha em Estrada

Dezembro Escola de Futsal (benjamins) 1.ª no Campeonato Distrital

Dezembro João Pinto 1.º no salto em comprimento (Torneio de Abertura – Braga)

Dezembro Carla Reis 1.ª nos 800 metros do Torneio de Natal (Aveiro)

2014 Janeiro Sandra Leitão Vice-Campeã Nacional de Marcha Atlética (Quarteira)

Janeiro Cátia Rodrigues 1.ª nos 60 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Janeiro Océane Conceição (iniciadas) 1.ª nos 250 metros do Torneio dos Reis

Janeiro Océane Conceição é 2.ª nos 400 m do Campeonato Distrital de Juniores

Janeiro João Pinto 1.º nos 60 metros do Torneio dos Reis

Janeiro Sandra Leitão medalha de prata 3000 m marcha (Camp. Distrital Veteranos)

Janeiro ADREP apura-se para a final do Campeonato Nacional de Clubes 

Fevereiro Márcia Cardoso vence série (400 m) no Campeonato de Portugal

Fevereiro Dylan Esteves (benjamins) 1.º no 29.º G. Prémio de Atletismo de Estarreja

Fevereiro ADREP (infantis femininos) vence 29.º G. Prémio de Atletismo de Estarreja

Fevereiro ADREP  (benjamins masculinos) vence 29.º G. Prémio Atletismo de Estarreja

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 200 e 400 m do Nacional de Clubes (2.ª Divisão)

Fevereiro Sandra Leitão 1.ª nos 3000 m marcha do Nacional de Clubes (2.ª Divisão)

Fevereiro Dylan Esteves (benjamins) 1.º no Grande Prémio “Os Ílhavos” (estrada)

Fevereiro José Barbosa (juvenis) 1.º no Grande Prémio “Os Ílhavos” (estrada)

Fevereiro ADREP (infantis femininos, benjamins e juvenis masculinos) vence G.P. Ílhavos

Março Márcia Cardoso Vice-campeã nacional universitária nos 400 metros

Março ADREP (benjamins masculinos) vence Distrital de Corta-Mato Curto

Março Leonardo Rodrigues (BTT ADREP) 1.º em cadetes no Campeonato Up&down
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Março ADREP vence colectivamente 32.º Grande Prémio de Albergaria-a-Velha

Março Dylan Esteves (benjamins) vence 32.º Grande Prémio de Albergaria-a-Velha

Março Comemoração do 5.º aniversário Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra

Abril Representação da peça Sopa Juliana pelo Grupo Cénico da ADREP

Abril Representação do Esconjuro da Queimada (Feira Medieval Oliveira do Bairro)

Abril João Pinto 1.º nos 60 metros barreiras do Torneio Cidade de Lourosa

Abril José Barbosa (juvenis) 1.º nos 800 metros do  Torneio Cidade de Lourosa

Abril Dylan Esteves (benjamins) 1.º nos 600 metros do Torneio Cidade de Lourosa

Maio Márcia Cardoso sagra-se Campeã Nacional Universitária (Faro)

Maio Rúben Reis 1.º nos 3000 m obstáculos do Torneio Atleta Completo Distrital

Maio Dylan Esteves (benjamins) 1.º nos 1000 m do Torneio 4 Maravilhas (Luso)

Maio José Barbosa medalha de prata nos 1500 m (Camp. Nacional Desp. Escolar)

Maio Max Taranov 1.º no salto em comprimento (Camp. Distrital de Benjamins)

Maio Max Taranov 1.º nos 600 metros (Campeonato Distrital de Benjamins)

Maio Dylan Esteves 1.º nos 150 metros (Campeonato Distrital de Benjamins)

Maio Sara Vaz 1.ª no lançamento do peso e do martelo (Olímpico Jovem Distrital)

Maio Carla Reis 1.ª nos 2000 m obstáculos (Olímpico Jovem Distrital)

Maio João Pinto (iniciados) 1.º nos 100 m barreiras (Olímpico Jovem Distrital)

Junho Grupo Cénico apresenta “A lenda das Bruxas na Fonte Bebe-e-Vai-te”

Junho 1.º percurso pedestre “Rota das Fontes” (parceria com a Junta de Freguesia)

Junho Carla Reis Vice-Campeã Nacional 2000 m obstáculos (Camp. Nac. Juvenis)

Junho José Barbosa medalha de bronze 1500 m (Campeonato Nacional de Juvenis)

Junho Océane Conceição vence série de 300 m (Campeonato Nacional de Juvenis)

Junho Marchas Populares da ADREP

Junho ADREP CUP 2014 - III Torneio Internacional Futsal de Formação

Julho Caravana de Cicloturismo (destino: Olhos de Fervença)

Julho 12.º Convívio de Pesca da ADREP (Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré)

Julho Miguel Vieira 1.º nos 300 metros do Torneio Jovem (Coimbra)

Julho Océane Conceição 1.ª nos 300 metros do Torneio Jovem (Coimbra)

Julho Max Taranov (escalão Benjamins B) vence XIV Milha Urbana de Santo Tirso

Julho 7.ª Edição do ANIMADREP

Julho José Barbosa (juvenis) é Vice-Campeão Distrital Sub-23 nos 800 metros

Julho Rúben Reis Vice-Campeão Distrital Sub-23 nos 300 metros obstáculos

Julho Grupo de Cantares tem 1.ª internacionalização no Luxemburgo

Setembro 1.º XCR ADREP Vila da Palhaça (organizado pela Secção de BTT)

Outubro ADREP (infantis femininos) 2.ª na 15.ª Corrida do Castelo (Santa M.ª da Feira)

Novembro Secção de Ginástica Rítmica da ADREP inicia funções.

Novembro ADREP (infantis femininos) vence VI Grande Prémio S. Martinho (O. Azeméis)

Novembro Max Taranov (benjamins) vence VI Grande Prémio S. Martinho (O. Azeméis)

Novembro IV Quinzena Cultural

Novembro Grupo Cénico da ADREP leva ao palco Sopa Juliana

Novembro ADREP com 3 atletas nos melhores do ano (Márcia C., Carla Reis e Dylan E.).

Dezembro 13.º Grande Prémio de Atletismo

2015 Janeiro ADREP (equipa feminina) sagra-se Vice-Campeã Distrital de Juvenis

Janeiro Océane Conceição Campeã Distrital nos 300 metros (Aveiro)

Janeiro Océane Conceição Vice-Campeã Distrital nos 200 metros (Aveiro)

Janeiro Micaela Nascimento (iniciadas) medalha de bronze nos 300 metros (Aveiro)

Janeiro Luísa Pereira Vice-Campeã Distrital de juvenis nos 1500 metros (Aveiro)

Janeiro Mafalda Rodrigues (iniciados) Vice-Campeã Distrital no salto em comprimento

Janeiro Ruslana Savchuk medalha de bronze no lançamento do peso (Aveiro)

Janeiro João Pinto Vice-Campeão Distrital nos 60 metros barreiras (Aveiro)

Fevereiro ADREP é Vice-Campeã Nacional de Clubes da 2.ª Divisão (Pombal)

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 400 m (Campeonato Nacional Clubes da 2.ª Divisão)

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 200 m (Campeonato Nacional Clubes da 2.ª Divisão)

Fevereiro Márcia Cardoso 1.ª nos 4x400 m (Camp. Nacional Clubes da 2.ª Divisão)

Fevereiro Carla Reis 2.ª nos 800 e 1500 m (Camp. Nacional Clubes da 2.ª Divisão)

Fevereiro Sandra Leitão 2.ª nos 3000 m marcha (Camp. Nacional Clubes 2.ª Divisão)

Fevereiro Filipa Silva 3.ª no triplo salto (Campeonato Nacional Clubes da 2.ª Divisão)

Fevereiro Catarina Alves 3.ª no lançamento do peso (Camp. Nacion. Clubes 2.ª Divisão)

Fevereiro Márcia Cardoso Vice-Campeã Nacional Universitária 400 m pista coberta

Fevereiro Márcia Cardoso Campeã Nacional Universitária na estafeta 4x200 metros

Fevereiro Filipa Silva 3.ª no salto em comprimento (Campeonato Nacional Universitário)

Fevereiro João Pedro vence Distrital de Corta-Mato em Castelo de Paiva
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Fevereiro ADREP (iniciados femininos) vence Distrital de Corta-Mato Castelo de Paiva

Fevereiro ADREP (infantis masculinos) Vice-Campeã Distrital Corta-Mato Castelo Paiva

Abril Benjamins da ADREP Campeões Distritais de Futsal

Abril ADREP (Futsal sénior) na Final Four (Taça Associação Futebol de Aveiro)

Abril Sandra Leitão Vice-Campeã Nacional de Marcha (Rio Maior)

Abril Mariana Ferreira (infantis) 2.ª no Km Jovem Distrital

Abril Max Taranov (infantis) 1.º no Km Jovem Distrital

Abril João Marques (infantis) 3.º no Km Jovem Distrital

Abril Luísa Pereira (iniciadas) 1.ª no Km Jovem Distrital

Abril João Pedro (iniciados) 1.º no Km Jovem Distrital

Abril José Barbosa (juvenis) 3.º no Km Jovem Distrital

Abril ADREP (equipa masculina) vence Km Jovem Distrital

Abril 13.º Convívio de Pesca da ADREP

Abril Grande Baile de Convívio (no Salão Cultural da ADREP)

Abril Márcia Cardoso é Campeã Nacional Universitária de 400 metros (Braga)

Abril João Pinto Vice-Campeão Distrital Juvenis nos 110 metros barreiras (Luso)

Abril Luísa Pereira Vice-Campeã Distrital Juvenis nos 1500 metros (Luso)

Maio João Pinto Camp. Distrital de 80 m, 100 m barreiras e salto em comprimento

Maio João Pinto Vice-Campeão Distrital de Iniciados no salto em altura

Maio João Pedro 1.º nos 1500 e 1500 m obstáculos (Camp. Distrital de Iniciados)

Maio Luísa Pereira 1.ª nos 1500 m e 2.ª nos 800 m (Camp. Distrital de Iniciados)

Maio Mafalda Rodrigues 3.ª no salto em comprimento (Camp. Distrital de Iniciados)

Maio Juliana Vieira 3.ª no lançamento do peso no Campeonato Distrital Iniciados

 Maio ADREP na final do Campeonato Nacional de Clubes

Maio Márcia Cardoso vence série de 400 m das Noites Quentes da Maia

Maio Telmo Nascimento Campeão Dist. Juniores 1500 m e 3.º nos 800 m (Aveiro)

Maio Joel Conceição Vice-Campeão Distrital de Juniores nos 100 m (Aveiro)

Maio Ruslana Savchuk Campeã Distrital Juniores no lançamento do peso (Aveiro)

Maio Luísa Pereira 2.ª na Milha Urbana da Serra da Estrela (São Romão – Seia)

Maio Alberto Fonte (escalão M40) 2.º no II “Trail Mira o Paiva” (Vila Nova de Paiva)

Junho João Pinto (iniciados) 3.º nos 100 m barreiras do Olímpico Jovem Nacional

Junho José Barbosa (juvenis) 3.º nos 800 metros do Olímpico Jovem Nacional

Junho Márcia Cardoso 1.ª nos 200 e 400 m do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Filipa Silva 1.ª no triplo salto do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Sandra Leitão 1.ª nos 3000 m marcha do Campeonato Nacional de Clubes

Junho Carla Reis 3.ª nos 1500 m do Campeonato Nacional de Clubes

Julho Márcia Cardoso 1.ª nos 200 e 400 m (Torneio Associação Atletismo Braga)

Julho Márcia Cardoso 1.ª nos 100 e 200 metros no Meeting Athletics de Viseu
Junho
Junho

ANIMADREP 2015
IV Torneio Internacional de Futsal de Formação ADREP CUP 2015

Junho Marchas Populares da ADREP (Marcha adulta e infantil)

Julho ADREP promove descida do rio Mondego (em caiaque)

Julho Caravana de Cicloturismo (Praia Fluvial dos Olhos da Fervença – Cantanhede)

Julho Márcia Cardoso Campeã Distrital de Seniores nos 400 metros (Vagos)

Julho Márcia Cardoso vence hectómetro no Campeonato Distrital Séniores (Vagos)

Julho Márcia Cardoso vence os 200 m no Campeonato Distrital Séniores (Vagos)

Julho Sónia Rodrigues vence o lançamento do dardo (Camp. Distrital de Seniores)

Julho Océane Conceição 3.ª nos 200 e 400 m do Campeonato Distrital Séniores

Julho José Barbosa 3.º nos 800 m do Campeonato Distrital Séniores (Vagos)

Julho Joel Conceição 3.º nos 200 m do Campeonato Distrital Séniores (Vagos)

Julho Sandra Leitão 3.ª nos 5000 m marcha (Campeonato Nacional de Veteranos)

Julho João Pinto 1.º nos 80 m e salto em altura (provas extra Camp. D. Coimbra)

Setembro II Raid BTT ADREP

Outubro Mariana Ferreira (Infantis) vence 16.ª edição Corrida do Castelo (S. M.ª Feira)

Outubro Max Taranov 3.º na 16.ª edição Corrida do Castelo (S. M.ª Feira)

Outubro João Pedro (iniciados) 2.º na 16.ª edição Corrida do Castelo (S. M.ª Feira)

Outubro ADREP apresenta equipas para a época 2015-2016

Novembro Mariana Ferreira (infantis) vence 7.º Grande Prémio de Atletismo S. Martinho

Novembro Luísa Pereira (iniciados) vence 7.º Grande Prémio de Atletismo S. Martinho

Dezembro João Pinto 1.º nos 60 m barreiras (Torneio Jovem da Assoc. Atletismo Leiria)

Dezembro Carla Reis vence 3400 metros no Corta-Mato de Abertura (Mira)

Dezembro XIV Grande Prémio de Atletismo da Palhaça

2016 Janeiro ADREP é Vice-Campeã Distrital de Juvenis (Vagos)

Janeiro Cátia Rodrigues 1.ª nos 60 e 200 m do Campeonato Distrital de Juvenis
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Janeiro Océane Conceição 1.ª nos 300 metros do Campeonato Distrital de Juvenis

Janeiro João Pinto 1.º nos 60 m barreiras do Campeonato Distrital de Juvenis

Janeiro Luísa Pereira 1.ª nos 1500 m do Campeonato Distrital de Juvenis

Janeiro Mariana Ferreira vence os 800 metros do Campeonato Distrital de Juvenis

Janeiro Nuno Sousa vence os 800 metros do Campeonato Distrital de Juvenis

Janeiro Sandra Leitão é Campeã Distrital de Marcha (5 Km) em Vila Nova de Gaia

Janeiro ADREP Vice-Campeã Distrital Sub-23 e Seniores Camp. Sub-23 e Seniores)

Janeiro Márcia Cardoso 1.ª nos 400 m (Campeonato Distrital Sub-23 e Seniores)

Janeiro Márcia Cardoso  1.ª nos 200 m (Campeonato Distrital Sub-23 e Seniores)

Janeiro Cátia Rodrigues Campeã Distrital de 60 m Sub-23 (2.ª entre os seniores)

Janeiro Wazineide Pires Campeão (Sub-23) e Vice-Campeão Distrital de Seniores

Janeiro Carla Reis 3.ª nos 500 e nos 3000 m (Sub-23) no Camp. Distrital de Seniores

Janeiro Cátia Coelho vence salto com vara no Campeonato Distrital de Seniores

Janeiro Maria Fernandes Vice-campeã Distrital no lançamento do peso

Janeiro Mafalda Rodrigues Vice-campeã salto em comprimento (Seniores e Sub-23)

Janeiro Juliana Vieira 3.ª no salto em comprimento (Seniores e Sub-23)

Janeiro Sandra Leitão é Vice-Campeã Distrital nos 3000 m marcha 

Janeiro Cátia Rodrigues 1.ª nos 60 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Janeiro Océane Conceição 2.ª nos 400 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Janeiro Mafalda Rodrigues 2.ª no salto em comprimento (Camp. Distrital Juniores)

Janeiro Wazineide Pires Vice-Campeão Distrital nos 60 m (Camp. Distrital Juniores)

Janeiro Telmo Nascimento 3.º nos 1500 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Janeiro ADREP (femininos) Vice-Campeã Nacional 4x200 m no Nacional de Juvenis

Janeiro João Pinto 3.º nos 60 m barreiras (Camp. Nacional Juvenis Pista Coberta)

Janeiro ADREP (iniciados femininos) vence Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro Luísa Pereira 1.ª no Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Janeiro Max Taranov (infantis) 2.º no Grande Prémio de Atletismo de Cesar

Fevereiro ADREP apura-se para 1.ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes

Fevereiro Carla Reis medalha de bronze nos 300 m do Campeonato Nacional Juniores

Fevereiro ADREP (juvenis) 3.ª no Campeonato Distrital de Corta-Mato (Vale de Cambra)

Fevereiro Nuno Sousa é Vice-Campeão Distrital de Juvenis (Vale de Cambra)

Fevereiro Sónia Rodrigues Campeã Distrital no lançamento do dardo (Aveiro)

Fevereiro Cátia Rodrigues 1.ª nos 300 metros do torneio de preparação (Aveiro)

Fevereiro Mafalda Rodrigues 1.ª nos 60 metros do torneio de preparação (Aveiro)

Fevereiro Gabriela Duarte (benjamins A) 1.ª nos 50 m do torneio de preparação (Aveiro)

Fevereiro Rafael Silva (benjamins A) 1.º nos 50 m do torneio de preparação (Aveiro)

Fevereiro Adriana Caldeira 1.ª nos 800 m do torneio de preparação (Aveiro)

Fevereiro Márcia Cardoso é Campeã Nacional Universitária (Braga)

Fevereiro Catarina Amorim medalha de prata (4x200 m) no Camp. Nac. Universitário

Fevereiro Carla Reis 3.ª nos 800 m do Meeting Cidade de Pombal

Fevereiro ADREP (iniciados) 2.ª no Grande Prémio de Estarreja

Março ADREP garante presença no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão

Março Sandra Leitão 3.ª nos 3000 m (Camp. Nacional Veteranos em Pista Coberta

Março João Gonçalves (Veteranos – M35) Campeão Distrital nos 60 metros.

Abril Max Taranov (infantis) 2.º no Km Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Mariana Ferreira (iniciados) 1.ª no Km Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Luísa Pereira (iniciados) 2.ª no Km Jovem Distrital (Aveiro)

Abril ADREP (equipa masculina) 2.ª no Km Jovem Distrital (Aveiro)

Abril Carla Reis vence os 4200 m da “V Corrida entre Margens” (Coimbra)

Abril Márcia Cardoso 2.ª nos 4200 m da “V Corrida entre Margens” (Coimbra)

Abril Max Taranov 1.º na 5.ª Milha Cidade de Ovar

Abril Luísa Pereira 2.ª (iniciados e juvenis) na 5.ª Milha Cidade de Ovar

Abril Gonçalo Duarte 2.º nos 2000 m obstáculos do Torneio Águas do Luso

Abril Max Taranov 2.º nos 1000 metros do III Meeting de Cantanhede

Abril Mariana Ferreira 3.ª nos 800 metros do III Meeting de Cantanhede

Abril “Associações e Paróquia Unidas nos 40 Anos de Vida da ADREP”

Maio Encontro Triangular ADREP Petizes Cup 2016

Maio Océane Conceição 2.ª nos 100 m e 3.ª nos 200 do Torneio Jovem de Febres

Maio Bruna Almeida (infantis) 2.ª nos 60 metros do Torneio Jovem de Febres

Maio ADREP (juvenis femininas) Vice-Campeã Distrital de Estafetas (Luso)

Maio Filipa Silva Campeã Nacional Universitária no triplo salto (Leiria)

Maio Márcia Cardoso Vice-Campeã Nacional Universitária nos 400 m e estafeta

Maio Catarina Amorim Campeã Nacional Universitária na estafeta (Univ. do Porto)
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Maio Océane Conceição 1.ª nos 300 metros no torneio Olímpico Jovem (Vagos)

Maio Gonçalo Duarte 1.º nos 2000 m obstáculos do Olímpico Jovem (Vagos)

Maio Francisco Dunas (iniciado) 2.º nos 80 m do torneio Olímpico Jovem Distrital

Maio Mariana Ferreira (iniciadas) 1.ª nos 1000 m do Olímpico Jovem Distrital

Maio Luísa Pereira (iniciadas) 2.ª nos 1000 m do Olímpico Jovem Distrital (Vagos)

Maio Cátia Rodrigues (juvenis) 1.ª nos 100 metros do Olímpico Jovem Distrital

Maio Juliana Vieira 3.ª no lançamento do peso do Olímpico Jovem Distrital (Vagos)

Maio Nuno Sousa (juvenis) 2.º nos 800 m do Olímpico Jovem Distrital (Vagos)

Maio Gonçalo Duarte 3.º nos 3000 metros do Olímpico Jovem Distrital (Vagos)

Maio Mariana Ferreira (iniciadas) 1.ª nos 1500 m no Camp. Reg. Desporto Escolar

Maio Luísa Pereira (iniciadas) 3.ª nos 1500 m no Camp. Regional Desporto Escolar

Maio Cátia Rodrigues 2.ª nos 100 m no Campeonato Regional Desporto Escolar

Maio João Pinto 3.º nos 100 m barreiras (Campeonato Regional Desporto Escolar)

Maio ADREP (femininas) Vice-Campeã Distrital de Juvenis (Vagos)

Maio Cátia Rodrigues 1.ª nos 200 e nos 300 m do Camp. Distrital Juvenis (Vagos)

Maio Océane Conceição 2.ª nos 200 m do Campeonato Distrital Juvenis (Vagos)

Maio João Pinto 2.º nos 110 m barreiras do Campeonato Distrital Juvenis (Vagos)

Maio Mariana Ferreira 1.ª nos 1500 m do Campeonato Distrital Juvenis (Vagos)

Maio Luísa Pereira 2.ª nos 1500 m e 3.ª nos 800 m do Camp. Distrital de Juvenis 

Maio Gonçalo Duarte 1.º nos 2000 m obstáculos do Camp. Distrital de Juvenis

Maio Nuno Sousa 2.º nos 800 e 3.º nos 1500 m do Camp. Distrital Juvenis (Vagos)

Maio Márcia Cardoso 3.ª nos 400 m do Meeting Fernando Alves (Marinha Grande)

Maio Carla Reis 3.ª nos 1500 m do Meeting Fernando Alves (Marinha Grande)

Maio Océane Conceição 2.ª nos 300 m no Torneio Jovem da Marinha Grande

Maio Bruna Almeida (infantil de 1.º ano) 2.ª nos 60 m (Torneio J. Marinha Grande)

Maio Beatriz Azevedo (benjamins) 2.ª nos 600 m (Torneio Jovem Marinha Grande)

Junho ADREP em bom plano nos Meetings Internacionais de Zurique e Salamanca

Junho José Barbosa 1.º na 2.ª série de 800 m do Meeting de Obersee (Zurique)

Junho Gonçalo Duarte 3.º nos 2000 m obstáculos (Campeonato Distrital de Juvenis)

Junho Cátia Rodrigues 3.ª nos 300 m do Campeonato Distrital de Juvenis (Porto)

Junho João Pinto medalha de bronze nos 400 m barreiras (Camp. Distrital Sub-23)

Junho Tiago Ferreira 2.º nos 100 metros do Meeting de Aveiro

Junho Juliana Vieira 3.ª nos 100 metros do Meeting de Aveiro

Junho Cátia Coelho 2.ª no salto à vara no Meeting de Aveiro

Junho Francisco Dunas (iniciados) 2.º nos 80 metros do Meeting de Aveiro

Junho Beatriz Azevedo (benjamins) 2.ª nos 60 metros do Meeting de Aveiro

Junho Luísa Ferreira (iniciadas) 2.ª no 8.º Grande Prémio da Praia de Mira

Junho Miguel Matos (juvenis) 3.º no 8.º Grande Prémio da Praia de Mira

Junho Fernando Pato (veteranos M60) 2.º na Meia-Maratona da Figueira da Foz

Junho João Pinto 1.º nos 110 metros barreiras (Campeonato Distrital de Juniores)

Junho Océane Conceição 2.ª nos 100 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Junho Cátia Rodrigues 2.ª nos 200 metros do Campeonato Distrital de Juniores

Junho ADREP (masculinos) 2.ª na estafeta 4x100 m (Campeonato Distrital Juniores)

Junho Océane Conceição 1.ª nos 400 m (provas extras Dist. Infantis e Veteranos)

Junho Mariana Ferreira 1.ª nos 800 m (provas extras Distrital de Infantis e Veteranos)

Junho Luísa Pereira 2.ª nos 800 m (provas extras Distrital de Infantis e Veteranos)

Junho Beatriz Azevedo 2.ª nos 600 m (provas extras Distrital de Infantis e Veteranos)

Junho Cátia Rodrigues 2.ª nos 100 m (provas extras Distrital de Infantis e Veteranos)

Junho Océane Conceição 3.ª nos 100 m (provas extras Distrital Infantis e Veteranos)

Junho João Pedro 1.º nos 800 m (provas extras do Distrital de Infantis e Veteranos)

Junho Telmo Nascimento 2.º nos 800 m (provas extras Distrital Infantis e Veteranos)

Junho Alberto Fonte 3.º nos 1500 m (provas extras Distrital Infantis e Veteranos)

Junho Gonçalo Duarte 3.º nos 3000 m (provas extras Distrital Infantis e Veteranos)

Junho Vânia Pinhal 1.ª nos 1000 m (provas extras Distrital Infantis e Veteranos)

Junho Caminhada Rota das Fontes

Junho Descida do Mondego

Junho Marchas Populares no âmbito das comemorações dos 40 anos da ADREP

Junho V Torneio Internacional de Futsal de Formação ADREP CUP 2016

Julho Caravana de Cicloturismo (destino: Praia de Mira)

Julho João Gonçalves Campeão Distrital dos 100 m (Camp. Dist. Inf. e Veteranos)

Julho Elisama Silva 1.ª nos 100 m (prova extra Camp. Dist. Infantis e Veteranos)

Julho 2.ª edição do 4Judo Camp

Julho ADREP (equipa feminina) Vice-Campeã Nacional da 2.ª Divisão
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Julho Carla Reis 1.ª nos 3000 m obstáculos do Campeonato Nacional 2.ª Divisão

Julho Carla Reis 1.ª nos 800 m do Campeonato Nacional de Clubes 2.ª Divisão

Julho ADREP 2.ª na estafeta 4x400m (Campeonato Nacional de Clubes 2.ª Divisão)

Julho Sandra Leitão 1.ª nos 3000 m marcha (Camp. Nacional Clubes 2.ª Divisão)

Julho Sónia Rodrigues 2.ª no lançamento do dardo (Camp. N. Clubes 2.ª Divisão)

Julho Mónica Simões 3.ª nos 3000 e 5000 m (Camp. Nacional Clubes 2.ª Divisão)

Julho Cátia Rodrigues 3.ª nos 100 m (Campeonato Nacional de Clubes 2.ª Divisão)

Julho Océane Conceição 3.ª nos 400 m (Camp. Nacional de Clubes 2.ª Divisão)

Julho Filipa Silva 3.ª no triplo salto (Campeonato Nacional de Clubes 2.ª Divisão)

Julho 1.º Sarau de Ginástica Rítmica da ADREP

Julho Carla Reis 1.ª nos 3000 m obstáculos (Campeonato de Seniores do Norte)

Julho José Barbosa 2.º nos 800 metros no Torneio de Encerramento (Vagos)

Julho João Pedro vence série de 800 m e é 3.º no Torneio de Encerramento

Julho Mariana Ferreira 1.ª nos 800 m no Torneio de Encerramento (Vagos)

Julho Vânia Pinhal 2.ª nos 1000 metros no Torneio de Encerramento (Vagos)

Julho Beatriz Azevedo (benjamim) 3.ª nos 1000 m no Torneio de Encerramento

Agosto Mário Braga recebe Prémio Associativismo (II Gala de Mérito Concelho O. B.)

Outubro Quinzena Cultural

Dezembro III Meeting da ADREP

Dezembro XV G. P. Atletismo ADREP Vila da Palhaça – concelho de Oliveira do Bairro

Dezembro Gala dos 40 Anos

Dezembro Almoço do 40.º Aniversário e do Natal

Dezembro Comemorações do 40.º aniversário da ADREP

Dezembro Grupo Cénico da ADREP leva ao palco O Pátio das Cantigas
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

“Quarenta Anos de Vida da ADREP”

É com enorme satisfação e alegria que vos dirijo estas palavras, congratulan-
do-vos pela comemoração do vosso brilhante percurso de quarenta anos de 
existência.

Desde 1976, ano em que a Associação Desportiva Recreativa e Educati-
va da Palhaça (ADREP) foi fundada, que o seu objetivo tem sido sempre 
apoiar a população da sua freguesia e do nosso concelho. 

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem cooperado, em todos os mo-
mentos, com a ADREP, prestando todo o apoio que nos é possível conceder e 
criando oportunidades e condições para que esta instituição de grande valor 
seja reconhecida pelo seu trabalho, tanto a nível nacional como internacional. 

Hoje, a ADREP é detentora de um extraordinário património, que não se 
cinge apenas às suas excelentes estruturas e equipamentos, distinguindo-se 
também pela qualidade dos recursos humanos que passaram nestas quatro 
décadas pela associação, que sempre cultivaram valores fundamentais que 
a todos dignificam, como a solidariedade e a formação humana, nas suas 
mais variadas vertentes, seja na área desportiva, cultural ou social. 

O campo de ação da ADREP é rico e diversificado. No âmbito desportivo 
apresenta quatro modalidades: o atletismo, o andebol, o futsal e a natação. 
Na área cultural tem disponíveis várias valências, como uma mediateca 
(que inclui uma biblioteca com mais de 2.000 registos), um grupo de teatro, 
grupo de bombos e uma escola de música. Também na área recreativa, a 
ADREP consegue diferenciar-se, com atividades variadas de grande quali-
dade, das quais destaco as “noites de variedades”, os torneios de pesca, a 
caravana cicloturística e os jogos populares.

Existem ainda as atividades anuais e bianuais que a associação tem desen-
volvido ao longo dos anos, destacando-se o Festival da Canção para crian-
ças e adultos, os Cortejos de Reis Magos, os Desfiles de Moda e as Marchas 
Populares, entre outras.
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Ao longo destes 40 anos, é com enorme orgulho que admiramos todas as 
infraestruturas e condições que esta instituição criou, fruto de muito em-
penho e perseverança dos seus dirigentes e da população da Palhaça, a que 
a Câmara Municipal se tem associado com o seu apoio. 

Enquanto Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, é com 
muito orgulho que constato o enorme crescimento desta instituição e os 
resultados que o seu excelente trabalho tem alcançado, que são exemplo 
os inúmeros prémios e distinções desportivas que semanalmente tem al-
cançado a nível regional e nacional, levando bem longe o nome do nosso 
Concelho. 

Bem hajam, pelo vosso percurso, pelo trabalho que realizaram e continuam 
a empreender e pelo futuro de sucessos que se vislumbra.

Mário João Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

A ADREP – O bom exemplo

Desde logo na sua fundação, a decidida vontade de congregar esforços e 
vontades na promoção e desenvolvimento da Freguesia da Palhaça, através 
dum movimento associativo, são o seu primeiro destaque.

A forma empenhada, organizada, disponível para cooperar com todas as 
forças vivas da Freguesia, ao longo de todos os anos da sua existência, tem 
merecido a mais justa notoriedade. Cresceu sempre fazendo primeiro e pe-
dindo depois, assumindo todos os seus servidores a total responsabilidade 
dessa forma de existir.

É hoje uma Associação de destaque no Concelho de Oliveira do Bairro, 
por tudo o que foi dito e pelos brilhantes resultados alcançados a todos os 
níveis. Resultados esses, que têm catapultado a Freguesia da Palhaça e o 
Concelho de Oliveira do Bairro para patamares de excelência Regional e 
Nacional, resultado de todos os títulos desportivos alcançados.

Continua a ADREP a congregar forças incluindo várias outras atividades de 
diversas áreas, teatro, música e outras também muita notoriedade têm tido.

Por tudo, a ADREP e todos aqueles que a serviram, desde os fundadores 
até aos que hoje a representam, estão de parabéns pelo 40.º Aniversário e 
merecem o nosso reconhecimento e homenagem.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Manuel Nunes Simões dos Santos
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

“Quarenta Anos de Vida da ADREP”

Quatro décadas de serviço à comunidade, de apoio à juventude, de dedi-
cação a quem mais precisa, de promoção da cultura e do desporto. Foram 
assim os 40 anos da ADREP, associação de homens e mulheres que foram 
capazes de erguer um extraordinário património, material e imaterial, de 
estruturas e equipamentos, mas também de valores humanos imprescin-
díveis, como a solidariedade e a cidadania, contribuindo de forma abso-
lutamente notável para a construção de uma comunidade atenta, ativa e 
solidária.

A Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça, os seus di-
rigentes e associados e a própria comunidade da vila da Palhaça, são um 
verdadeiro exemplo para todos nós, para o concelho e também para o país, 
de que é possível tornar o mundo um pouco melhor, criando oportunidades 
para todos, promovendo o desenvolvimento pessoal, a ética, a responsabi-
lidade social e a cidadania. 

Bem sei que foram muitos os obstáculos ultrapassados, imensos os sacrifí-
cios que os responsáveis da ADREP tiveram que fazer ao longo de 40 anos 
de muita luta, mas o legado que têm deixado às novas gerações demonstra 
de forma inequívoca que o trabalho e dedicação que tiveram valeu a pena 
e a obra, em perpétua construção, está à vista de todos, enchendo de orgu-
lho não só os palhacenses mas também o Concelho de Oliveira do Bairro. 

Por estas razões, é para mim uma honra e um enorme orgulho poder as-
sociar-me às comemorações do 40.º aniversário da ADREP, participando 
de forma singela nesta obra literária que tão bem espelha a extraordinária 
herança que a associação tem deixado ao longo dos anos, sempre com um 
sentido de missão e de verdadeiro serviço público.

Deixo-vos o meu agradecimento, enquanto munícipe e autarca, pelo vosso 
exemplo e pela obra que conseguiram edificar ao longo destes 40 anos.

Cristóvão Batista
Vice-Presidente da

Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA DA PALHAÇA

Quarenta anos de sonhos, glórias, conquistas, e muitos sacrifícios, nada 
melhor pode resumir o que viveu e é hoje a grande associação ADREP.

Esta grande associação nasceu em 15 de Dezembro de 1976 fruto de um 
punhado de pessoas preocupadas e empenhadas com a juventude de então 
e que precisava e continua a precisar de valores humanistas enquanto se 
formam para a vida.

ADREP soube sempre enfrentar os desafios que foram sendo lançados e 
teve sempre uma visão de futuro, criando infraestruturas do melhor que há 
na região para apoio às equipas que foram surgindo na vertente desporti-
va, cultural e recreativa. 

Foram muitas as pessoas que ao longo destes quarenta anos abdicaram de 
momentos familiares para fazerem parte dos órgãos sociais ou no apoio às 
muitas actividades da associação. Todos souberam pôr as suas competên-
cias, experiências e empenho ao serviço da causa associativa.  Para todos, 
sem excepção, vão os meus agradecimentos em nome da freguesia.

Uma palavra de agradecimento a todos os atletas e demais elementos de 
outras atividades que em nome da ADREP souberam dignificar a freguesia 
e o concelho. Aos patrocinadores, casas comerciais e anónimos que sempre 
apoiaram a associação, vai também um agradecimento especial.

Para finalizar, uma mensagem de esperança e incentivo para que a ADREP 
permaneça cheia de vitalidade, querer, sacrifício e inovação, para continu-
ar a fazer do bem-estar das pessoas o seu grande lema e a sua força.

Parabéns por estes quarenta anos e que muitos mais possam ser celebrados.

O Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA PALHAÇA

“Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida, que sempre que 
um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos 
de uma criança”.
 
Corria o ano de 1976, um intenso cheiro de liberdade se fazia sentir no ar, 
o surgimento de uma nova Constituição vinha dar um grande impulso à 
liberdade de associação, permitindo às pessoas se organizarem criativa-
mente em torno de interesses, objectivos e áreas de intervenção comum. 
É neste ambiente que um grupo de jovens Palhacenses sonha e decide dar 
forma a uma colectividade que promova a cultura, o recreio e o desporto 
a nível local e assim nasce a nossa ADREP.  Ao longo destes quarenta anos 
a ADREP tem dado um contributo inestimável para o desenvolvimento e 
progresso da Palhaça, garantindo o acesso à formação desportiva dos nos-
sos jovens, à cultura e ao recreio, ao convívio saudável entre as gentes da 
nossa terra e à participação cívica de todos os cidadãos. Hoje, com todo 
o mérito, a ADREP é reconhecida como uma das melhores associações 
desportivas a nível distrital e nacional. Por tudo isto manifesto aqui, em 
nome da Freguesia da Palhaça, o meu maior agradecimento a esta grande 
associação por tudo aquilo que tem dado à Palhaça e aos seus dirigentes, 
atletas e colaboradores pelo esforço, vontade e capacidade de trabalho que 
têm demonstrado.

Aquilo que hoje a ADREP representa é a fiel demostração de que, quando 
o homem sonha, o mundo pula e avança.

O Presidente da Assembleia de Freguesia da Palhaça
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MENSAGEM DO
PADRE LEONEL ABRANTES

A celebração de um aniversário é importante. Mais ainda quando se ce-
lebram 40 anos de uma instituição como a ADREP. Porque as instituições 
não se fazem de paredes, fazem-se de pessoas. Celebrar 40 anos, significa 
celebrar as pessoas que fizeram e que fazem a ADREP ser o que é. Desde 
as direções aos atletas, dos sócios aos músicos, dos atores aos voluntários 
que ajudam nas atividades, e da comunidade, que se congregou e ajudou a 
ADREP a crescer e a ter as condições físicas que tem. São 40 anos de vidas 
que se cruzam com o nome, a bandeira e o hino da ADREP.

Enquanto pároco desta comunidade, alegra-me ver como a ADREP sempre 
se manifestou pronta a auxiliar não só a paróquia, mas qualquer instituição, 
grupo ou associação que fosse, nas suas atividades. 

Sem confundirmos os nossos campos de ação, a ADREP tem sido uma par-
ceira e fiel colaboradora da comunidade católica da Palhaça. Tal como acre-
dito, a paróquia tem sido da ADREP em tudo o que lhe tem sido possível.

É hora de festa e de alegria. De valorizarmos como uma comunidade, ape-
sar de pequena, ou se calhar porque o é, consegue realizar tanto e tão bem 
feito. 

A ADREP tem sido um polo congregador, que une as pessoas, e as leva a 
colaborarem umas com as outras. Que possa continuar a ser assim durante 
muitos anos.

Muitas das pessoas e acontecimentos destes 40 anos vão ficar gravados 
neste livro. É um documento histórico e que ficará como marca para o 
futuro. 

Mas não podemos esquecer que nunca um livro poderá transmitir as emo-
ções, os sentimentos. Esses viveram-se e continuar-se-ão a viver, porque a 
ADREP são as pessoas, a ADREP somos nós. 

P.e Leonel Santiago de Abrantes
Pároco
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MENSAGEM DO DR. FERNANDO NEVES

ADREP – 40 ANOS

A Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça teve o seu 
início nos finais de 1976. Por isso e pelos seus sucessos, está em festa e, 
com ela, a Palhaça.

Por feliz coincidência, poucos meses antes, também em 1976, começava 
eu a ser cidadão da Palhaça, vindo da diocese de Coimbra, para contrair 
matrimónio com a professora Maria Isabel.

A Palhaça, como quase todo o Portugal, era então uma freguesia essencial-
mente rural e agrícola, com a cultura da batata, do milho e da vinha como 
pontos mais fortes da sua actividade laboral. Uma agricultura com proces-
sos de trabalho ainda muito tradicionais, com base na força do homem e 
dos animais que, dia após dia, executavam as tarefas relacionadas com cada 
cultura. As máquinas agrícolas eram muito poucas. 

Raros eram também os meios de transporte motorizados que permitis-
sem às pessoas alguma evasão mais longínqua do seu espaço habitacional. 
Rádios, telefones e televisões também ainda se contavam pela ponta dos 
dedos. A vida era, assim, quase uma rotina diária a que só os domingos, 
as feiras, as festas e as tabernas ou cafés, principalmente os que tinham 
televisão, davam alguma libertação festiva e recreativa.

Não podemos esquecer que Portugal acabava de sair, com o 25 de Abril 
de 1974, de um regime mais ou menos ditatorial e de guerras em África, 
o terror para a nossa juventude masculina, pois poucos eram os que lhe 
escapavam.

Por outro lado, os nossos emigrados em África, face ao desenrolar políti-
co-militar dos acontecimentos, viram-se na necessidade de se protegerem 
a si e às suas famílias, abandonando aí todo o seu bem-estar e regressando 
à metrópole, muitas vezes de mãos a abanar, mas com um forte espírito de 
vida mais social.

Em todo este panorama, as associações vinham mesmo a calhar. Eram en-
tão uma resposta muito positiva para preencher os isolamentos, a falta de 
ocupação dos tempos livres e algum clima de frustração que se fosse im-
plantando.
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Também a Palhaça teve a feliz sorte de ter um grupo de jovens activos, 
incluindo alguns “retornados” que, face aos problemas, não enterrava a 
cabeça na areia, mas procurava dar-lhes resposta. Uma dessas felizes res-
postas foi a criação da ADREP que visava – e continuará a visar por muitos 
anos, assim auguramos – actividades nos campos desportivo, recreativo e 
educativo. O que, nestes domínios, tem sido o seu afã ao longo destes 40 
anos está bem patente aos olhos de todos, a começar pelos terrenos ad-
quiridos e as construções materiais aí implantadas. Coroam a sua glória as 
várias actividades nos campos desportivo, recreativo e educativo, em que 
os nossos atletas sobressaem com os seus títulos e vitórias, tanto a nível 
distrital como nacional.

Da minha parte, uma palavra de muita gratidão à ADREP por me ter soli-
citado o trabalho de ensaiador, e por vezes actor, dos vários teatros que, 
ao longo deste tempo, fomos representando, com muito sucesso. Acabado 
de chegar então à Palhaça, com alguma experiência na arte do palco, este 
trabalho ajudou-me na minha integração como palhacense. Foi um gosto 
trabalhar com todo o grupo de pessoas que integraram o elenco das dife-
rentes peças e ver como, com o tempo, iam conseguindo encarnar a vida 
das personagens que representavam, criando assim uma grande empatia 
do palco com os espectadores. E todos se saíam bem e muito contentes, 
tanto actores como espectadores.

Para finalizar, na celebração deste quadragésimo aniversário, desejo que 
fique uma palavra de louvor e excelência para as várias direcções e corpos 
gerentes que, ao longo de todo este tempo, por mera carolice, com todo o 
empenho e dedicação, à custa de muito sacrifício, suor e tempo gasto, sou-
beram guindar a ADREP para a ribalta concelhia e até nacional. Também 
para os seus empenhados atletas, grupo de cantares, de teatro, e outros 
que muito têm contribuído para todo o sucesso da Associação, sem esque-
cer todo o carinho e apoio dos sócios e da população em geral, com as suas 
dádivas, principalmente no cortejo dos Reis.

ADREP, AD MULTOS!

Fernando Neves
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL DA ADREP

ADREP DO SONHO À REALIDADE

Parece ter sido ontem, entretanto passaram quarenta anos desde aquela 
prova de atletismo, que foi a semente da nossa Associação. Ontem como 
hoje, foi um grupo de jovens a lançar essa semente. Claro que tiveram o 
apoio de pessoas menos jovens, que logo se prestaram a acarinhar e apoiar 
todas as iniciativas necessárias à constituição da Associação. Parece ter 
sido ontem, mas já passaram 40 anos. Muitos dos fundadores ainda perma-
necem ligados à Associação. Para os que já não estão entre nós, fica aqui 
expresso o meu agradecimento e a minha saudade.

 Todos nós recordamos quantas dificuldades foram sendo ultrapassadas, 
das poucas condições que existiam à época, como por exemplo a nossa 
primeira sede social a funcionar nos baixos do coreto. Lá foi dado início à 
escola de música, algumas vezes sendo necessário colocar tijolos e tábuas 
para não estarem directamente com os pés na água, era o que podia ser 
proporcionado pela nossa Autarquia. 

Foram anos de imensas realizações, em primeiro lugar para o desporto, 
recreio e cultura da nossa população, em segundo lugar sempre tentan-
do angariar fundos para fazer crescer este sonho. Foram anos de intensas 
actividades, das quais destaco a escola de música, a volta ao concelho de 
Oliveira do Bairro em ciclismo, as várias quinzenas culturais, os festivais 
da canção e o ex-libris da Associação que foram, são e serão as marchas 
populares, realizadas até aos dias de hoje quase interruptamente. Quanto 
entusiasmo, quanta dedicação, todos na freguesia se mobilizavam na sã ri-
validade de fazer mais e melhor. Foram anos intensos na década de oitenta, 
a seguir vieram as infra-estruturas, a construção do nosso salão sede, os 
campos relvados, o pavilhão e as piscinas, sempre com a união dos sócios, 
apoiando os corpos directivos.

Este foi o sonho, hoje temos a realidade, a realidade é ainda mais exigente, 
pois não se vêem obras novas, mas tenta-se manter as que existem, que é 
um desafio permanente. Vamos tendo em todos os anos os planos de activi-
dades, que sempre vão sendo cumpridos, no desporto recreio e cultura, na 
manutenção e conservação dos espaços. Por tudo isso, continuamos a pedir 
a colaboração de todos, as nossas portas estão sempre abertas a todos os 
que queiram participar e cooperar.
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Hoje celebramos o quadragésimo aniversário, é com enorme alegria que 
escrevo estas linhas, para em primeiro lugar agradecer todo o empenho e 
dedicação manifestada em todos os momentos, pelas direcções que geri-
ram o destino da nossa Associação, também aos associados, com os quais 
sempre puderam contar, aos patrocinadores por terem sempre apostado 
nas actividades realizadas, aos Sócios Beneméritos, que na altura de maio-
res desafios estiveram sempre ao lado dos corpos directivos, a todos os 
nossos sócios e à população da Palhaça. À Câmara Municipal de Oliveira do 
Bairro, à Junta de Freguesia da Palhaça, o meu muito obrigado bem sincero, 
pois sempre têm demonstrado o orgulho que sentem na Associação.

Parabéns ADREP.

Arlindo da Silva Loureiro
 (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
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MENSAGEM DE
FERNANDO DUARTE DA SILVA

40 anos ao serviço do desporto, recreio e cultura da Palhaça e da região 
envolvente.

Nestes anos, muitas pessoas se envolveram neste projeto, dando o seu me-
lhor, e foram muitos os projetos concretizados.

Penso nos momentos que, com muita dificuldade, fomos capazes de ultra-
passar.

Barreiras que pareciam intransponíveis, mas como sempre, para o homem 
não há impossíveis.

Recordo, com um sorriso, as noites frias, reunidos no correto do largo da 
Palhaça, no início da criação desta Associação.

Debaixo dos pés, tínhamos tijolos para nos proteger da água.

Mas hoje, podemos dizer, valeu a pena, estamos orgulhosos da Associação 
que criámos e fomos construindo ao longo destes 40 anos.

Bem haja a todos os que contribuíram para esta obra, mesmo os nossos críti-
cos, pois também contribuíram para que fossemos melhorando.

Parabéns ADREP.

Fernando Duarte da Silva
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MENSAGEM DE ANA MARIA COSTA

Sinto-me pequena para dizer algo sobre esta instituição. Sei que tem sido um 
ponto de referência na nossa Freguesia, no nosso Concelho. Posso até dizer que 
tem levado o nome da nossa terra além-fronteiras. Disso tenho a honra de o teste-
munhar, porque grande parte da minha vida tem sido vivida além-fronteiras, por 
motivos profissionais. Tem-nos dado muitos louvores, tanto a nível do desporto 
como de outras áreas. 

Recordo que foi na Palhaça que se organizaram, pela primeira vez, as marchas 
populares e foi a ADREP que deu esse impulso. Recordo isto com muita alegria 
e saudade, pois eu e o meu marido estávamos no estrangeiro e, quando esta no-
tícia chegou até nós, sentimos uma alegria imensa, pois a nossa terra era algo de 
exemplo no recordar tradições.

Mas não é só neste âmbito que a ADREP nos tem proporcionado grandes ale-
grias… lembro-me que, quando chegavam as notícias das vitórias que os nossos 
atletas iam alcançando, nós, como Palhacenses, sentíamo-nos únicos e orgulho-
sos, porque afinal a nossa Palhaça estava a crescer e estava a ser reconhecida em 
vários pontos do mundo. Para nós, isto torna-nos mais patriotas e de certa forma 
faz-nos criar mais laços, porque sentimos que há alguém que se esforça e que se 
entrega em prol da “Nossa Terra”.

Ainda hoje, quando chego à minha Palhaça para passar férias, é com grande cari-
nho e alegria que vejo e sinto a movimentação que a nossa ADREP proporciona a 
toda a freguesia, dando assim uma vida activa e envolvente a todos nós. Sinto-me 
uma Palhacense feliz, ao chegar a todo o espaço envolvente desta Associação e 
encontrar grupos de jovens e não só, a usufruir destas instalações, que afinal são 
várias: campos de jogos no exterior, corredor para os jovens do atletismo, também 
um campo de ténis, um pavilhão coberto polivalente, uma piscina que no verão 
se torna um espaço agradável para os nossos jovens, e não só, passarem uns dias 
agradáveis, usufruindo do sol e de todo o ambiente de amigos que possam criar. 
Também acho um espaço interessante, o bar e esplanada que faz parte da mesma 
piscina, sendo um espaço acolhedor para casais ou grupos de amigos se encon-
trar, conversar, tomarem café, aproveitarem para fazerem leitura, sei lá … 

Mas além destes espaços, acho que esta nossa associação engrandeceu o salão 
para espetáculos, neste momento tem um espaço muito nobre. Tudo isto é a nossa 
ADREP, e como Palhacense que sou, sinto-me honrada e feliz por pertencer a um 
cantinho do nosso Portugal que nos tem dado tantas alegrias. Por todo este percurso 
que temos vivenciado e acompanhado, sinto que tem havido um grande esforço e 
dádiva humana, porque estas causas exigem muito trabalho e entrega de cada um.

Estou grata pelo envolvimento dos palhacenses em prol da ADREP.

Ana Maria Costa
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MENSAGEM DO AGRUPAMENTO DE
ESCUTEIROS 970 DA PALHAÇA

O Agrupamento de Escuteiros 970 quer saudar a Associação Des-
portiva Recreativa e Educativa da Palhaça - ADREP no seu 40.º ani-
versário. É com muito orgulho que sentimos que a ADREP tem sido 
um ponto de referência para a nossa Freguesia, pois é uma associa-
ção que tem estado sempre activa e daí o seu nome e a sua presença 
não passarem despercebidos em nenhum lugar ou acto da nossa ter-
ra, ou até mesmo do nosso concelho. Como Agrupamento, sentimos 
as dificuldades desta caminhada de 40 anos, pois toda a envolvência, 
tanto ao nível de infraestruturas como a nível humano, fazem com 
que haja um esforço de todos os membros que têm feito parte de to-
das as direções, e muitas vezes sabemos bem o quão difícil é chegar 
ao desejado! 

Contudo, sentimos que é uma associação disponível e aberta para 
toda a comunidade. A ADREP é um marco onde se reflectem criati-
vidade, dinamismo e entrega, porque com tudo isto tem conseguido 
conduzir jovens e adultos nas suas diversas actividades, actividades 
essas que além do desporto tem promovido a cultura e também a par-
te recreativa. Como Escuteiros temos a noção que a nossa dinâmica 
de orientação dos jovens é diferente de uma associação desportiva, 
por isso mesmo é de louvar todo este dinamismo e acompanhamento 
de tantos jovens que têm feito crescer e levado o nome da ADREP a 
tanto canto de Portugal.

O Agrupamento de Escuteiros 970 tem um sentimento de gratidão 
para com a ADREP, pois sempre que tem precisado de instalações 
ou de outros materiais, a ADREP tem estado sempre disponível para 
os ceder.

O Agrupamento 970 deseja as maiores felicidades e que continue a 
desenvolver um bom trabalho em prol da sua missão.

A Direção do Agrupamento 970 S. Pedro da Palhaça
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MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS
OS KOTIINHAS

Falar da ADREP é falar do melhor exemplo de associativismo numa comuni-
dade, é falar numa referência para qualquer Associação que pretenda pres-
tar um serviço social e comunitário de elevado nível. Desde a sua génese 
até à presente data a ADREP tem desenvolvido uma actividade com valor 
social incontestável, ao proporcionar aos nossos  jovens e outras franjas da 
população a utilização  de uma prática desportiva, recreativa e cultural  que 
de outra forma poderiam não ter, em excelentes instalações e infra- estru-
turas, dando ao desporto um papel fundamental na formação dos  nossos 
jovens e permitindo que eles venham a ser capazes de construir um mundo 
melhor para nós e para as gerações futuras.

É importante reconhecer nesta Associação o excelente intercâmbio, diálo-
go e relações de cooperação com outras organizações, instituições e asso-
ciações da freguesia, tudo sempre a pensar nas pessoas e na comunidade.

Deve ainda ser reconhecida a forma como a ADREP envolve as populações 
em torno da prossecução dos interesses de uma comunidade, a dedicação 
dos seus atletas e colaboradores e principalmente a dedicação dos seus 
dirigentes, sempre empenhados, com elevada visão e com grande sentido 
de serviço à causa pública.

Da nossa parte, resta-nos desejar à ADREP os nossos mais sinceros para-
béns pelos seus quarenta anos de existência, sempre prestando o seu me-
lhor contributo para termos uma sociedade melhor.

Associação de Pais – Os Kotinhas
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MENSAGEM DO GRUPO FOLCLÓRICO DE S. PEDRO DA PALHAÇA

(Uma nota do Grupo Folclórico de S. Pedro da Palhaça para as comemora-
ções do 40.º Aniversário da ADREP, com muito respeito, consideração e a 
disponibilidade de sempre para colaborar).

Celebrar 40 anos de existência da ADREP (Associação Desportiva Recre-
ativa e Educativa da Palhaça), é afirmar a sua existência, é relembrar um 
percurso percorrido até aqui. É também um momento de reflectir sobre o 
caminho traçado e projectar o caminho futuro.

Celebrar 40 anos, é homenagear todos aqueles que contribuíram para a 
sua história, para a marca e êxitos que tem alcançado no panorama local, 
regional e nacional.

Celebrar 40 anos, é enaltecer o trabalho de todos aqueles que já passaram 
e todos os que diariamente se empenham em dignificar cada vez mais o 
grande nome da ADREP.

Celebrar 40 anos, é ter consciência da difícil mas possível missão que a 
Associação tem sobre os seus ombros. É ter consciência que, para além da 
responsabilidade educativa na formação de jovens, tem também uma mis-
são cívica, cultural, desportiva, recreativa e humanitária.

Assim, o Grupo Folclórico de S. Pedro da Palhaça, associando-se, marcan-
do presença e participando no dia 10/04/2016 nestas comemorações, dese-
jou as maiores felicidades à ADREP com a esperança de que os seus actuais 
e futuros dirigentes saibam continuar a potenciar o futuro da Associação, 
tendo sempre em conta o bonito percurso percorrido até aqui, avaliando 
sempre o que correu bem e o que correu menos bem, não esquecendo 
nunca a vossa verdadeira identidade e aquilo que sempre vos diferenciou 
pela positiva.

Não podemos nunca esquecer que a ADREP tem alcançado grandes êxitos 
e sucessos nas diferentes áreas da sua actividade, pelo que desejamos que 
continue a ser sempre uma grande referência da nossa Freguesia da Palhaça 
e do nosso Concelho de Oliveira do Bairro.

Novembro de 2016.

A Direção do Grupo Folclórico de S. Pedro da Palhaça 
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MENSAGEM DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA PEDREIRA

(ACUREP)

ADREP … 

Uma história de Associativismo durante 40 anos que foi de encontro às 
necessidades de uma população regional e nacional e que se “encontrou” 
com a nossa ACUREP!

Quando falamos em associativismo, é imprescindível não esquecer que o 
mesmo deve ir de encontro às necessidades da coletividade, sem excepção. 

É aqui que nunca deverá ser esquecido o papel da ADREP, que apesar de 
ter passado por diversas Direções, todas tinham ou tiveram em mente a 
promoção de atividades que contribuíram para o bem estar e a qualidade 
de vida das suas populações.

Foram sempre ambiciosos e em muito contribuíram para o crescimento de 
outras associações, nomeadamente a nossa.

As duas associações têm várias temáticas em comum, começando pela 
própria semelhança no nome, ADREP / ACUREP, mas sobretudo pela prin-
cipal razão do início da sua existência, que se deveu à aposta no Atletismo. 

Hoje, as ambições das duas associações divergem no campo desportivo, 
pois a ADREP conseguiu, devido ao esforço, ao empenho e à motivação, 
crescer nessa modalidade e ser reconhecida a nível nacional.

É sem dúvida meritório esse reconhecimento, pois o esforço das diversas 
Direções da ADREP, tiveram sempre como papel preponderante fazer cres-
cer o espírito desportivo e continuado nos nossos jovens. 

Para além da vertente desportiva, esta associação alargou mais os hori-
zontes, no âmbito cultural e recreativo, que aqui se assemelha à nossa pe-
quena Associação.  A ACUREP tem apostado, numa escala menor do que 
a ADREP, em atividades lúdicas, culturais e recreativas, criando assim um 
maior envolvimento e confraternização na nossa comunidade, que já se ia 
perdendo com o passar do tempo. 
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Aqui, temos imenso a agradecer à ADREP. A vontade de partilha e ajuda 
desta, tem permitido o crescimento da nossa, disponibilizando mais ati-
vidades aos seus associados e amigos, pois a oferta de atividades como 
teatro, empréstimo de equipamento para a promoção de eventos, a dis-
ponibilidade da Direção e associados sempre apta a colaborar de diversas 
formas, é sem dúvida uma mais valia para nós.

Estaremos sempre disponíveis para convosco colaborar.

Desejamos que continuem a elevar a freguesia da Palhaça e o concelho de 
Oliveira do Bairro além-fronteiras, como o fizeram durante estes últimos 
40 anos, e que o vosso trabalho seja sempre reconhecido e valorizado.

Só nos resta agradecer e desejar sucessos em todas as áreas a que se têm 
dedicado.

Parabéns pelo aniversário e excelente trabalho realizado!

Com os melhores cumprimentos e votos de sucesso

A Direção da ACUREP
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ADREP

Na vida tudo começa com pequenas coisas, porque a vida é feita de peque-
nos nadas. A Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça, 
ADREP, não escapou a esse sortilégio, quando há 40 anos um grupo de 
pessoas, à mesa do café, pensou em organizar uma prova de atletismo. O 
êxito foi tal, que logo surgiu a ideia de formar uma Associação.

Foi assim que nasceu a nossa ADREP, com muita vontade de colmatar uma 
lacuna existente na freguesia e também com muita carolice e entusiasmo 
juvenil à mistura. Era urgente fazer alguma coisa, para que a Palhaça saísse 
do anonimato desportivo, recreativo e cultural em que vivia mergulhada.

Assim tem acontecido ao longo destes 40 anos de existência. Esse deside-
rato tem sido alcançado com o incremento de várias actividades despor-
tivas, recreativas e culturais. São exemplo disso o atletismo, o ciclismo, o 
andebol, o kikboxing, o karaté contacto, o futebol de sete, o futsal com 
escola de formação, o btt, o judo, a ginástica rítmica, a escola de música, o 
teatro, os grupos de cantares, as marchas, os festivais da canção, o grupo 
de bombos, as exposições, as caravanas ciclistas, as excursões, os torneios 
de pesca, as descidas de rios e os diversos convívios entretanto realizados.

Neste acidentado percurso, um dos grandes sonhos era erguer uma zona 
desportiva. Embora com alguns percalços pelo caminho, foi graças ao que-
rer e à vontade dos dirigentes, associados, população, órgãos estatais e 
autárquicos, que ela se tornou uma realidade, hoje elogiada por todos os 
que dela usufruem ou por aqueles que apenas a visitam. Será porventura, 
a nível associativo, uma das melhores do distrito e até do país, assim diz 
quem a conhece e compara com outras.

Todo este percurso, por vezes sinuoso e juncado de dificuldades, tem sido 
percorrido com o empenhamento de muitos dirigentes, que ao longo dos 
anos têm dado o aval monetário e sabido administrar tanto as actividades 
desportivas, recreativas e culturais, como a construção de toda a obra edi-
ficada, quase sempre erguida por administração directa.

O percurso fez-se caminhando, através de muita dedicação, empenho, von-
tade, disponibilidade, muitas canseiras, dores de cabeça e alguns aborreci-
mentos. Mas tudo isto ajudou a cimentar a realidade associativa que hoje 
somos, este património invejável que nos enche de orgulho.
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Nem sempre tem sido fácil convocar pessoas com ideias novas para fazer 
parte das listas para os órgãos sociais. Esta é uma preocupação que tenho 
vindo a sentir e que me faz pensar que a ADREP precisa de sangue novo 
e ideias renovadas para a dirigir. Alguém que dê corpo a um projecto de 
mudança. “Ela merece e precisa”.

Depois de tantos anos à frente da Associação, cumpre-me agradecer a to-
dos os que de alguma forma têm colaborado comigo, os que nunca me dei-
xaram sozinho e me prestaram apoio incondicional nas horas difíceis. Para 
eles o meu mais profundo reconhecimento.

Agradeço, também, todo o apoio que ao longo dos anos tem sido prestado 
pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, pela Junta de Freguesia da 
Palhaça, Entidades Estatais, Associações e Instituições da nossa freguesia, 
que muito têm colaborado para que a ADREP seja hoje aquilo que é. Nin-
guém faz nada sozinho, e por isso os méritos têm de ser repartidos.

Aqui chegados, cabe perguntar: valeu a pena? Certamente que sim, pois 
como disse o poeta dos heterónimos, tudo vale a pena se a alma não é 
pequena.

O Presidente da Direcção da ADREP
Mário Manuel dos Santos Braga
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Tel. 234 754 111RUA MANUEL DE OLIVEIRA 6 | 3770-355 PALHAÇA

“Chouquettes”

Bolos de Baptizado
Bolos de Aniversário

Pão de Jamón Broa passas e nozes

Folar da Garagem

Croissants Folhados

Pizzas
Bolo-Rei

Pão de Ló Tradiconal
(Em caçoila de barro)

Fabrico próprio

Salão de Chá

DO PASSADO HERDOU O NOME DO PRESENTE A DOÇURA E A QUALIDADE EM CADA PRODUTO QUE FABRICA

Tartes fruta
Natas do Céu
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Armando & Fátima Empreiteiros, Lda. - Rua Direita, 381 Vessada
3810-607 NARIZ

 Telefone: 234 941 939
armandoempreiteiros@iol.pt
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TALHO E CHARCUTARIA

Rua Dr. Jose de Carvalho, n. 22
3770-355 PALHAÇA
dropereira@gmail.com
Tel/Fax 234 193 357
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EVASIMAR - PRODUTOS ALIMENTA-
RES, Lda.               
Zona Industrial de Palhaça Lt. 5 - Palhaça  
Telef. 234 756 061 
Telem. 967 078 329
E-mail:  evasimar@hotmail.com

VENDA DE:

PEIXE CONGELADO
MARISCO
BACALHAU E DERIVADOS 

   ( 21 ) Anos  a 
servir “fornecer”
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Morada: Rua Dr. Alberto Souto, 6 Ap. 
548 – 3801-901 Aveiro

Tel: 234400150
Fax:234400159

Email: bse@bse.pt
www.bse.pt

30 ANOS A INOVAR

PEREIRAJARDINS - Serviços de 
Jardinagem, Lda.

Zona Industrial da PalhaÇa, lote 
14, Rua D

3770-355 Oliveira do Bairro
Telef:234 746 858
 Tlm: 963 004 460

Email: pereirajardins@hotmail.
com

Web: http://pereirajardins.wix.
com/pereirajardins

Fatos por medida para homem, senhora e 
criança. 

Fatos para homem, senhora e criança.
Calças para homem e senhora.
Jeans para homem e senhora.

Vestuário para senhora.
Acessórios para homem e senhora.

Rua Dr.José de carvalho, nº.46
Palhaça, Aveiro, Portugal

sastre@sapo.pt
234 759 178
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Sede: Estrada Nacional 109, Quintã
3840 VAGOS

Tel/Fax 234 793 007

Fábrica: Rua do Paraíso
3770 PALHAÇA
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Rua P.e Pedro Marcelino Ferreira, N.º 28
3770-352 PALHAÇA
Tel 916 286 754

Alvará N.º 65520

ccivil.lml@gmail.com

Tel. / fax: 234 751 024
tlm: 934 262 452
Palhaça, 3770-354
Oliveira do Bairro
(Frente ao largo da feira)
email: decormartins_@hotmail.com
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BRAGA
Braga
Barcelos
Cabeceiras de Basto
Póvoa do Lanhoso
Famalicão
Guimarães
Vizela
Fafe

PORTO
Carvalhos
Matosinhos
Paços de Ferreira

SANTARÉM
Tomar

COIMBRA
Coimbra
Cantanhede
Figueira da Foz
Mira
Miranda do Corvo
Montemor-o-Velho

VISEU
Oliveira de Frades
Tondela

VILA REAL
Vila Real
Valpaços

BRAGANÇA
Bragança
Mirandela

PORTALEGRE
Portalegre
Elvas
Ponte de Sôr

ÉVORA
Évora
Estremoz

ESPANHA
LepeFARO

Faro
Olhão
Albufeira
Almancil
Portimão
Vila Real de St. António

LISBOA
Abóboda
Sintra
Alcabideche

MADEIRA
Câmara de Lobos
Cancela
Funchal
Machico
Stº António
Ribeira Brava

64 lojas 
em todo o país...
mais de 25 anos 
a servir Portugal

www.centrauto.pt

SETÚBAL
Setúbal
Santiago do Cacém

AVEIRO
Aveiro
Águeda
Albergaria-à-Velha
Bustos
Cesar
Estarreja
Gião
Malaposta
Mourisca
Mozelos
Oiã
Oliveira de Azeméis
Ovar
Santa Maria da Feira
Sever do Vouga
Vagos

Sede: Palhaça






