XXVII Corrida dos Reis
22 de Janeiro de 2017// São Mateus
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

[cumprimentos oficiais]

Em nome do Concelho da Madalena dou mais uma vez as
boas-vindas a todos vós atletas e demais participantes – com um
especial abraço para aqueles que vieram pela primeira vez à
nossa Ilha-Montanha.
Espero que tenham tido uma agradável estadia e que estes
breves dias tenham proporcionado a todos, bons momentos
desportivos e de são convívio.
Esta grande iniciativa desportiva da Ilha do Pico e da Região
Autónoma dos Açores, une vontades e contributos de todos:
autoridades civis e religiosas; do poder regional e autárquico;
empresários; dirigentes desportivos e associativos; e de um modo
geral, todos os munícipes da ilha do Pico e do Concelho da
Madalena em particular.
A quem não conhece a nossa terra, gostamos de dizer que a
ilha do Pico se tem desenvolvido com muito esforço, dedicação e
generosidade, de todos aqueles que têm tido a seu cargo, essa
responsabilidade.
São também estas, as qualidades que fazem um bom atleta, e
é esse mesmo esforço e essa garra, que anima todos aqueles que

têm responsabilidades na organização da Corrida do Reis, que
engrandece a nossa ilha, há mais de um quarto de século.
Foi mais uma vez com muita alegria e entusiasmo que vos
acolhemos, e estamos certos que todas as pessoas da nossa ilha
receberam de braços abertos os atletas e acompanhantes, do
restante arquipélago e do continente, demonstrando mais uma vez
a hospitalidade que bem nos caracteriza .
A competição, que deve ser rija e convictamente
empreendida, não impede que o espírito de confraternização e de
amizade, reine entre todos.
Assim tem sido, e estamos seguros de que assim foi mais
uma vez este ano e será nos anos futuros, a bem do desporto e de
uma sociedade sã e inclusiva.
A Corrida dos Reis, tem contado honrosamente com atletas que
levaram o nome de Portugal ao primeiro plano do atletismo
nacional (e em muitos casos, internacional), sendo assim, sem a
menor dúvida, um importante veículo de divulgação da Ilha do
Pico e do seu vasto calendário de eventos.
Só por isto, valeu a pena tê-la iniciado e tê-la mantido durante
todos estes anos, e também por isto, foi com toda a convicção
que quisemos tê-la como o primeiro evento do calendário das

festividades do galardão "Cidade do Vinho 2017", que este ano
tivemos a honra de receber.
Agora, como o tempo não é para corridas de discursos, mas
para o prazer da gastronomia e do são convívio, termino
expressando mais uma vez, em nome da Câmara Municipal da
Madalena, a que tenho o gosto de presidir; em nome de toda a
ilha; dos picoenses e de todos os açorianos que gostam de vos ter
aqui; o desejo de que voltem no próximo ano, e continuem a fazer
da Corrida dos Reis, este grande evento que nos engrandece e
orgulha.
Congratulo os vencedores, que merecem sem dúvida o nossa
admiração e respeito, e dou igualmente os meus parabéns a todos
os participantes, e em especial à organização desta prova, que
resultou mais uma vez numa
vigoroso e são convívio.
Viva a Corrida dos Reis!
Obrigado a todos!

bela jornada de atletismo em

