Uma ideia, um projeto, uma equipa

O Contexto
Vagos possui um património natural privilegiado para a realização de atividades náuticas, com
cerca de 10 kms de costa atlântica e 2 planos de água interiores (o Rio Boco e o Canal de Mira), que
atravessam longitudinalmente o concelho. Tem, também, tradições ligadas ao mar e à ria (a pesca,
sobretudo a arte xávega e a apanha e transporte de moliço em águas interiores) mas, estranhamente
nunca se aproveitou devidamente esse património sendo pouco significativas as atividades náuticas com
impacto no lazer, no desporto, no turismo e na economia local.

A Ideia
O Agrupamento de Escolas de Vagos pretendeu, com a candidatura e posterior criação do Centro de
Formação Desportiva de Desportos Náuticos, contribuir para criar localmente uma cultura náutica, que
se manifeste numa outra forma de olhar o mar e a ria e de fruir os seus encantos e benefícios.

O Projeto, pretende
- Generalizar as práticas náuticas a todos os alunos do AEV (do pré-escolar ao secundário), com pelo
menos uma aula de Canoagem e de Paddle.
- Apoiar a especialização – para já nos grupos-equipa de Canoagem e de Surf, com treinos semanais e
competições do Desporto Escolar.
- Apresentar uma oferta diversificada de desportos náuticos, com a introdução progressiva da vela e do
remo.
- Receber outras Escolas no seu CFD, tratando estes alunos como se fossem seus.
- Promover atividades náuticas nos momentos de convívio.
- Promover atividades para as populações especiais, designadamente alunos com necessidades
educativas especiais.
- Promover abordagens interdisciplinares sobre temáticas náuticas e dos ecossistemas locais.
- Promover uma abordagem integrada do desenvolvimento, pela criação de sinergias com outros
parceiros que acrescentem valor ao projeto, designadamente a Câmara Municipal de Vagos, a
Associação de Surfistas de Vagos, o Clube de Surf da Vagueira, a associação ambientalista Charcos e
Companhia, as Federações Desportivas de Canoagem e de Surf, entre outros.

A Equipa

O Diretor Hugo Martinho – dele partiu a ideia e dele tem vindo todo o apoio e incentivo. Sem ele, nada
disto teria avançado.
O Coordenador do Centro de Formação Desportiva, Paulo Branco, eu próprio, que tenho sido o
operacional de serviço. Tentei compensar a minha falta de conhecimentos e de experiência nesta área,
com pesquisa, reflexão e…trabalho.
Os Coordenadores Técnicos de Segurança, Manuel Nogueira e Paulo Branco, que se dispuseram a
frequentar um Curso de 50 Horas, na Faculdade de Motricidade Humana, sobre Segurança Náutica,
tendo já internamente definido e implementado uma Política de Segurança, base de toda a atividade.
Os Professores de Educação Física, inicialmente renitentes, mas que já entraram “na onda” e, neste
momento, perceberam que as atividades náuticas são conteúdos fundamentais para a renovação
pedagógica da disciplina.
- A Teresa Nascimento: sem a sua colaboração, empenhamento, dedicação e competência esta página
eletrónica (e a do Desporto Escolar) não existiriam, ou seriam muito piores; não foi apenas trabalho
técnico, mas também apoio na conceção e estruturação dos conteúdos das páginas.
- O Leonel Rocha, administrador da página eletrónica do AEV, pela colaboração na estruturação das
páginas.
- O Fernando Mouro que, desde pequeno, conhece o Rio Boco como ninguém e, por isso, a sua
experiência e conselhos têm sido preciosos. A sua ação como “reconstrutor” de canoas partidas,
construtor de carrinhos de transporte, piloto e mecânico do barco de apoio, conselheiro técnico e
elemento de apoio às atividades tem sido fundamental.
- O Armando Mouro, um precioso colaborador nas árduas tarefas de ”pôr, tirar e lavar” embarcações.
-O Hélder Martins, fundador em finais da década de 80 do Clube de Canoagem de Vagos, um visionário
que andou 25 anos adiantado relativamente ao tempo de Vagos e que muito nos tem ajudado com os
seus conselhos, presença e apoio.
- Os nossos, parceiros Câmara Municipal (Silvério Regalado, Pedro Bento e aos funcionários que
connosco têm colaborado), a Associação de Surfistas de Vagos (Bruno Rocha), Clube de Surf da Vagueira
(Bruno Maria), Charcos e Companhia (Leonel Rocha) e às estruturas do Desporto Escolar, Nacional
(Paulo Gomes, Delfim Barreira e Nuno Reis), Regional (Fernando Alves e João Pessoa) e Distrital (Ricardo
Fernandes e Guilherme Basto) – uns, por confiarem em nós, outros por entenderem que, juntos,
multiplicamos forças.
- Por fim, os Alunos – o que construímos é para eles e deles temos recebido -na grade maioria- o seu
entusiasmo, alegria, apoio e colaboração.

