Aluna da Escola Guilherme Stephens entrega prémio da Ética no Desporto
Quando o Campeão do Mundo Jorge Fonseca entregou a sua medalha de ouro à jovem judoca da
Marinha Grande, o significado dessa enorme ação correu rapidamente as páginas da impressa
nacional e internacional. O honrado gesto para com Teresa Santos valeu-lhe o prémio Ética no
Desporto de 2019, uma distinção atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ),

O prémio do Plano Nacional de Ética no Desporto pretende distinguir personalidades ou entidades
de âmbito desportivo que promovem a ética e os valores do desporto e demonstrem “uma reiterada
conduta e defesa de valores éticos, e da promoção de um desporto mais humano”. Na 24.ª Gala
do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, que decorreu no Casino do Estoril a aluna
da Escola Guilherme Stephens e atleta do Judo Clube da Marinha Grande subiu ao palco da sala
para entregar o prémio através do Sr. Secretário de Estado do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.

Na Gala, considerada «Óscares do Desporto Português», Teresa Santos subiu novamente ao palco
para galardoar o campeão do mundo, com o prémio melhor atleta masculino do ano.
Apesar de ausente na cerimónia (em estágio no Japão), Jorge Fonseca, referiu no vídeo projetado
na salão Preto e Prata “Estou muito feliz, espero continuar a dar-vos muitas alegrias” voltando a
enfatizar ” Teresa és a minha inspiração”.

Os dois judocas conheceram-se numa ação desenvolvida na Escola Guilherme Stephens na
comemoração do Dia Mundial do Judo, momento em que o campeão do mundo esteve na Marinha
Grande tendo içado também a Bandeira da Ética do Desporto.
Teresa Santos, iniciou a prática da modalidade no âmbito do Desporto Escolar referindo que “O
judo é a minha vida”.
Resumo vídeo Gala SIC Notícias https://www.youtube.com/watch?v=hGh3FjBcV7E
Video da entrega da Medalha de ouro na European Champion League
https://www.youtube.com/watch?v=CkaSC2hyrqw
Video do Dia Mundial do Judo https://www.youtube.com/watch?v=DjUxIrh8gz0

