VOTO DE PESAR

Francisco Vicente nasceu em 4 de fevereiro 1933 no Paiol/ Alenquer e vivia em Torres
Vedras desde os 2 anos de idade. Enquanto jovem jogou futebol até aos 34 anos em Clubes
populares do nosso concelho. Começou a praticar atletismo aos 52 anos e nunca mais parou,
até que a doença de alzheimer o inibiu. Representou a Fonte Grada, Ponterrolense,
Belenenses, Benfica e Sporting. A sua capacidade atlética fora do comum, fez com que aos 55
anos, ao serviço da seleção nacional, conquistasse a sua primeira medalha internacional na
Itália. Foi o inicio duma carreira desportiva ímpar, até chegar às 81 medalhas em campeonatos
da europa, mundiais e jogos olímpicos, tornando-se no veterano português mais galardoado de
todos os tempos. Por 48 vezes fez subir a Bandeira Nacional, tendo conquistado ainda 21
medalhas de prata e 12 de bronze. Ficaram em seu poder 20 recordes nacionais. Bateu por 4
vezes recordes Europeus e por duas, recordes Mundiais. Representou Portugal na Austrália,
Japão, Africa do Sul , Estados Unidos, Porto Rico e por toda a Europa. Algumas das suas marcas
são tão difíceis de ultrapassar, que 27 anos depois ainda são recordes Nacionais e Europeus.
Em 2008 foi galardoado com a Medalha de Mérito Desportivo grau ouro pela Câmara
Municipal de Torres Vedras, entidade que sempre apoiou Francisco Vicente nas suas
deslocações ao estrangeiro e aprovou um voto de pesar na sessão municipal do passado dia
14 de Abril .
Faleceu no dia 24 de Março aos 87 anos e dado que o País estava em estado de
emergência, não teve o acompanhamento que merecia no funeral.
Por ter sido um grande embaixador do desporto torriense, detentor dum currículo,
invejável, proponho a esta Assembleia um voto de pesar pelo falecimento de Francisco
Vicente que o mesmo seja transmitido à família.

