Vasco da Gama reinaugura piscina para projetos olímpicos e
paralímpicos
Nesta sexta-feira, dia 30, o Club de Regatas Vasco da Gama reinaugura seu espaço para projetos
esportivos que atenderão atletas olímpicos e paralímpicos de natação. Os equipamentos para a nova
piscina olímpica contaram com recursos obtidos a partir do convênio firmado entre o clube e o CBC
no âmbito do Edital de Chamamento de Projetos nº 05 (Convênio nº 62). A solenidade de
inauguração contará com a presença do presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira, e do presidente do
Vasco, Eurico Miranda.
“Para nós, é uma satisfação poder contribuir para a renovação de um espaço que existe desde os
anos 1950 e já foi cenário de tantas competições nacionais e internacionais, como a Copa do Mundo
de Natação de 1998 e o Pré-Olímpico de Polo Aquático em 2004”, comentou o presidente do CBC.
Os recursos obtidos nesta parceria foram na ordem de R$2.898.670,71, sendo que cerca de um
milhão foram destinados à recuperação e novos equipamentos para a piscina (incluindo sistema de
filtragem automatizado, sistema de aquecimento e blocos de partida), para o desenvolvimento da
natação paralímpica do clube. O valor restante foi utilizado na aquisição de novos barcos e
implementos, para a modalidade de Remo, além de equipamentos de fisioterapia para os atletas
paralímpicos.
Os recursos do Convênio nº 62 foram descentralizados em cerimônia ocorrida na sede do clube, em
maio de 2016. Estiveram presentes a diretoria vascaína, o presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira,
além de parceiros e da imprensa. O evento contou também com a presença do Embaixador CBC pelo
Club de Regatas Vasco da Gama, Renato Cataldo.
As obras de recuperação total do Parque Aquático, com recursos próprios do clube, continuarão até
o fim do ano quando estarão plenamente recuperadas as arquibancadas valorizando o patrimônio
e resgatando o papel histórico do Vasco na natação.
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