Comunicado
O Clube de Atletismo Olímpico Vianense (CAOV) foi fundado em 31/10/1994. Ao longo da sua
existência, o CAOV dedicou-se ao Atletismo, tanto na vertente da formação, como da
competição. Na época de 2015/2016, criamos a secção de Trail e Atletismo adaptado.
Para além da vertente da formação e da competição, o nosso clube tem promovido e realizado
diversos eventos ao longo da sua existência, designadamente provas de pista, de corta-mato,
de estrada e trail.
Face às recentes, reiteradas, graves e ofensivas acusações de que o CAOV tem sido vítima
através das redes sociais desenvolvidas por um dos ex membros da direção e ex diretor
técnico do Trail Santa Luzia, Sr. Leandro Freitas, o CAOV vem, pelo presente comunicado,
esclarecer o seguinte:
- O CAOV foi a entidade organizadora das últimas duas edições do Trail de Santa Luzia,
anos de 2017 e 2018, tendo sido essa entidade quem desenvolveu todas as diligências
e suportou todos os encargos com tal organização;
- O Senhor Leandro Freitas, enquanto ex-membro da direção do CAOV e enquanto
Diretor Técnico do referido evento, participou ativamente em tal organização, o que
fez, ao contrário dos demais membros da direção, de forma remunerada,
remuneração essa liquidada pelo CAOV e que ascendeu à quantia de € 1.500,00 por
cada uma das edições, a qual foi expressamente exigida pelo próprio;
- O CAOV é reconhecido pela generalidade das entidades (designadamente Câmara
Municipal de Viana do Castelo) como a legítima entidade organizadora do Trail de
Santa Luzia, legitimidade essa igualmente reconhecida por força do registo efetuado
com sucesso de tal atividade no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com o
número 601587;
- Na sequência de diversas incompatibilidades e comportamentos inadmissíveis por
parte do Sr Leandro Freitas (que serão devidamente escalpelizados nos locais
próprios) deu-se a sua natural saída da direção do CAOV, momento a partir do qual
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e caluniosas do CAOV e seus membros integrantes;
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- Nunca na sua existência, e já vão 25 anos, o CAOV foi alguma vez enxovalhado na
praça pública como nos últimos tempos pelo Sr Leandro Freitas, que, sem escrúpulos
tem vindo a denegrir o nome do Clube e dos seus Dirigentes (Órgãos Socias);
- Durante na sua existência, o CAOV apenas utilizou as redes sociais para promover os
seus atletas e eventos por si realizados, comportamento esse que pretende manter
inalterado;
- Não obstante, e porque se entende que foram ultrapassados todos os limites do
razoável, não está o CAOV na disponibilidade de continuar a ver o seu nome (e dos
seus dirigentes) constantemente vilipendiado na praça pública;
Assim sendo, tendo em conta o supra explanado, a Direção do CAOV, em reunião
extraordinária realizada no passado dia 29 do corrente mês, deliberou por unanimidade
apresentar junto das autoridades competentes procedimento criminal contra o Sr. Leandro
Freitas, procedimento esse no qual ficará amplamente demonstrado o teor ofensivo e
calunioso das publicações de que o CAOV (e seus dirigentes) têm sido vítimas.
Viana do Castelo 02 de Setembro de 2018
A Direção do Olímpico Vianense
Alexandre Gomes
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