Associação dos Veteranos
do Ginásio Clube de Alcobaça

Press-Release
4 de dezembro de 2013

30 anos depois antigos atletas do Ginásio Clube de Alcobaça
voltaram à cidade e saíram de coração cheio
Velhas glórias ginasistas acolhidos em festa levaram na bagagem a Medalha
de Honra do Município e a memória de uma homenagem única pela
Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça
Foi um dia de sensações fortes e preenchido por muitas memórias: os Antigos Atletas
do Ginásio Clube de Alcobaça da época 1981/1982 regressaram no passado 30 de
novembro, sábado, à cidade onde fizeram história há mais de 30 anos (quando levaram
o clube à 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Futebol e às meias-finais da Taça de
Portugal frente ao Sporting Clube de Portugal no velho estádio José de Alvalade) e
bem cedo, desde a sua chegada à Sede da Associação dos Veteranos do Ginásio Clube
de Alcobaça (AVGCA), se percebeu que graças aos emotivos reencontros entre os
jogadores e às imensas recordações este ia ser um dia muito especial.
Foi assim à sua chegada e foi assim durante a receção do Presidente da Câmara
Municipal de Alcobaça às velhas glórias ginasistas, realizada no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Concelho, onde cada um dos membros do plantel recebeu das mãos do
líder do executivo uma Medalha da Cidade e o convite a assinar o Livro de Honra do
Município, altura onde as primeiras histórias e sentimentos de nostalgia começaram
naturalmente a surgir.
Finda esta curta cerimónia protocolar, seguiu-se o vasto programa de atividades deste
Grande Encontro e Festa de Homenagem organizado pela AVGCA, e apropriadamente
intitulado “Ginásio Vintage 10982/1982”, onde se destacou a partida de futebol entre
ambas as equipas no Estádio Municipal de Alcobaça, às 15h00, naquele que foi um dos
momentos mais altos do dia e onde os ex-jogadores espalharam, para gaúdio das
vastas dezenas de espetadores presentes na bancada, um ligeiro perfume do talento e
da criatividade futebolística que, apesar dos anos e da idade, ainda tinham para
mostrar (e se nestas coisas o resultado é uma irrelevância não deixaremos de dizer que
o empate a 3 golos foi uma prova da capacidade desta equipa).

Pouco mais tarde, procedeu-se no Museu do Vinho à entrega dos Brindes de
Homenagem pela mão do Presidente da AVGCA, Rui Alexandre, etapa marcada por
intervenções do Presidente do Município de Alcobaça, Paulo Inácio, da Presidente da
União das Juntas de Freguesia de Alcobaça e Vestiaria, Isabel Fonseca, e do capitão da
equipa homenageada, Alberto Manuel, seguindo-se também uma Tertúlia com a
presença do Dr. Nuno Campos (responsável médico da Seleção Nacional de Futebol) e
da lenda viva do ciclismo nacional, Marco Chagas, Vencedor da Volta a Portugal em
1982 e líder da corrida Porto – Lisboa que nesse mesmo ano viu a sua fuga
interrompida no concelho por um protesto dos adeptos do clube alcobacense.
“Ginásio Vintage 1981/1982” terminaria então com um grandioso Jantar-Buffet onde o
público presente teve a oportunidade única de conviver com a maioria das glórias
ginasistas, evento que contou com a organização da AVGCA e o apoio do Município de
Alcobaça e da União das Juntas de Freguesia de Alcobaça e Vestiaria, além de
inúmeras parcerias com várias empresas e instituições da região referenciadas ao
longo de todo o dia.
Na bagagem, além de todas as ofertas e dos inúmeros brindes, os atletas levaram
ainda o coração cheio de emoções profundas e a memória de uma homenagem única
pela AVGCA, deixando a promessa de que não passariam por Alcobaça sem cá voltar.

