Associação dos Veteranos
do Ginásio Clube de Alcobaça

Press-Release
10 de janeiro de 2014

Assembleia Municipal de Alcobaça aprovou Voto de Louvor
proposto pelo Partido Socialista aos Veteranos do Ginásio
Proposta enaltece trabalho da associação e foi votada por unanimidade na
sessão ordinária do passado dia 20 de dezembro de 2013
A Assembleia Municipal de Alcobaça aprovou no passado dia 20 de dezembro de 2013,
por unanimidade, um Voto de Louvor à Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de
Alcobaça (AVGCA), iniciativa proposta pelo Partido Socialista e lançada por Luís Félix
Castelhano, Presidente da Assembleia Municipal de Alcobaça, que durante a última
sessão ordinária justificou o facto pela AVGCA ter “desenvolvido um trabalho meritório
na afirmação da história do Clube Histórico 'Ginásio de Alcobaça', não só relembrando,
agraciando e homenageando os atletas que contribuíram para o engrandecimento do
nome do Clube de Alcobaça, mas também, promovendo encontros das antigas glórias
ginasistas, a par da realização de iniciativas desportivas que em tudo dignificam o
desporto, o clube e Alcobaça.”
Na memória recente, está portanto, o sucesso do evento “Ginásio Vintage 1981/1982”
levado a cabo pela AVGCA e que homenageou os Antigos Atletas do Ginásio Clube de
Alcobaça (GCA) da época 1981/1982 durante o dia de 30 de novembro: “Este é o tipo
de iniciativas que contribui para o engrandecimento do nome do Concelho, a par, do
justo reconhecimento aos atletas de todos os tempos, e de um contributo bastante
positivo para a agenda desportiva e promoção do nome de Alcobaça”, ficou ainda
registado.
Para Rui Alexandre, Presidente da AVGCA, “o Voto de Louvor atribuído é de uma
importância enorme para a AVGCA pois vai obrigar-nos a trabalhar cada vez mais e
melhor em prol de Alcobaça; e votado por unanimidade ainda mais responsabilidade
nos dá.” Este acrescenta: “Gostaria de agradecer à Assembleia Municipal em nome do
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Luís Félix Castelhano, a distinção que nos
foi atribuída, pois é uma honra enorme sermos reconhecidos pelo trabalho que temos

desenvolvido, algo que faz com que tenhamos ainda mais força e vontade para
trabalhar muito e com a qualidade que temos demonstrado.”
Também o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AVGCA, Dr. José Gomes, refere
esta atribuição como “importante para a AVGCA e o reconhecimento da Autarquia da
forma como temos divulgado Alcobaça a vários níveis, tanto local como nacional.”

