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Veteranos do Ginásio recebem em Alcobaça os Veteranos do S.V.
Oberwolfach
Visita da equipa alemã oriunda da Floresta Negra decorrerá entre os dias 1 e 5 de
maio estando previsto um jogo de convívio e um vasto programa de atividades
A Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça (AVGCA) vai acolher, entre os próximos
dias 1 e 5 de maio, a equipa de Veteranos do S.V. Oberwolfach, clube oriundo da zona da
Floresta Negra na Alemanha que terá o prazer de ser conduzido através de um vasto programa
de atividades e onde, para além do habitual jogo e jantar de convívio, tem ainda previsto a
visita a diversas empresas e instituições alcobacenses que servirão como forma de divulgação
junto dos atletas, não só daquilo que melhor se produz na nossa região, mas também de
promover alguns dos nossos mais característicos produtos e marcas (entre elas estão a Quinta
dos Capuchos e Frubaça).
Refira-se que para além da presença no nosso Concelho da equipa de Veteranos do S.V.
Oberwolfach, a comitiva desta localidade germânica contará ainda com a presença do Presidente
da Autarquia local (cujo site oficial convidamos desde já a ser consultado no seguinte endereço:
www.oberwolfach.de/willkommen), constituindo esta viagem o resultado de um intercâmbio
entre ambas as equipas de veteranos já depois da AVGCA ter visitado a Alemanha em junho de
2012, naquela que foi mais uma das suas habituais jornadas de convívio além-fronteiras que nos
últimos anos contou com a passagem por países como a Espanha e Suécia.
A visita ao Concelho de Alcobaça desta equipa insere-se ainda num contexto histórico e social
interessante: a comitiva desta localidade germânica integra familiares ou descendentes de
trabalhadores portugueses da região de Alcobaça e da antiga Crisal - Cristais de Alcobaça que,
entre as décadas 1940 e 1960, emigraram para aquela região da Floresta Negra, nomeadamente
a localidade de Wolfach, situada a poucos quilómetros de Oberwolfach, ajudando a desenvolver
a fábrica de cristal Dorotheenhutte, cuja história e site oficial convidamos desde já a ser
consultado no seguinte endereço: http://www.dorotheenhuette.info.

