Press-Release
16 de junho de 2014

Veteranos do Ginásio voltam à Alemanha para Jornada de Convívio na
Baviera
Viagem dos antigos atletas ginasistas a terras germânicas decorrerá entre os dias 19 e
22 de junho estando previsto um jogo de convívio e um vasto programa de visitas
A Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça (AVGCA) vai voltar à Alemanha, entre
os próximos dias 19 e 22 de junho, tendo como destino a pequena cidade histórica de Bad
Windsheim, situada na Baviera e no distrito de Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim, a oeste de
Nuremberga. Esta viagem a terras germânicas será, mais uma vez, marcada por um vasto
itinerário turístico que, além do habitual jogo e jantar de convívio contra os Veteranos do FSV
Lenkersheim e.V. (21 de junho), prevê a visita a diversas cidades e pontos históricos daquela
famosa e típica regiâo alemã.
Entre os locais mais destacados que pontuarão a passagem dos antigos atletas ginasistas, estão
as cidades de Würzburg (19 de junho) e Nuremberga (20 de junho), a primeira conhecida pela
sua enorme tradição universitária, produção vinícola e obras-primas arquitetónicas de diferentes
épocas, a segunda por constituir um dos grandes centros económicos europeus, pelas suas
remotas construções medievais ou pelo papel que representou como sede oficial dos Comícios do
Partido Nazi durante o regime hitleriano no século passado.
Será, aliás, nesta última cidade, que os Veteranos do Ginásio terão oportunidade de conhecer o
Centro de Documentação no Complexo do Congresso do Partido Nacionalista, um museu
dedicado a retratar a história do Terceiro Reich, situado na ala norte de um coliseu construído
por Adolf Hitler localizado nas antigas Áreas de Desfile do Partido Nazi, e que tem como
principal objetivo estudar as causas e consequências do nazismo, principalmente os aspetos que
fizeram de Nuremberga um meio propagandístico de um dos regimes mais mortíferos e
desumanos da História da Humanidade.

