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A festa que faltava: Ginásio no Coração! reúne antigos atletas do clube
de Alcobaça
Novo evento organizado pelos Veteranos do Ginásio promove encontro entre todos
aqueles que passaram pelo Ginásio Clube de Alcobaça no noite de 1 de novembro
Para todos aqueles que têm o “Ginásio no Coração!” eis o momento por que ansiavam: a
Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça (AVGCA) vai organizar no próximo dia 1
de novembro, pelas 19h00, no Alcobaça Clube de Ciclismo (Casal Pereiro), a 1ª Grande Reunião
dos Antigos Atletas do Ginásio Clube de Alcobaça, evento aberto na generalidade a toda a
população, assim como aos adeptos locais, mas em especial a todos os antigos atletas ou exdirigentes que um dia passaram pelo clube.
Este encontro dividir-se-á em três momentos particulares: em primeiro lugar uma conversa que
terá como protagonistas António Rola (Ex-árbitro de futebol), Carlos Pereira (Coordenador
Técnico da Academia do Sporting Clube de Portugal) e João Almeida (Ex-guarda-redes do
Sporting Clube de Portugal), pelas 19h00, pretendendo assumir-se como um espaço de debate e
discussão aberto igualmente à participação do público presente.
Segundo, já pelas 20h00, decorrerá o habitual jantar de convívio, cujo bilhete de entrada
poderá ser adquirido na Esplanada do Artur (Quiosque Bibi) ou garantido, através de reserva,
com um prazo-limite de pagamento e inscrição até dia 27 de outubro. Neste último caso, as
reservas deverão ser feitas através dos números 919 304 833 / 968 224 410 / 912 758 511 – a
aquisição deste bilhete oferece ainda um Voucher de Desconto da Policlínica da Benedita.
Por último, o Café Portugal (Alcobaça) acolherá uma After-Party a partir das 24h00 com música
ao vivo e a presença de um DJ que animará as restantes horas da noite. “Ginásio no Coração!”
volta a contar 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.

