ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

CONGRATULAÇÃO
Ao Associativismo Desportivo Municipal
No município de Benavente é inquestionável que o movimento associativo é um
parceiro privilegiado das autarquias locais, contribuindo decisivamente para a
estratégia de desenvolvimento local, que almeja um concelho justo e equilibrado,
económica, cultural e socialmente desenvolvido e dinâmico, sendo um dos
principais impulsionadores da participação democrática e da dinamização cultural,
desportiva e social e desempenhando um papel insubstituível na construção de
identidades e na formação cívica dos seus associados, onde estão presentes
valores como o voluntariado, a solidariedade, a igualdade, a cidadania e a
democracia.
O associativismo popular, profundamente enraizado no Município, está
inquestionavelmente relacionado com a sua história democrática de progresso,
significando um espaço próprio e único, de união e de solidariedade, onde as
pessoas se têm reunido, dando o seu melhor, na procura das soluções aos mais
diversos problemas que a vida coletiva, em comunidade, coloca.
Pelo que é devido e justo que, a este momento, e no presente fórum político
reconhecer e destacar, entre as muitas associações e coletividades que servem
as nossas gentes, a ação dinâmica e responsável da Associação Desportiva e
Cultural de Benavente (ADCB), da Academia Gimnodesportiva de Samora Correia
(AGISC), do Clube União Artística Benaventense (CUAB) e da Sociedade
Filarmónica União Samorense (SFUS), sobretudo no que respeita aos eventos
desportivos que decorreram desde o início do presente ano.
No período de 9 a 12 de Fevereiro, a ADCB organizou mais um Torneio de
Andebol “Vila de Benavente” que contou com a presença das melhores equipas
nacionais, nos vários escalões de formação, desde os minis aos juvenis, cuja
postura técnica é elevada e estimulante do ponto de vista da competição, mesmo
para os adeptos da modalidade que assistem aos jogos.
Esta iniciativa que é de grande importância para a nossa vida coletiva e que já
conta com 13 edições foi, uma vez mais, um sucesso, trazendo a Benavente
centenas de jogadores e respetivos acompanhantes que, ao longo dos 4 dias do
Torneio fizeram questão de nos visitar.
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E no dia 10 de Fevereiro, o CUAB, mais uma vez foi distinguido pela Associação
de Ginástica de Santarém, com a coorganização do Campeonato Distrital de
Ginástica Acrobática e Troféus AGS, competição gímnica que contou com a
participação dos melhores atletas do Distrito de Santarém, com os valores de hoje
e os mais novos, os valores de amanhã, com uma representação de destaque dos
clubes do nosso concelho, obtendo a hegemonia nos resultados competitivos,
individuais e coletivos, com apuramentos diretos aos respetivos campeonatos
nacionais por escalão etário, a saber:
 em pares femininos, iniciados, as ginastas da AGISC sagraram-se
campeãs e vice-campeãs distritais e o CUAB e a SFUS obtiveram,
respetivamente, os honrosos 4.º e 5.º lugares;
 em pares masculinos, iniciados, os ginastas da AGISC sagraram-se
campeões distritais;
 em trios femininos, iniciados, as ginastas do CUAB sagraram-se
campeãs e vice-campeãs distritais, as ginastas da SFUS integraram o
pódio no 3.º lugar e as ginastas da AGISC obtiveram os lugares
cimeiros dos 4.º e 5.º lugares;
 em trios femininos, juvenis, as ginastas da AGISC sagraram-se vicecampeãs distritais;
 em pares mistos e em pares femininos, juniores, os ginastas da AGISC
sagraram-se campeões distritais;
 em quadras masculinas, juniores, os ginastas da AGISC sagraram-se
campeões distritais;
 em trios femininos, juniores e seniores, as ginastas do CUAB sagraramse campeãs distritais;
 e quanto aos mais novos, nos diversos escalões etários e níveis, no
Trofeu AGS os lugares cimeiros dos pódios foram sempre ganhos pelos
três clubes do concelho.
Reunida em 22 de Fevereiro, a Assembleia Municipal congratula-se com o
sucesso destas iniciativas desportivas referidas e saúda os dirigentes
sociais, os atletas, os treinadores e os pais e familiares dos atletas que
têm, voluntariamente, empenhado os seus melhores, trabalho, dedicação
e gosto na sua realização e no apoio quotidiano à ação das coletividades
desportivas destacadas, exortando-os a que persistem nesse empenho
abnegado, assim perpetuando as associações que integram como
valorosos estandartes dos valores da promoção da saúde e da ética
desportiva, mas também do sucesso pessoal e social dos seus
praticantes, contribuindo para a formação de gente de bem e pelo bem.

Benavente, 22 de fevereiro de 2013
Assembleia Municipal de Benavente
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Enviada para:









Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB)
Academia Gimnodesportiva de Samora Correia (AGISC)
Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS)
Clube União Artístico Benaventense (CUAB)
Federação de Ginástica de Portugal
Associação de Ginástica de Santarém
Associação de Andebol de Santarém
Federação Portuguesa de Andebol

Presente à I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 22.02.2013. ------------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 27de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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