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SAUDAÇÃO
QUALIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO
MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Considerando as grandes dificuldades económicas e financeiras que o nosso país
atravessa devido a políticas desastrosas que apenas se preocupam com números,
deixando de fora a condição humana. Os eleitos da bancada da CDU vêm por este
meio saudar o trabalho daqueles que de modo voluntário tanto têm trabalhado para
promover o bem-estar da nossa população, dinamizando atividades desportivas de
nível nacional que enaltecem o nome do Concelho de Benavente.
Destacamos em primeiro lugar a organização conjunta entre a secção da natação do
Grupo Desportivo de Benavente e da SFUS, facto inédito e que deve ser enaltecido,
pois a união de esforços permitiu à realização de um dia aquático muito bem passado
pelos atletas dos dois clubes.
Podemos destacar também os saraus de ginástica organizados pelo C.U.A.B., pela
S.F.U.S. e pela A.G.I.S.C. que mais uma vez encheram os nossos pavilhões e
proporcionaram espetáculos de grande qualidade.
Desses saraus sobressai o esquema que o CUAB apresentou no Fegiben, esquema
que inclui-o a Mónica Moço, atleta tetraplégica muito querida da nossa vila, que teve
uma prestação fabulosa juntamente com os restantes ginastas do CUAB. Essa
prestação foi premiada com o convite elaborado pela Federação Portuguesa de
Ginástica para encerrar a taça do mundo de ginástica que decorreu no passado fim de
semana em Sangalhos.
Entre outras atividades merecem sinal de destaque a organização de campeonatos de
andebol que decorrerão nos próximos dias.
No Porto Alto o torneio de andebol feminino organizado pela AREPA será com toda a
certeza uma vez mais uma referência do andebol feminino nacional.
Em Benavente na primeira semana de julho decorrerá o encontro nacional de minis
masculinos em andebol, que será disputado por 41 equipas de todo o país, serão
utilizados 5 pavilhões para responder às exigências de tão grande quadro competitivo.
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Serão cerca de 656 atletas e dirigentes, que juntamente com as suas famílias visitarão
o nosso concelho, dormirão nos nossos hotéis e pensões e com toda a certeza
gastarão dinheiro nos nossos restaurantes e nosso comércio local.
Benavente também receberá a taça de Portugal de ginástica no fim de semana de 13
e 14 de julho.
Mas não são só os eventos desportivos que enaltecem o trabalho das nossas
coletividades, pois os resultados desportivos também acompanham esse excelente
desempenho. Destacamos assim vários títulos nacionais alcançados pela ginástica do
CUAB e pelo Taekwendo de Samora Correia, bem como o desempenho do Ginasta
Gonçalo Roque que lidera o ranking mundial de ginástica acrobática na variante de
pares mistos.
Esta saudação é extensível a todos os clubes, dirigentes e atletas do nosso município
pois sem o empenho deles o nosso município não teria com toda a certeza a
qualidade de vida que se lhe reconhece.
Não podemos deixar de frisar a importância que o apoio que a Câmara Municipal de
Benavente tem prestado a todos os clubes e coletividades do município. Este apoio
também faz parte deste sucesso. Pensamos que todos poderão testemunhar que o
apoio ao movimento associativo foi das bandeiras desta Câmara, e ao contrário de
muitos que apenas apoiaram no discurso, o nosso executivo apoiou com ações e
programas concretos e exequíveis.
Reunida em sessão ordinária em 26 de junho de 2013, a Assembleia Municipal de
Benavente aprovou por, maioria a saudação “Qualidade do trabalho desenvolvido pelo
movimento associativo desportivo do Município de Benavente”.
Esta saudação deve ser enviada a todas às coletividades desportivas do município e aos vários meios de
comunicação locais e regionais.

Benavente, 26 de junho de 2013
Assembleia Municipal de Benavente

Presente à III Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 26.06.2013. ----------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da Coligação Democrática Unitária. --------------------------------------------------------Aprovada, por maioria com 16 votos a favor (13 dos eleitos da CDU, 1 do eleito Independente, 1 do eleito do BE
e 1 de um eleito do PS) e 8 votos contra (5 dos eleitos do PSD, 2 dos eleitos do PS e 1 da eleita do CDS). --------Benavente, 26 de junho de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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