CONGRATULAÇÃO A
Gonçalo Roque e Tiago Ribeiro
Tiago Ribeiro e Gonçalo Roque, dois jovens talentos do Município de Benavente,
foram finalistas do concurso “Portugal Tem Talento”, cuja final se realizou no dia 24 de
Abril de 2011 e foi vista por mais de 1,5 milhões de espectadores em Portugal e em
vários pontos do mundo, onde estão emigrantes lusos.
O cantor Tiago Ribeiro e o ginasta Gonçalo Roque, que fez dupla com jovem Sofia
Rolão, foram dignos representantes do nosso Município e elevaram o nome da
freguesia de Samora Correia e do Município de Benavente.
Os dois jovens são fruto do trabalho realizado pelas nosas associações nos últimos
anos. Tiago Ribeiro foi campino e participou activamente nas nossas festas. É um
bailador de excelência, exímio executante do nosso fandango, foi praticante e
professor de hip hop. Tiago Ribeiro é um cantor de topo que fez dezenas de actuações
gratuitas na nossa região. Tiago Ribeiro dinamizou vários eventos onde lançou outros
jovens do nosso Município no mundo da música.
Gonçalo Roque, também natural de Samora Correia, iniciou a prática da ginástica nas
colectividades do concelho. Representou a Sociedade Filarmónica União Samorense
(SFUS), a Academia Gimnodesportiva de Samora Correia (AGISC) e o Clube União
Artística Benaventense (CUAB), clubes que contribuíram para que atingisse um nível
de excelência, sendo um atleta de topo mundial. Ainda, recentemente, no dia 16 de
Abril, Gonçalo Roque conquistou, com a ginasta Sofia Rolão, a medalha de bronze na
Taça do Mundo, que decorreu em Puurs, na Bélgica, e onde apenas quatro países
conseguiram chegar ao pódio.
Gonçalo Roque tem transmitido os seus conhecimentos e a sua qualidade aos mais
jovens como técnico que colabora com os clubes e associações do nosso Município.
Considerando o talento, o prestígio e a dignidade, com que Tiago Ribeiro e Gonçalo
Roque representaram a freguesia de Samora Correia e o Município de Benavente.
Considerando o incentivo que constituem para os nossos jovens que vêem neles um
exemplo de que vale a pena sonhar, acreditar e trabalhar para realizar os sonhos.

Página 1/2

Reunida em sessão ordinária, em 27 de Abril de 2011, a Assembleia Municipal de
Benavente congratula-se com o êxito alcançado por Tiago Ribeiro e Gonçalo
Roque e incentiva-os a continuarem as suas caminhadas de sucesso com a
mesma dignidade, dedicação e espírito vencedor.
A Assembleia Municipal saúda também todos os dirigentes de associações, técnicos e
demais colaboradores que diariamente se disponibilizam para colaborar na formação
das crianças e jovens do nosso Município, contribuindo para a sua valorização, como
praticantes das várias actividades e em simultâneo para a sua formação cívica.
Esta congratulação, depois de aprovada, deve ser enviada aos jovens Tiago Ribeiro e
Gonçalo Roque, à Sociedade Filarmónica União Samorense, Academia
Gimnodesportiva de Samora Correia e Federação Portuguesa de Trampolins e
Desportos Acrobáticos e Federação de Ginástica de Portugal.

Benavente, aos 27 de Abril do ano de 2011

A Assembleia Municipal de Benavente

A presente Congratulação foi apresentada pelos autarcas
eleitos pela CDU, tendo sido aprovada por unanimidade,
em sessão ordinária realizada no dia 27 de Abril de 2011.
Benavente, 02 de Maio de 2011.
O Presidente da Assembleia Municipal
-Carlos Alberto Salvador Pernes-
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