SAUDAÇÃO A
Gonçalo Roque e Tiago Ribeiro
No passado Domingo, 24 de Abril, teve lugar a final do programa televisivo da SIC “Portugal
tem Talento”, na qual participaram dois jovens samorenses, Tiago Ribeiro e Gonçalo Roque,
este fazendo dupla com Sofia Roldão.
Durante as provas de apuramento para a final, e na própria final, estes dois jovens do concelho
de Benavente demonstraram qualidades muito acima da média, nas respectivas áreas de
actuação, a música no caso do Tiago Ribeiro e a ginástica acrobática no caso do par, Gonçalo
Roque e Sofia Rolão, tendo representado muito dignamente o concelho de Benavente naquele
programa, divulgando, desse modo, quer o nome do Município, quer o da sua terra natal,
Samora Correia.
Estes 2 jovens são mais um exemplo do bom trabalho que as nossas colectividades sempre
desenvolveram, quer no desporto, quer na cultura, junto das populações locais. O Gonçalo e o
Tiago passaram por colectividades como a AGISC, o NASC e a SFUS, as quais permitiram o
primeiro contacto com os palcos culturais e desportivos e contribuíram decisivamente para o
desenvolvimento das suas capacidades, complementadas posteriormente, através de muito
trabalho e dedicação essenciais para que atingissem o excelente nível que viram agora
revelado ao país naquele programa.
É de realçar ainda, no caso do Gonçalo Roque e Sofia Rolão, os diversos prémios e lugares de
pódio obtidos em campeonatos nacionais e internacionais de ginástica acrobática, o último dos
quais o terceiro lugar conquistado na Taça do Mundo “Flanders International Acro Cup”,
realizada em Puurs, na Bélgica.
Deste modo, a bancada do PPD/PSD propõe que a Assembleia Municipal de Benavente saúde
o Tiago Ribeiro e o par Gonçalo Roque e Sofia Rolão, pelo seu excelente desempenho artístico
no programa televisivo “Portugal Tem Talento”, endereçando-lhe os sinceros parabéns e o seu
sentido reconhecimento pelo excelente trabalho que cada um deles vem efectuando na sua
área de vocação.
Esta saudação, após aprovação, deverá ser enviada ao Tiago Ribeiro, Gonçalo Roque e Sofia
Rolão, e divulgada aos Órgãos de Comunicação Social locais, regionais e nacionais, assim
como publicitada nos lugares de estilo do Município.

Benavente, 27 de Abril de 2011
A Assembleia Municipal de Benavente
A presente Saudação foi apresentada pelos autarcas
eleitos pelo PSD, 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-

