CONGRATULAÇÃO
BENAVENTE COM DISTINÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE
COMPETIÇÕES DESPORTIVAS
A vila de Benavente recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 três
importantes competições que revelaram a excelência das organizações e o
reconhecimento das respetivas federações pelo trabalho realizado pelas associações
anfitriãs - o Clube União Artístico Benaventense (CUAB) e a Associação Desportiva e
Cultural de Benavente (ADCB).
No dia 15 de janeiro, a vila de Benavente recebeu o Campeonato Nacional de Estrada
em Atletismo, competição que apurou os campeões nacionais e representantes de
Portugal nos Campeonatos da Europa. A prova reuniu mais de 350 atletas de todo o
país, incluindo os melhores portugueses e os atletas nacionais que são campeões
europeus individualmente e por equipas.
Para além desta prova, mais cerca de 500 atletas participaram na prova aberta numa
grande manifestação desportiva elogiada pelo Presidente da Federação Portuguesa
de Atletismo, pelos atletas e dirigentes participantes e pela comunicação social que
deu relevante destaque à iniciativa.
Mais recentemente, no dia 12 de fevereiro, o Campeonato Distrital de Ginástica
Acrobática, organizado pelo Clube União Artística Benaventense (CUAB), contou com
a presença de 140 atletas dos melhores do país e com uma forte representação dos
clubes do nosso concelho que alcançaram excelentes resultados.
No período do Carnaval de 18 a 21 de fevereiro, a Associação Desportiva e Cultural
de Benavente (ADCB) organizou o 12º Torneio de Andebol com a presença das
melhores equipas nacionais, trazendo a Benavente dezenas de jogadores, dirigentes e
acompanhantes numa iniciativa de elevada qualidade que promoveu a modalidade ao
mais alto nível e estimulou o aparecimento de novos praticantes.
Estas três organizações têm em comum a força do voluntariado das organizações que
em tempo de crise encontram incentivos para colmatar a redução de apoios e com
energia, dinamismo e um grande amor às causas conseguem resultados de elevado
nível, em nada inferiores a organizações profissionais.
Reunida em sessão ordinária a 24 de fevereiro de 2012, a Assembleia Municipal de
Benavente congratula-se com o êxito alcançado pelo CUAB e pela ADCB, saúda os
dirigentes, atletas, treinadores e os pais dos atletas que têm dado um importante
contributo para o sucesso destas iniciativas.
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Esta congratulação depois de aprovada deve ser enviada ao Clube União Artístico Benaventense
(CUAB), à Associação Desportiva e Cultural de Benavente (ADCB), Federação de Ginástica de Portugal,
Associação de Ginástica de Santarém, Federação Portuguesa de Atletismo, Associação de Atletismo de
Santarém, Associação de Andebol de Santarém e Federação Portuguesa de Andebol.

Benavente, 24 de fevereiro de 2012
Assembleia Municipal de Benavente

Presente à I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 24.02.2012.-------------------------------------------Apresentado pelos eleitos da CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 29 de fevereiro de 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente

-Carlos Alberto Salvador Pernes-
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