Grupo Desportivo
Escola Maria Alberta Menéres

COMUNICADO Nº 6 / 2017

Caros associados e associadas,
Estando a terminar mais uma época, não poderia esta direção deixar de manifestar a sua
satisfação e o seu apreço pela forma como a mesma decorreu. Assim, tentando não
esquecer nada nem ninguém, gostaríamos de deixar um público agradecimento a todos
aqueles que trabalharam sempre afincadamente em prol do Grupo Desportivo Escola
Maria Alberta Meneres, defendendo o seu bom nome e as suas cores – atletas,
treinadores(as), seccionistas, colaboradores(as), pais e mães dos e das atletas,
patrocinadores e apoiantes. O nosso muito obrigado.
Gostaríamos de referir ainda que contamos convosco na época 2017/2018, com início
oficialmente no dia 1 de setembro. Fazemos votos para que tenham umas óptimas férias e
venham descansados, sorridentes como sempre, bem-dispostos(as) e cheios de vontade
de trabalhar. Pela nossa parte, iremos continuar a trabalhar e tudo faremos para cumprir
os objetivos traçados e que gostaríamos de partilhar convosco:
•

a aposta na continuação do trabalho efetuado com as equipas seniores feminina e
masculina;

•

o não aumento das quotas pagas pelos associados;

•

a continuação e a melhoria do serviço de fisioterapia do clube, como primeira
resposta às situações de lesão que ocorrerem;

•

o estabelecimento de uma parceria para trabalhar o aspeto motivacional e
combater a ansiedade nos(as) nossos(as) atletas;

•

a criação de uma equipa, composta por jovens de ambos os sexos, que apresentam
problemas no espectro do autismo, asperger ou trissomia 21, dando desta forma
resposta a uma necessidade identificada na comunidade.

Como podem constatar, tudo o que fazemos só tem uma razão, o bem-estar físico e
mental dos(as) nossos(as) atletas.
Obrigado e bem hajam todos.
JUNTOS SOMOS GDEMAM.
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