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Caros Filiados
No dia de hoje a Associação de Ginástica de Lisboa comemora os seus vinte e cinco anos de
existência, desde a sua fundação em 17.04.1990.
Desde o ano de noventa até à presente data a AGL, tem como principal aferidor da sua
grandiosidade um quarto de século de historia, com feitos quer ao nível Local, Distrital,
Nacional e Internacional, feitos estes que são o reflexo do querer e da vontade dos que lhe
dedicaram e dedicam horas de paixão e entrega sem limites e que fazem movimentar todas
as áreas gímnicas desta Associação, os que vivem os bons e maus momentos, e que pugnam
de forma intransigente na defesa dos princípios que substanciam a Ginástica.
Ao longo destes vinte e cinco anos a Associação de Ginástica de Lisboa tem-se distinguido
por desenvolver um trabalho ativo e permanente, pela valorização da ginástica, a nível da
transparência dos seus mecanismos e credibilidade, bem como na tentativa de modernização
das estruturas e da aplicação de formas de gestão adaptadas às medidas e exigências atuais
impostas pela tutela e que tem a sua principal incidência nas políticas de cortes nos apoios a
este tipo de Associações, ações que limitam certamente o crescimento da atividade gímnica e
aqui importa aferir de que a AGL ao longo destes anos tem apostado fortemente no
desenvolvimento das classes de iniciação e formação, pois são estes os ginastas do futuro.
Mas ainda assim, estamos conscientes de que o caminho por estes traçado não é fácil. A AGL
vive hoje problemas complexos, mas podemos afirmar que não somos uma Associação sem
rumo, bem pelo contrário pois tem uma estratégia delineada, sabe o que quer e para onde
vai e não tem receio de enfrentar o futuro e nesse sentido apelamos a todos aqueles que
connosco privam diariamente, para que nos mobilizemos por uma crescente de solidez da
Associação de Ginástica de Lisboa, para que em conjunto possamos encontrar novas
soluções para o panorama atual da Ginástica.
Por fim, na qualidade de Presidente da Associação de Ginástica de Lisboa, não posso deixar
de dirigir uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao mérito de todos aqueles que
connosco colaboraram e colaboram ao longo destes vinte e cinco anos de existência,
nomeadamente os mentores deste projeto, a todos os Órgãos Sociais vigentes e atuais, à nossa
funcionária, ginastas, técnicos, juízes, colaboradores, parceiros, patrocinadores, pais e
amigos da ginástica, a todos vós o meu;
Bem hajam
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