:: GADAG :: Grupo Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare

Origens do GADAG
Enviado por Presidente
03-Abr-2008
Actualizado em 03-Abr-2008

As origens do G.A.D.A.G. - Grupo Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare, estão fortemente ligadas à satisfaç
antiga pretensão de um grupo de amigos (na sua maioria, amigos de infância) oriundos da zona da Estação de Alcantarilha
que, desde muito jovens &ldquo;sonhavam&rdquo; com a criação de um &ldquo;Clube na terra&rdquo;, tendo como
principal objectivo, a promoção de actividades desportivas, recreativas e culturais entre os seus associados e comunidade
em geral.
As suas primeiras &rdquo;reuniões&rdquo;, melhor dizendo, os seus primeiros encontros, começaram por
ocorrer nos cafés vizinhos e nalguns casos também em casas de familiares, e de uma forma já mais regular e
consistente, começaram a surgir as primeiras ideias, tendo em vista, a adopção de estratégias para alicerçar o movimento
associativo e desportivo.
A escolha do nome e do logótipo para a Colectividade que, por entre várias opções e re
adoptou como nome, G.A.D.A.G. - Grupo Aventura e Desporto de Alcantarilha Gare, e como logótipo, a locomotiva,
simbolizando influentemente a área da sua implantação: a Estação (dos Caminhos de Ferro) de Alcantarilha, e a rosa-dosventos, simbolizando a Orientação, como uma das modalidades desportivas de referência, mas também como
estratégia a implementar para um futuro, que se deseja bastante promissor.
Decorrida que foi uma fase de natur
discussão de algumas ideias, avançou-se para a &ldquo;criação&rdquo; dos Estatutos, tendo em vista, levar a efeito o acto
formal de Constituição da Associação que, se realizou mediante Escritura lavrada no Cartório Notarial de Albufeira e
outorgada por todos os Sócios Fundadores, no dia 17 de Abril de 2000, definindo-se assim, como a sua Data de
Fundação.
Após a sua Fundação, novos desafios logo se colocaram, tais como, a angariação de um espaço próprio, de
para a Sede Social que, se solucionou mediante a celebração de um Protocolo com a REFER - Rede Ferroviária
Nacional, E.P.E. que, consistiu na concessão e utilização das instalações do Edifício da Estação de Alcantarilha (já
desactivada) que, muito nos tem servido para acolher e organizar inúmeras actividades que anualmente são
dinamizadas para os associados e comunidade local, tendo sempre como principal preocupação, fazer o melhor para as
gentes da freguesia de Alcantarilha, de uma forma particular, e do concelho de Silves e da região algarvia, de uma forma
geral.
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