
 

 

Voto de Louvor: “Pelo 108º aniversário do Ginásio do Alto do Pina” 

 

Fundado a 11 de novembro de 1911, por moradores do Alto do Pina, e rapidamente se 
tornou numa instituição de referência da cidade de Lisboa. 

Ganhou fama pelos seus grupos cénicos, vencendo alguns importantes prémios de arte 
dramática, também se destacando pelas atividades desportivas, nomeadamente: 

 - No ciclismo, já tendo participado na Volta a Portugal em Bicicleta 

 - No ténis de mesa, modalidade em que chegou a ter campeões nacionais nos anos 30, 
do seculo XX. 

 - Na modalidade de tiro ao alvo 

 - No Atletismo, cuja atividade iniciou em 1982, tendo já participado e promovido em 

variadas provas da cidade de Lisboa s pelo Pelouro do Desporto.  
 

 - E na atividade que é a joia da coroa do Ginásio do Alto do Pina, as Marchas Populares, 
cuja equipa venceu o certame organizado pela Câmara Municipal de Lisboa em 2019. 

Este ano, a 11 de Novembro, o Ginásio do Alto do Pina comemorou 108 anos, uma idade 
que é necessário respeitar, ainda mais tendo em conta o respeito que a instituição sempre 
teve pela população residente e pelas pessoas que a ela recorreram como praticantes e 
como espectadores, e como promoveu, contra todas as dificuldades e enfrentando desafios 
gigantes, a cultura e o desporto, de várias gerações. 

A os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia vêm apresentar, e propor 
a esta assembleia, um voto de louvor pelo aniversário do Ginásio do Alto do Pina, com o 
firme desejo que se concretizem rapidamente os desejos de uma nova sede, que as 
entidades municipais devem apoiar, para que a instituição possa continuar e aprofundar o 
que melhor sabe fazer: ser um exemplo de associativismo que chama a si o dever de 
proporcionar cultura, desporto e bem estar para todos os que o procuram. 

 

 

Bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Areeiro (2017 – 2021) 
 

João Agostinho - JFA
Carimbo


