Comunicado nº15-20/21
Assunto: Remodelação de Instalações
Aveiro, 11 de agosto de 2021
Estimados. Sócios,
Como é do vosso conhecimento a piscina onde o Clube dos Galitos realiza as suas atividades irá
sofrer uma remodelação profunda nas instalações, com a realização de obras que terão uma
duração de aproximadamente 10 meses, as quais serão realizadas pela Câmara Municipal de
Aveiro num investimento de 1.207.290,76€. Todas as obras imprescindíveis no espaço implicam
constrangimentos e sacrifícios que saberemos ultrapassar.
No final das obras os incómodos valerão certamente a pena.
Desde janeiro de 2021, que a Secção de Natação do Clube dos Galitos tem conjuntamente com
a Câmara Municipal de Aveiro (responsável pelas obras de requalificação) procurado soluções
que possam garantir a atividade de alguma parte da nossa escola de natação, assim como dos
grupos de competição, para que não existam disrupções na atividade desportiva como das
escolas de natação.
Embora bastante avançadas e promissoras ainda não temos respostas definitivas do(s) local(s)
onde apontamos poder ter as nossas classes. Esperamos receber respostas muito em breve.
O Clube dos Galitos em conjunto com a Câmara Municipal de Aveiro está ativamente a procurar
encontrar as melhores soluções possíveis que satisfaçam a maioria dos seus sócios, sabendo de
antemão que estaremos sempre condicionados aos poucos espaços aquáticos existentes na
cidade de Aveiro.
Brevemente contamos comunicar como iremos funcionar na próxima época.
Obrigado a todos pela confiança depositada nesta que foi sem dúvida a época desportiva mais
difícil de sempre, provocadas pela pandemia que se abateu sobre nós e sobretudo no setor
desportivo. Foi graças a esta confiança que chegamos ao final de mais uma época desportiva
com o sentimento de dever cumprido, agradecendo a todos sem exceção e à CMA pelo apoio
para a manutenção do funcionamento da Piscina nos tempos da pandemia mais crítica e na
preparação dos nossos atletas para as provas internacionais.
Mais uma vez OBRIGADO.
Pelo Galitos Canta, canta… GALO!
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