
 

CONVÍVIO DE GERAÇÕES 

REUNIU 723 GINASISTAS 

 

 

 
A celebração do DIA DO GINÁSIO regressou este ano ao seu formato original de 2006, com prática 

desportiva em vários locais, seguinda da concentração dos participantes para um almoço de convívio, mais 

uma vez no espaço emblemático dos jardins do Palácio Sotto Mayor. 

No sábado, 16, responderam à chamada 723 ginsastas, e não estamos a referir uma qualquer 

estimativa, pois este número é certificado pela contagem das t-shirts distribuídas. 

Na breve sessão protocolar que precedeu o almoço, foram distinguidos campeões de Portugal, 

atletas internacionais e sócios de Mérito, tendo a Presidente da Direcção lido a seguinte mensagem: 

“Em primeiro lugar, o meu muito obrigado a todos os ginasistas e figueirenses que se associaram a 

mais um Convívio de Gerações. 

São iniciativas como esta que demonstram a coesão do nosso Clube. 

Uma saudação amiga aos nossos convidados, que muito nos honram com a sua presença. 

Hoje não só comemoramos os 123 anos do Ginásio como distinguimos os nossos Campeões de 

Portugal e Atletas Internacionais, que em 2017 conquistaram 24 títulos nacionais em 4 modalidades 

diferentes e representaram Portugal no estrangeiro.  

Esta homenagem é naturalmente extensiva a todos os atletas, técnicos e seccionistas que 

actualmente nos representam nas 12 modalidades que praticamos, os quais têm elevado o nome do Ginásio 

e da Figueira da Foz no país e no estrangeiro numa demonstração de força e vitalidade. 

Digo com orgulho que somos, sem qualquer paralelo, a maior entidade desportiva da Figueira da 

Foz e isso foi comprovado, mais uma vez, pelos recentes convites da Universidade de Coimbra para a 

participação no projecto europeu EMPATIA e do Instituto Português do Desporto e Juventude para o 

programa Clube Top, convites que muito nos honraram e dignificaram. 

Aproveito este momento para mais dois agradecimentos: 



Aos nossos patrocinadores privados, de várias dimensões, que entendem o nosso papel na 

sociedade figueirense e valorizam o trabalho e o esforço quotidiano de levar por diante um Clube com a 

dimensão do Ginásio. 

E aos nossos Sócios e familiares dos atletas, cujo apoio nos têm permitido seguir em frente, com a 

mesma dedicação dos fundadores de há 123 anos e das gerações que lhes foram sucedendo. 

Sabemos muito bem quais são as Entidades com quem contamos e aquelas que nos tratam de 

forma parcial! 

Estamos cientes das nossas dificuldades, mas vamos continuar a lutar pelo prestígio do Ginásio!” 

 

 

 

O Ginásio agradece aos patrocinadores que tornaram possível esta iniciativa – Litocar e Casino 

Figueira – e ao Diário de Coimbra, media partner do evento. 

 

 

 



 

 

GINÁSIO NO CLUBE TOP ! 
 

 
 
 

Pontapé de saída para a capacitação de clubes desportivos, o programa do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude (IPDJ) - Clube Top ! - destina-se a mobilizar e reconhecer aqueles que continuam 

a promover o desporto e a servir a sociedade. 

O Ginásio foi um dos clubes nacionais convocados para a apresentação deste Programa, que 

decorreu na tribuna do Estádio Nacional, no passado dia 12, com a presença do Secretário de Estado da 

Juventude e Desporto. 

A Presidente da Direcção, Ana Rolo, e a Secretária Geral, Rute Costa, representaram o Ginásio e 

tiveram oportunidade de constatarem mais uma vez o prestigio de que o Clube disfruta junto das Entidades 

que tutelam o Desporto Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIRADORES DO GINÁSIO 

CONTINUAM VITORIOSOS 

 

 

 
Em Barcelos, a consagrada Ana Bessa conseguiu um resultado notável, pois além da habitual vitória 

em Senhoras, foi 2ª na classificação geral absoluta da prova de Tiro Prático (IPSC) do Clube de Tiro da 

Fervença, superando 20 concorrentes do sexo masculino. 

Na 2ª etapa do Torneio Cidade de Viseu, Manuel Costa foi o vencedor absoluto em pistola a 10 

metros e os júniores João Marques e Nuno Esteves classificaram-se em 1º e 2º na prova de carabina a 10 

metros. 

 

3º TORNEIO DE TIRO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

 

 



A Secção de Tiro do Ginásio organiza no próximo sábado, 23, o 3º Torneio da Figueira da Foz, que 

decorrerá nas Carreiras de Tiro “José Lopes Abegão” (pistola e carabina a 10 metros  e carabina de cano 

artículado) e da Gala (benchrest de percussão central a 300 metros). 

As inscrições estão abertas no Portal da Federação Portuguesa de Tiro. 

 

 

GINÁSIO NO CINQUENTENÁRIO 

DA ESCOLA DR. JOÃO DE BARROS 

 

 

 

A Escola Dr. João de Barros está a assinalar o cinquentenário da sua fundação (1968), tendo 

convidado o Ginásio para participar nas comemorações , promovendo iniciativas de sensibilização para a 

prática desportiva. 

Nos dias 13 e 14 deslocaram-se àquela Escola equipas de Basquetebol, Futebol, Remo indoor e 

Ténis de Mesa, que conviveram com alunos de várias turmas, motivando-os para as respectivas 

modalidades. 

 

 

 

 

BREVES 
 
RUGBY – O Ginásio organizou no domingo, 17, a 6ª e última etapa do Campeonato Nacional de 

Sevens Emergentes, a qual teve como vencedora a equipa do Ericeira, classificando-se o clube 

anfitrião no 3º lugar. 

 


