
COMISSÃO EXECUTIVA DO 125º ANIVERSÁRIO 

 

 

Com a participação de todos os seus membros a Comissão Executiva das Comemorações dos 125 

anos do Ginásio Clube Figueirense reuniu por videoconferência no dia 14, com a finalidade de avaliar as 

alterações da programação inicial, às quais se viu obrigada pelas consequências da crise sanitária que 

vivemos. 

Após o cancelamento, já publicamente divulgado, das iniciativas previstas para o mês de Junho – 

Regata Internacional e DIA DO GINÁSIO – Grande Caminhada – o programa deverá ser retomado em 

Agosto, com a realização do PORTUGAL ROWING TOUR – MONDEGO 2020 entre os dias 13 e 16, se tal 

for possível face à evolução da pandemia. 

O Colóquio Internacional “ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, QUE FUTURO?”, anteriormente 

previsto para 28 de Março, terá lugar em 19 de Setembro, em formato para o qual estão estudadas três 

alternativas. 

Por manifesta impossibilidade, a realização da Supertaça de Basquetebol, agendada para 

Setembro, foi definitivamente cancelada. 

A Gala de Encerramento das comemorações, prevista para 23 de Outubro, mantém-se na 

programação, adoptando-se por um novo formato destinado a incluir algumas iniciativas anteriormente 

incluídas no DIA DO GINÁSIO, com excepção da Caminhada. 

 

AS PUBLICAÇÕES 

 

Os lançamentos do número especial da Revista Vai d’Arrinca!..., destinado a assinalar os 125 Anos, 

e do Álbum Fotográfico da História do Clube, mantêm-se nas datas programadas, nos meses de Junho e 

Outubro. 

 

O Coordenador da Comissão Executiva 

 

                                                                                                              Joaquim M. B. Sousa 

 

 



REMO DO GINÁSIO RETOMOU A ACTIVIDADE 
 

 

 

 

A Secção de Remo do Ginásio Figueirense retomou ontem a actividade, obedecendo a um 

planeamento com horários desfasados, respeitando todas as condições determinadas pela Entidade 

competente. 

O Centro Náutico da Fontela, cujo acesso está agora bastante facilitado pela ciclovia que  o une à 

cidade, volta a animar-se com a presença diária dos jovens remadores e no próximo fim-de-semana 

regressarão os adultos praticantes da modalidade de lazer. 

Todas as informações e/ou esclarecimentos são prestados através do telm. 918 741 535 (Artur 

Pereira). 

 

 


