
 

 

PEÇA ARTÍSTICA DE VIDRO ASSINALA 125 ANOS 

 

 

 

Da autoria de Paulo Simões, da PS Glass, uma peça artística de vidro, reproduzindo o logotipo das 

Comemorações dos 125 anos do Ginásio, foi agora entregue pelo fabricante à Comissão respectiva, 

destinando-se a galardoar diversas entidades que prestaram apoio às Comemorações, podendo também 

ser adquirida na Secretaria do Clube, com preço especial para Sócios. 

 

 

COMISSÃO EXECUTIVA REUNE NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA 

 

Está marcada para a próxima quinta-feira, dia 25, uma Reunião da Comissão Executiva do 125º 

Aniversário, destinada a proceder a um balanço das realizações levadas a efeito / canceladas / adiadas até 

à data e a procurar um formato viável para a Sessão de Encerramento que se pretende levar a efeito até 

ao final do ano. 

 

 

 

 

 

 

 



STAND-UP PADDLE 

UMA NOVA MODALIDADE NO CENTRO NÁUTICO DA FONTELA 

 

 

 
O Ginásio convida os (as) interessados (as) em praticarem STAN-UP PADDLE a contactarem 

para o efeito o Vice-Presidente da Direcção responsável pela nova Secção, Artur Pereira (tel. 918 741 

535) a fim de se informarem das condições respectivas. 

A prática desta modalidade iniciou-se no final de Agosto e a Secção entretanto constituída já 

organizou um OpenDay e um Passeio à Morraceira. 

Actividade de lazer e competição presentemente em voga, o Stand-Up Paddle é a 43ª modalidade 

praticada pelo Ginásio ao longo da sua história de 125 anos e já dispõe de instalações no Centro Náutico 

da Fontela. 

 

 

BASQUETEBOL 

MAIS UMA DERROTA NUM CAMPEONATO “AOS SOLUÇOS” 

 

 

 

A equipa do Casino Ginásio cumpriu na quarta-feira, dia 18, o seu 3º encontro do Campeonato da 

Proliga, em S. João da Madeira, saindo derrotada frente ao Clube local por 100-76. 

As consequências do confinamento a que esteve sujeita durante 15 dias voltaram a fazer-se sentir, 

pois a equipa “afundou” fisicamente na 2ª parte de um jogo que até ao intervalo foi muito equilibrado (43-

42). 



Decorre agora mais um interregno dado que o próximo jogo (em casa com o Sampaense) é só em 

1 de Dezembro. 

Esperemos que proporcione a desejada recuperação física e também o regresso à competição de 

dois jogadores importantes. 

 

 


