
CUMPRIU-SE A TRADIÇÃO  

 

 
 

Perante cerca de 30 sócios a bandeira voltou a subir ao som do hino do clube, pouco passava do 

meio dia de 1 de Janeiro. 

Na impossibilidade da comparência do Sócio nº 1, Elísio Godinho, encarregou-se de hastear o 

símbolo do Ginásio o sócio mais antigo presente, Com.te António Marques Guerra. 

Cumpriu-se assim uma tradição iniciada há 116 anos, quando o fundador nº 1, Pedro Augusto 

Ferreira, fez subir a bandeira nacional no mastro da primeira sede, na rua Tenente Valadim, hoje dos 

Combatentes da Grande Guerra. 

Após o tradicional “Vai d’ Arrinca!” do histórico José Sopas, os presentes conviveram na Sala 

polivalente da sede, numa reunião em que o passado – evocação de alguns episódios – o presente – 

momento actual do clube – e o futuro – medidas de contenção em curso de forma a assegurar a 

estabilidade nos próximos anos – constituíram a tónica das breves intervenções de Pedro Melo Biscaia, 

Joaquim de Sousa e José Tomé. 

 

 

BREVES 

 
 Cumprindo uma tradição recente, a Direcção do Ginásio confraternizou com os funcionários do 

clube num jantar que no dia 21 de Dezembro reuniu perto de 30 pessoas. 

 

 

 

 

 

 DIA LITOCAR, homenagem do Ginásio ao seu patrocinador, e já no próximo domingo, dia 9, no 

Centro Náutico, em simultâneo com a tradicional Festa dos Reis do REMO.  



 

 
 

 No sábado, 15, o Ginásio leva a efeito as suas primeiras organizações deste ano, com âmbito 

nacional: o Troféu Mondego de ORIENTAÇÃO, em Quiaios, e o Torneio Aniversário / 

Campeonato Nacional de Masters de Halterofilismo, no Pavilhão Galamba Marques. 

 

 
 

 A organização do PORTUGAL ROWING TOUR – MONDEGO 2011 divulgou o programa deste 

Circuito Náutico – Turístico de Remo de Lazer (4 a 7 de Agosto) e abriu as inscrições, havendo 

já muitos pedidos de informação de potenciais participantes estrangeiros. 

 
 

 
GINÁSIO REGRESSA AO VOLEIBOL 

NO CAMPEONATO DO INATEL 

 
 

Nunca foi uma modalidade de topo no Ginásio, mas a sua prática verificou-se em várias épocas da 

História do Clube. 

Regressa agora num registo diferente, possibilitado pela recente filiação no Inatel, cujo 

Campeonato se inicia no dia 14, estando o Ginásio incluído numa série que agrupa também o Clube PT 

de Viseu, Lousã Voley Clube, C F D Midões, Voleibol da Tocha e PT de Coimbra. 

Resta acrescentar que esta iniciativa só se tornou possível, em época de crise, porque os 

praticantes suportam praticamente a totalidade das despesas necessárias. 

 
 

 

 



PASSAGEM DE ANO NO CENTRO NÁUTICO 

 
A exemplo do ano anterior, a Classe de Remo de lazer organizou, no Salão polivalente do Centro 

Náutico, uma animadíssima Festa de Passagem de Ano, que reuniu mais de 50 pessoas, entre 

praticantes da modalidade e familiares. 

A identidade e coesão dum clube com as características do Ginásio afirma-se bastante neste tipo 

de Convívios, que no nosso caso felizmente se vão realizando cada vez mais ao longo do ano, 

promovidos pelas várias Secções. 

Constituindo também um sinal de vitalidade dum modelo de clube que muitos julgavam 

ultrapassado, mas cujo regresso, naturalmente sob novas formas, a crise económica se tem encarregado 

de acentuar. 

 

 
 

 

GINÁSIO NO YOUTUBE E NO FACEBOOK 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar pela página de rosto do site oficial, o Ginásio passa a dispor de um canal 

no youtube – www.youtube.com/user/GinasioCFigueirense - local privilegiado para apresentação de 

vídeos das diversas actividades – e também de uma página no Facebook, à qual convidamos a ligarem-

se todos os que gostam do clube. 

 

 



BASQUETEBOL – RESULTADOS 

 

 02 de Janeiro – LPB – C. B. Penafiel, 58 / Casino Ginásio, 48 

 

 
CALENDÁRIO 

 

BASQUETEBOL 
 
 08 de Janeiro – LPB – P. G. Marques – 16h00 – Casino Ginásio / Barreirense 

 09 de Janeiro - Camp. Dist. sub-16 – P. G. Marques –15h00 – Ginásio A / Lousanense 

 09 de Janeiro – Camp. Dist. sub-16 – P. G. Marques – 17h00 – Ginásio B / CAD – ACB A 

 09 de Janeiro – Camp. Dist. sub-18 – Coimbra – Pav. Palmeira – 17h00 – Académica / Ginásio 

 

 

NATAÇÃO 

 
 08 e 09 de Janeiro – Coimbra – Torneio Dia Olímpico 

 
ORIENTAÇÃO 

 
 08 e 09 de Janeiro – Coruche – I Coruche Orienteering Trophy 

 
REMO 

 
 08 de Janeiro – Coimbra – 3ª Prova do Torneio de Escolas da ARBL 

 09 de Janeiro – Centro Náutico da Fontela – Dia LITOCAR e Festa dos Reis do Remo 

 


