
RECORDANDO JOSÉ BENTO PESSOA 

 

 

 
O patrono dos Prémios Nacionais Bento Pessoa – Casino Figueira foi a maior figura desportiva de 

sempre da Figueira da Foz, com notáveis triunfos no mundo do Ciclismo internacional da sua época. 

“O primeiro herói do Ciclismo português”, como o intitula a História da modalidade em Portugal, 

publicada em 2001, não só se sagrou recordista mundial de velocidade (Madrid, 1897 e Genebra, 1898), 

como venceu a principal prova ciclista dessa época, o Grande Prémio Zimermann, em Berlim (1898). 

Embora fora do seu registo de velocista, foi também o 1º Campeão de Espanha de fundo (1897), 

como tal reconhecido pela Federação Espanhola de Ciclismo, na qual estavam filiados os ciclistas 

portugueses, uma vez que ainda não existia Federação em Portugal, a qual data de 1901, ano em que 

José Bento venceu o 1º Campeonato Nacional de Velocidade. 

Após um interregno entre 1902 e 1904, voltou à actividade no ano seguinte, para reaver o seu 

título de Campeão de Portugal e se deslocar ao Brasil, para uma digressão 100% vitoriosa. 

Mesmo antes de se notabilizar internacionalmente, os seus triunfos no nosso País contribuíram 

decisivamente para a fundação, em 1895, do seu clube de sempre, o GINÁSIO FIGUEIRENSE, do qual 

foi um dos iniciadores e Guia velocipédico na primeira Direcção. 

Desde 1955 que o Estádio Municipal da Figueira da Foz ostenta o seu nome, pois desejando a 

Câmara Municipal atribuir a este Estádio a designação de Oliveira Salazar, este recusou, sugerindo o 

nome do grande ciclista. 

A Bienal a realizar no Casino Figueira no próximo d ia 25, para entrega dos Prémios Bento 

Pessoa a destacadas personalidades e instituições, v isa também lembrar mais uma vez esta 

grande figura dos primórdios do Desporto nacional. 

 

MEDIA PARTNERS 

 



 

ORIENTAÇÃO 

RICARDO NUNES EM 2º NO ORI-BTT DO CENTRO 

 

Seis atletas do Ginásio competiram no V Ori-BTT do Centro, organizado em Leiria (Caranguejeira) 

pelo Clube de Orientação do Centro (COC), com a participação de 151 atletas de 6 países. 

Ricardo Nunes (H17) venceu no sábado a etapa de distância longa e no domingo foi 2º na 

distância média, cotando-se como o melhor representante do Clube. 

No escalão de elite, Arnaldo Mendes apenas disputou a etapa de sábado e foi 6º entre os 13 

concorrentes deste escalão de topo. 

Noel Valadão (H21A) obteve a 5ª posição final, a mesma de Elisabete Dinis (D40). 

Na classificação por Clubes, o Ginásio posicionou-se em 7º entre os 28 que pontuaram. 

 

BASQUETEBOL 

 

COMENTÁRIO 

A PRATA DA CASA… 

 
Uma vitória folgada em casa (Angra Basket) e uma de rrota fora, consumada no minuto final 

(Eléctrico de Ponte de Sor), foram o saldo da particip ação da nossa equipa sénior no Torneio 

António Pratas, de abertura da época. 

Nas condições em que se verificou – lesão de José C osta na 1ª parte e uma arbitragem 

caseira até mais não! – a derrota não foi desmotiva dora para a equipa de António Moreira. 

O Campeonato da Proliga começa no próximo fim de sem ana, cabendo ao Casino Ginásio 

deslocar-se aos Açores para uma jornada dupla, joga ndo com o Angra e o Terceira Basket. 

Com uma equipa constituída pela “prata da casa” – s inal dos tempos que antevimos muito 

antes de outros… - estamos esperançados num Campeon ato tranquilo. 

 

 



RESULTADOS 

05 Out. – Jogo Treino Seniores  – Casino Ginásio - 71 / S.C.Marinhense - 62  

05 Out. – Jogo Treino Sub18 – Ginásio-116 / CAD-ACB-32   

 

FUTEBOL DE 7 

RESULTADOS 

 - 1ª Jornada – Camp. Dist. – Série E – Infantis – Meo Kids Academia 94 / Ginásio, 2 – Montemorense, 0 

41 anos depois, o regresso às provas oficiais de Fu tebol ficou assinalado por seta vitória da 

equipa de infantis.  

 

TIRO 

 

JOSÉ CAETANO 5º NO REGIONAL 

 
O Campeonato Regional do Centro de Pistola Sport 9mm realizou-se no dia 28 de Setembro na 

Carreira de tiro da Base Aérea nº 2, na Ota, tendo o atirador do Ginásio, José Caetano obtido a 5ª 

posição no escalão de Veteranos. 

Entretanto, os dirigentes desta Secção do Clube têm desenvolvido intensa actividade com vista à 

preparação da próxima época, tudo apontando para um salto qualitativo tanto a nível da actividade como 

da representação do Ginásio. 

 

 

AS ORGANIZAÇÕES DO GINÁSIO 

ATÉ JANEIRO 2014 

 
Em virtude do desfasamento das épocas desportivas das várias modalidades praticadas no Clube, 

nuns casos de Setembro a Julho do ano seguinte, noutros coincidindo com o ano civil, obriga o Ginásio a 

programar para dois períodos (Out. a Jan. e Jan. a Set.) as suas actividades complementares, uma vez 

que essa programação depende do conhecimento prévio dos calendários federativos. 

Assim, divulgamos hoje o Calendário das organizações a levar a efeito até ao próximo mês de 

Janeiro: 

 

 



OUTUBRO 2013 

Dia 25 (sexta) – 22 horas  - Casino Figueira - GALA DOS PRÉMIOS BENTO PESSOA  

 

NOVEMBRO 2013 

Dia 6 (quarta) – 17,30 horas - BASQUETEBOL – Casino Figueira – Apresentação de todas as equipas 

para a época 2013 – 14 

Dia 12 (terça) – 21 horas - Sede – Reunião do Conselho Geral 

                                  

DEZEMBRO 2013 

Dia 20 (sexta)  – 18 horas  - Pavilhão Galamba Marques – Festa de Natal do BASQUETEBOL     

 

JANEIRO 2014 

Dia 1 (quarta)  – 12 horas  - Sede - 119º ANIVERSÁRIO – Hastear da Bandeira 

Dia 5 (domingo)  – 11 horas  - Centro Náutico da Fontela - Festa dos Reis do REMO 

 

 

 
CALENDÁRIO 
 
BASQUETEBOL 

 
12 de Out. – Camp. Proliga - Angra do Heroísmo – 15h00 – Angra Basket / Casino Ginásio 

13 de Out. – Camp. Proliga – Angra do Heroísmo – 16h30 – Terceira Basket / Casino Ginásio 

26 de Out. – Camp. Proliga – P. G. Marques – 18h00 – Casino Ginásio / Illiabum 

 

 

ORIENTAÇÃO 

 
19 e 20 Out. – Mata do Alfeite (Almada e Seixal) – Troféu Ori Margem Sul 

26 e 27 de Out. – Parque Natural do Alvão – Troféu do Alvão – TP PED 2 

 

 

 


