NOTÍCIÁRIO SEMANAL
PRÓXIMA EDIÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JANEIRO
Até esta data, qualquer notícia de interesse será divulgada online isoladamente

NATAÇÃO
DUAS MEDALHAS DE BRONZE NO CAMPEONATO NACIONAL
DE JUNIORES E SENIORES

Com a participação de 441 atletas em representação de 70 clubes, decorreu em Felgueiras, de 20
a 22 de Dezembro, o Campeonato Nacional de juniores e seniores, onde o Ginásio apresentou 4
nadadores: os juniores Ana Raquel Ferreira, Margarida Pelaio e João Silva e a sénior Tatiana Santos.
Para além das excelentes prestações dos quatro atletas, com melhorias tanto nas marcas
pessoais como na tabela classificativa, o grande destaque vai para as medalhas de bronze conseguidas
por Ana Raquel Ferreira nos 200 metros costas e Margarida Pelaio nos 400 estilos.
De realçar também o 4º posto de Tatiana Santos, a menos de 1 segundo da medalha de bronze
nos 200 costas.

BASQUETEBOL
O NATAL DO BASQUETEBOL

Mais de 100 atletas e muitos familiares viveram na sexta-feira, 20, um fim de tarde muito animado
no Pavilhão Galamba Marques, com o tradicional Convívio natalício.
Após os jogos e concursos orientados por José Costa, auxiliado por treinadores e jogadores
seniores, o jovem Pedro Marques assumiu de forma muito compenetrada o papel de Pai Natal,
distribuindo lembranças do Clube aos participantes.
A sempre inestimável colaboração dos Pais, complementando o serviço contratado pelo Ginásio,
possibilitou que no final fosse proporcionado a todos um excelente lanche.

RESULTADOS
21 de Dez. – Dragon Force-92 / Casino Ginásio-87

“A vantagem de nove pontos (48-39) amealhada pelos portistas durante a primeira parte foi
encurtada para cinco no final do 3º período (68-63). Apesar de curta, a diferença pontual foi suficiente
para que os dragões segurassem mais um triunfo na competição, em parte porque o Ginásio não
conseguiu reduzir a eficácia ofensiva dos comandados de Moncho López durante os últimos 10 minutos
do encontro (empate a 24 pontos).
Pedro Bastos, com 29 pontos, foi o melhor marcador dos dragões, seguido depois por Ferran
Pedreno com 19 pontos e Eduardo Guimarães com 18 pontos.
O melhor marcador do jogo atuou pelo Ginásio, mas os 32 pontos de Filipe Pinheiro, mesmo com a
ajuda de Marco Gonçalves (20 pontos) e José Costa (14 pontos), não foram suficientes para colocar
termo à série vitoriosa dos portistas.”
FONTE: Portal FPB

RECORDANDO RUI ROXO

Um trágico acidente de viação levou do nosso convívio há nove anos, em 17 de Dezembro, o
jovem e promissor atleta Rui Roxo, que aqui recordamos com emoção e saudade.
A memória do Rui Roxo permanece no seio do Ginásio, que o lembra todos os anos através da
realização dum Torneio Internacional com o seu nome e mantém bem visível no Pavilhão a sua camisola
nº 7.

FUTEBOL DE 7
RESULTADOS
Benjamins B: Meo Kids Academia 94 Ginásio - 2 / Marialvas - 0

RESPEITAR A TRADIÇÃO
NO DIA DO 119º ANIVERSÁRIO

1 de Janeiro de 1895, pelas 12 horas, o Sócio Fundador nº 1, Pedro Augusto Ferreira, içou a
bandeira nacional – ainda não havia bandeira do Ginásio – no mastro da primeira sede do Clube, na rua
Tenente Valadim, hoje dos Combatentes da Grande Guerra.
No próximo dia 1, à mesma hora, respeita-se a tradição: o 119º Aniversário é assinalado, ao
som do hino, com a subida da bandeira no mastro do Pavilhão Galamba Marques, içada pelo
actual sócio nº 1, José Rolinho Sopas.
Os sócios e simpatizantes que marcarem presença terão depois alguns momentos de
convívio, proporcionados por um Aperitivo servido na Sala “Elísio Godinho” da Sede.

FESTA DOS REIS DO REMO
NO DOMINGO, 5
É um dos momentos altos da época de Remo desde a abertura do
Centro Náutico da Fontela – Vila Verde.
No próximo domingo, dia 5, tem lugar a Festa – Convívio que o Ginásio
organiza nesta época, a qual atinge a 14ª edição consecutiva, sendo que as
quatro primeiras se realizaram antes do Natal.
Como habitualmente, está convidada toda a família do Remo ginasista, antigos e actuais atletas,
técnicos, seccionistas e familiares.
Com início às 12 horas, o programa incluí a apresentação de novos remadores, baptismo do
atrelado de transporte de barcos recentemente adquirido e oferta de uma bandeira ao principal
patrocinador, a Litocar SA.
A finalizar, um almoço-convívio animado pela música e canções do trio formado por Beatriz, Joana
e Ricardo, com Bia Pinto ao piano.

CALENDÁRIO
BASQUETEBOL
04 de Jan. – Camp. Dist. Sub-18 – Coimbra – 15h00 – Academia / Ginásio
04 de Jan. – Proliga – P. G. Marques – 18h00 – Casino Ginásio / Esgueira
11 de Jan. – Camp. Dist. Sub-18 - P. G. Marques – 16h00 – Ginásio / CAD-ACB
11 de Jan. – Proliga . P. G. Marques – 18h00 – Casino Ginásio / Angra Basket
18 de Jan. – Proliga – P. G. Marques – 18h00 – Casino Ginásio / Terceira Basket
19 de Jan. – Camp. Dist. Sub-18 – P. G. Marques – 16h00 – Ginásio / Académica
25 de Jan. – Proliga – Ílhavo – 18h00 – Illiabum / Casino Ginásio

NATAÇÃO
25 e 26 de Jan. – Local a definir – Open Masters Piscina Curta

ORIENTAÇÃO
04 e 05 de Jan. – Santiago do Cacém – II Troféu Costa Alentejana “O” Meeting
25 e 26 de Jan. – Castelo de Vide – NAOM 2014

REMO
05 de Jan. – Centro Náutico da Fontela – Festa dos Reis do Remo
11 de Jan. – Centro Náutico - 3ª Prova “1ªs Remadas” – Duatlo - Remo Jovem
19 de Jan. – Tui – Regata Miño Internacional – Absolutos
25 de Jan. – Testes de Ergómetro – Jun. / Sen.

