
NACIONAIS DE KICKBOXING BATERAM RECORDS DE 
PARTICIPAÇÃO 

• GINÁSIO COM NOVE TÍTULOS 

 

 

 

 

O Pavilhão Galamba Marques registou uma das suas maiores enchentes de sempre no fim-de-

semana de 24 e 25, pois os Campeonatos Nacionais de Kickboxing reuniram mais de 1500 pessoas 

provenientes de todos os distritos do país, entre atletas, técnicos e apoiantes de 123 clubes.  

O Ginásio venceu brilhantemente nove dos títulos em disputa, conquiatados pela equipa de Light 

Contact e individualmente pelos atletas Guilherme Ramalho, Guilherme Coutinho, Gabriela Garcia, Neusa 

Ventura, Gonçalo Maltez, José Vicente, Beatriz Bóia (lihgt contact) e João Coelho (low kick). 

Foram vice-campeões Luís Fonseca (full-contact) e Gabriel Blezerra, Barbara Bastos, João Lopes, Felícia 

Ferreira, Francisco Pereira, Tomás Matos (light contact). 

Subiram ainda ao pódio na 3ª posição os atletas Martim Marques, Leonor Malta, André Costa, Inês 

Cação e Tiago Cardoso. 

 

 

 

 



BASQUETEBOL  

TORNEIO RUI ROXO 

NO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA 

 

 
O Ginásio Clube Figueirense não esquece o seu atleta de Basquetebol Rui Rôxo, tragicamente 

falecido num acidente de viação em 17 de Dezembro de 2004. 

O 12º Torneio Rui Rôxo, preito de saudade e homenagem ao jovem ginasista, realiza-se no 

próximo fim-de-semana de 1 e 2 de Julho. 

Seis equipas do escalão de sub-14 – Sporting C. Portugal, Clube Basket de Queluz, Maia Basket, 

Beira Mar de Aveiro, Stella Maris de Peniche e Ginásio – vão disputar no Pavilhão Galamba Marques um 

troféu já com apreciável historial, pois ainda nenhum Clube o conseguiu ganhar definitivamente. 
 

RECORDANDO O TEMPO DOS MOÇAMBICANOS 

 



No domingo, dia 25, o Ginásio esteve representado num almoço de moçambicanos, organizado 

pela MOCIMBRA (Casa de Moçambique em Coimbra) e pelo Restaurante Maputo (Figueira da Foz) onde, 

para além de se comemorar os 42 anos da independência de Moçambique, também se homenageou a 

equipa de basquetebol do Ginásio vencedora de todos os títulos na época de 1976/77. 

Na sua intervenção, a Vice-Presidente Alice Mano-Carbonnier, recordou que esta equipa aliava a 

destreza desportiva e a competência técnica a uma garra, uma alegria, uma comunicabilidade que enchia 

e fazia vibrar pavilhões. “Esta foi uma das equipas mais memoráveis de basquetebol que o Ginásio teve e 

de quem se fala geração após geração. Por tudo o que fizeram, por serem quem são, pelo nível a que 

elevaram o basquetebol, o Ginásio e a Figueira, o nosso muito obrigado.”    

  

 

 

REMO 

NO S. JOÃO, MANTER A TRADIÇÃO 

 
 

Meia centena de remadores do Ginásio, de todos os escalões etários, desceram no sábado o 

Mondego, da Fontela à Praça da Europa, para participarem na Bênção do Mar das Festas de S. João. 

Catorze embarcações – quatro quadri-sculls, quatro yolletes, quatro doubles e duas de apoio – 

coloriram de vermelho a parada náutica realizada durante a tradicional cerimónia, ouvindo-se no final um 

vibrante Vai d’Arrinca …! 

Cumpriu-se assim a tradição iniciada após a transferência para a Fontela das instalações náuticas 

do Clube. 

No regresso, os participantes e os familiares que os acompanharam confraternizaram durante um 

lanche servido no Pavilhão “Severo Biscaia”. 

 

 

 

 

 



TRIATLO 

 

ROSA GUARDÃO EM 2º NO TRIATLO DE CAMINHA 

 

 
 

Sábado, 24, teve lugar o Triatlo Longo de Caminha, uma prova pontuável para o Campeonato 

Nacional de Clubes e organizada pela Câmara Municipal de Caminha, Associação de Triatlo de Caminha 

e Federação de Triatlo de Portugal. 

Uma partida memorável, com os participantes a lançarem-se para o rio Minho a partir de um ferry 

para nadarem um percurso de 1900 metros, seguidos de 82 km de ciclismo e 21.1 km de corrida. O 

Ginásio esteve presente com o atleta Vítor Fernandes, que conseguiu o 33º lugar na categoria V1. 

Também no mesmo dia teve lugar uma competição de triatlo em formato Standard (1.5 km de 

natação, 48 km de ciclismo e 10.8 km de corrida) onde o Ginásio esteve representado por Rosa Guardão, 

terminando a prova em 2º lugar do escalão V2. 

 
 

 

 

BREVES 
BASQUETEBOL - João Mendes Figueiredo, João Mota e Luc as Biajoli são os três atletas do 

Ginásio convocados para a selecção distrital de sub -12, com vista à participação na próxima Festa 

do Minibasquetebol, em Paços de Ferreira. 

Como vem sendo habitual, o Ginásio é o clube com ma ior número de atletas masculinos 

seleccionados.  

NATAÇÃO - Este domingo, em Coimbra, Maria João Pelaio  integrou a estafeta 4 x 200 metros livres 

pela selecção da Associação de Natação de Coimbra t endo estabelecido novo recorde Nacional. 

 

 



CALENDÁRIO 

 

BASQUETEBOL 
1 e 2 de Julho – Pav. Galamba Marques – 12º Torneio Rui Roxo (Sub-14) 

16 a 22 Julho – Pav. Galamba Marques – 2º Campo de Férias (nascidos até 2005) 

 

NATAÇÃO 
7 e 9 de Julho – Vila Nova Famalicão – Camp. Nacional de Masters 

8 e 9 de Julho – Coimbra – Interdistritais 

20 e 23 de Julho – Jamor – Camp. Nacionais  

 

REMO 
1 e 2 de Julho – Montemor-o-Velho – Regata e Campeonato Nacional  de Velocidade 

3 Julho a 1 Setembro – Centro Náutico da Fontela - Remo nas Férias  

 

SÁBADO, 15 DE JULHO – 10.30H  – DIA DO GINÁSIO –   

122º ANIVERSÁRIO – 25 ANOS PAV. GALAMBA MARQUES – 

GRANDE CAMINHADA E ALMOÇO DE CONVIVIO  
 


