
INFORMAÇÃO 
 
         BUARCOS BIKE CANCELADO 
          
 

A Secção de Desportos da Natureza do Ginásio Clube Figueirense informa que se viu 

obrigada a cancelar a realização da 2ª edição da prova de BTT, BUARCOS BIKE, em virtude 

da decisão do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) de não autorizar o percurso previsto 

para o próximo dia 30. 

Ao cumprir esta decisão, o Ginásio Clube Figueirense não pode deixar de a estranhar, dado 

não só ter conhecimento da intensa utilização dos trilhos em apreciação por praticantes de BTT 

como das autorizações concedidas este verão para provas realizadas noutros pontos do país, a 

nosso ver em áreas muito mais sensíveis. 

Acresce que os atletas desta Secção do Ginásio sempre foram motivados para colaborarem 

com as autoridades na preservação da floresta e têm mesmo procedido à limpeza de alguns trilhos 

na zona do precurso previsto. 

Resta-nos agradecer à Polícia de Segurança Pública, Junta de Freguesia de Buarcos-S. Julião 

e Associação de Ciclismo de Aveiro a disponibilidade para apoiarem esta realização. 

 
 
BASQUETEBOL 
 
 
A PREPARAÇÃO DA EQUIPA SÉNIOR 
 
 

Com o plantel práticamente fechado – falta apenas um ou outro acerto – os treinos da equipa que 

vai disputar a Proliga (zona sul) tiveram esta época uma novidade: a preparação física está a decorrer – no 

duro! – em conjunto com a equipa de Rugby, nas ruas da cidade, praia e parque das Abadias.  

Entretanto, os jogos-treino iniciaram-se no dia 15, no pavilhão Galamba Marques, com o Sampaense 

(69 - 74), num encontro em que os três júniores promovidos à equipa principal deram boas indicações. 

No próximo dia 30, em Aveiro, a equipa defronta o Beira-Mar, num jogo de apresentação. 

A época “a doer” começa a 5 de Outubro, com o encontro em casa com o Estoril, para o Torneio 

António Pratas. 

 

RESULTADOS DE JOGOS-TREINO 
 
 
23 de Setembro - Sub18 - Ginásio 73 X 33 Basket Clube do Liz 
                              Sub16 – Anadia 61 X 34 Ginásio B 
24 de Setembro - Sub14 – GICA (Águeda) 53 X 78 Ginásio 
                 Sub16 – GICA (Águeda) 59 X 69 Ginásio A 
                              Sub 18 – GICA (Águeda) 52 X 57 Ginásio 

 



 
 
 
 
 
 
TIRO COM ARMAS DE CAÇA 
 

DUAS VITÓRIAS NA 3ª PROVA DO CAMPEONATO DE 
PORTUGAL 

 

 
 
 

Duas equipas do Ginásio participaram na 3ª prova do Campeonato Nacional de Percurso de Tiro 

Prático de Caça, realizada em Campo de Lis, Leiria, no passado domingo. 

Ambas saíram vitoriosas, nas variantes de semi-auto e livre, confirmando as excelentes prestações 

dos atiradores ginasistas nesta modalidade olímpica.  

 

 
 
 
 



 
FUTEBOL JOVEM 
 

SELECÇÃO NACIONAL FEMININA 
TREINOU COM A ACADEMIA-GINÁSIO 

 

 
 
 
         Durante o seu estágio em Quiaios, a selecção nacional feminina de sub-19 convidou a equipa 

de Juvenis da Academia/Ginásio para jogos-treino que decorreram nos dias 11 e 12 do corrente. 

 

 

 
BREVES 
 
REMO – Não obstante todos os meios logísticos da Secção estarem no fim-de-semana afectos à 

descida do Douro, o Ginásio não quis deixar de participar nos Campeonatos Nacionais de Yolle, 

deslocando a Lisboa uma tripulação juvenil feminina (4X) que se classificou em 5º lugar.  


