PRÉMIOS NACIONAIS BENTO PESSOA
UMA NOITE DE GALA E PRESTÍGIO

A opinião é praticamente unânime: a 6ª edição dos Prémios Nacionais Bento Pessoa reforçou o
prestígio desta Bienal e dos seus organizadores, o Ginásio e o Casino Figueira.
Desde o impacto da constituição do Júri, onde pontificam figuras de significado na vida
desportiva nacional, até ao grande relevo dos premiados em 2017, passando pelo brilhantismo da
actuação da Filarmónica União Verridense e pela presença de forte representação de familiares do
patrono da iniciativa, tudo concorreu para uma noite de verdadeira gala.

OS PREMIADOS
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O treinador Fernando Santos foi sem dúvida o mais ovacionado da noite, recebendo o seu
prémio das mãos do Presidente do Júri, Eduardo Marçal Grilo.
Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente da UEFA e da
FIFA, foi apresentado pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
O Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, entregou a distinção à
campeã de Kickboxing Joana Teixeira, personalidade escolhida este ano no seio do Ginásio.
Vítor Serpa, Director de “A Bola”, foi distinguido como jornalista desportivo, com apresentação a
cargo do Presidente do Comité Olímpico, José Manuel Costantino.
O mais antigo clube náutico da Península Ibérica, a Associação Naval de Lisboa, representada
pelo seu Comodoro, André Correia, recebeu o troféu das mãos do Director do jornal Record, António
Magalhães.
A Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro de Portugal, coube entregar a escultura
simbólica ao investigador e empresário figueirense Ernesto Morgado, na habitual distinção de carácter
não desportivo que integra esta Bienal desde a 1ª edição.
Dois premiados não puderam estar presentes: a atleta olímpica Patrícia Mamona, cuja
mensagem de agradecimento e justificação foi tornada pública, tendo sido representada pelo
Presidente do Comité Olímpico, e Cristiano Ronaldo, prémio especial do Júri, cujo troféu foi recebido
pelo Presidente da Federação de Futebol.
Algumas notas finais, para salientar a impecável condução do espetáculo pelo Director de
Conteúdos da Rádio Renascença, António Freire, e para agradecer aos Media-Partner do evento Record, SIC Notícias, Rádio Renascença e Grupo “Diário de Coimbra” - a excelente divulgação
proporcionada.
No início da sessão, a Tertúlia Bento Pessoa entregou colares de Membros Honorários a José
Manuel Constantino, Presidente do C.O.P., Fernando Matos, Administrador do Casino, Ribeiro
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Cristóvão, do Júri dos Prémios e a António Freire, apresentados por Alice Mano Carbonnier.
A tragédia que se abateu sobre Portugal no fim de semana anterior não foi esquecida, e no
início do espectáculo, a pedido do apresentador, foi religiosamente guardado um minuto de silêncio
em memória das vítimas dos incêndios.

13 ANOS DE SAUDADE
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Completaram-se ontem, dia 22, 13 anos após o falecimento de uma das grandes figuras do
Ginásio, que durante perto de meio século - de 1956 a 2004 - prestou ao Clube dos mais relevantes
serviços da sua História.
“Arquitecto do Ginásio moderno”, como lhe chamou outro grande ginasista, Elísio Godinho,
deve-se-lhe não só o pavilhão que tem o seu nome, como uma cultura de contenção e rigor financeiros
que praticou e ensinou e que, felizmente, tem perdurado.
Exemplo para várias gerações que foram passando pelo nosso Clube, aqui deixamos, no ano
do seu centenário, esta simples mas muito sentida homenagem à sua memória.
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TORNEIO ANTÓNIO SOTERO SOMA E SEGUE

Outubro é o mês por excelência para este encontro de equipas de basquetebol no escalão de
Minis 12 (10 e 11 anos), organizado pela Secção de Basquetebol do Ginásio e que leva,
merecidamente, o nome de António Sotero, atleta que se iniciou no Clube e que depois de alguns
anos em África voltou à Figueira e ao Ginásio para fazer parte da equipa vendedora do Campeonato
Nacional na época de 1976/77.
Radicado em Macau, onde é Delegado do Ginásio, António Sotero e a família todos os anos se
deslocam à Figueira, cidade a que continuam familiar e sentimentalmente ligados, fazendo questão de
participar nesta festa do basquetebol jovem do Clube.
Este ano estiveram presentes no Torneio as equipas do Anadia FC (equipa mista), GICA
(Águeda) e duas equipas do Ginásio, todas elas actuando com alegria e desportivismo que receberam
um troféu de participação.
Do programa fez ainda parte um concurso de lançamentos que este ano foi ganho pelo jovem
Santiago, do GICA.
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RESULTADOS DO FIM DE SEMANA
BASQUETEBOL
21 de Outubro –Camp. Distrital Sub-14 – CCB/Intermarché, 14 / Ginásio, 101
21 de Outubro –– Camp. Distrital Sub-16 – ASSSCC, 48/ Ginásio B, 49
21 de Outubro –XV Campeonato Proliga – Casino Ginásio, 74 / A.C.Moscavide, 64
21 de Outubro –Camp. Distrital Sub-18 – Ginásio, 92 / ARC Oliveirinha, 20
22 de Outubro –Camp. Distrital de Sub-16 – ACER Tondela, 35 / Ginásio A, 56

FUTEBOL JOVEM
21 de Outubro – Benjamins – Académica, 2 / Ginásio A, 6
21 de Outubro – Infantis – Vateca, 0/ Ginásio B, 2
22 de Outubro – Iniciados - Ginásio,6 / Condeixa, 1
22 de Outubro – Juvenis – Vigor,0 / Ginásio, 9
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CALENDÁRIO
BASQUETEBOL
27 de Outubro – Pav. Municipal Lousã – 21h00 – Camp. Distrital Sub-18 – Lousanense / Ginásio
28 de Outubro – Pav. Galamba Marques – 14h30 – Camp. Distrital Sub-16 – Ginásio B / CAD-ACB
28 de Outubro – Pav. Galamba Marques – 16h30 – Camp. Distrital Sub-16 – Ginásio A / Olivais
Coimbra

REMO
28 de Outubro – Marina Figueira da Foz – 1ª Regata do Torneio 1ªs Remadas
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