
PROGRAMA DO “PORTUGAL ROWING TOUR” 

DIVULGADO EM ÍLHAVO 

 

 

 

O Turismo Centro de Portugal e o Ginásio Figueirense apresentaram ontem, em Conferência de 

Imprensa realizada no Hotel Montebelo Vista Alegre, a 16ª edição do Circuito Náutico Turistico de Remo 

de lazer, PORTUGAL ROWING TOUR. 

Pedro Machado, Presidente daquela Entidade Regional de Turismo, Joaquim Sousa e Ana Rolo, 

representando o Ginásio, e a Vereadora da Câmara Municipal de Ílhavo, Fátima Teles, deram a conhecer 

o programa do evento que vai decorrer na Ria de Aveiro, de Ílhavo até Ovar, entre 9 e 12 do próximo mês 

de Agosto. 

O PORTUGAL ROWING TOUR realiza-se desde 2008 (houve anos com mais do que uma edição) 

e decorreu anteriormente nos rios Douro, Mondego, Zêzere e Tejo, sendo esta a 3ª edição a ter lugar na 

Ria de Aveiro, contando novamente com o apoio do Clube dos Galitos. 

Como vem sendo hábito, a quase totalidade dos participantes inscritos são estrangeiros, muitos 

deles acompanhados de familiares aos quais é facultado um programa complementar de visitas ao 

património cultural da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUGBY NA PRAIA 

 

 

 

A equipa do Ginásio participou pela segunda vez no Torneio Internacional “Figueira Beach Rugby”, 

organizado no último fim de semana na praia da Figueira da Foz por uma empresa da especialidade 

contratada pela Câmara Municipal. 

O saldo dessa participação foram quatro vítorias, três derrotas e o 18º lugar na classificação geral,  

melhorando a 24ª posição do ano anteriror. 

 

 

FUTEBOL JOVEM 

 

TROFÉU DE FAIR PLAY NA COPA DO GUADIANA 

 

 



De 25 a 30 de Junho, a equipa de sub-9 da Academia Ginásio esteve no Algarve para participar na 

Copa do Guadiana, em Vila Real de Stº António. 

Classificou-se na 5ª posição entre vinte equipas e distinguiu-se pela conquista do Trófeu de Fair 

Play da sua categoria. 

Também Fornos de Algodres recebeu no fim de semana anterior duas equipas da Academia Ginásio 

– sub-13 e sub-10 – para disputarem a Youth Cup, tendo os sub-13 subido ao pódio na 3ª posição, numa 

prova em que triunfou a equipa de Salamanca. 


