
 

KICKBOXING 

 

QUATRO VENCEDORES NA TAÇA DE PORTUGAL 

 

 

 

 
A encerrar uma época a todos os títulos brilhante, com um invulgar conjunto de vitórias a nível 

nacional e relevante participação internacional, o Kickboxing do Ginásio voltou a salientar-se na Taça de 

Portugal, disputada no fim de semana em Guimarães por 400 atletas. 

Não obstante a reduzida representação, pois apenas fez deslocar seis atletas, conseguiu quatro 

vitórias indivíduais nos diversos escalões através de Tómas Matos, Tiago Cardoso, Francisco Pereira e 

Felícia Ferreira. 

Colelectivamente situou-se na 5ª posição entre os 50 clubes representados. 

Acompanharam os atletas os treinadores Paulo Ventura e Luís Fonseca, cujo mérito do trabalho 

desenvolvido ao longo da época ficou mais uma vez patente. 

 

 

 

 

 

 

 



TÉNIS DE MESA 

 

GINÁSIO SEGUE INVICTO NO DISTRITAL 

 

 
 

Na última jornada da 1ª volta do Campeonato Distrital de equipas seniores (30/11), o Ginásio 

recebeu e derrotou por 4-1 a Sociedade Boa União Alhadense, mantendo a invencibilidade nos sete jogos 

disputados na série A. 

A equipa foi constituída por Armando Veiga, Renato Simões e Bruno Costa. 

 

TIRO 

 

VITÓRIAS REPARTIDAS NA 2ª PROVA DE MANUTENÇÃO 

 

 



A Carreira de Tiro “José Lopes Abegão” recebeu no sábado, 23 atiradores de quatro clubes - 

Marialvas, os Ugas de Condeixa, Real Clube de Tiro de Viseu e Ginásio - para participarem na 2ª Prova de 

Manutenção, na distância de 10 metros e disciplinas de pistola (P10) e carabinas a 10 metros (C10) e de 

cano articulado (CCART). 

Os vencedores foram o ginasista Manuel Costa (P10), Fernando Silva, do Marialvas (C10) e Rodolfo 

Silva, dos UGAS (CCART). 

Ana Leal, do Ginásio, foi 2ª classificada da prova de P10 e triunfou em Senhoras. 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS MISTAS 

 
Célia Sanches, do Clube Millennium BCP, e Nuno Esteves, do Ginásio, formaram equipa para 

disputar o Campeonato Nacional de Carabina a 10 metros, no sábado, na Carreira de Tiro do Jamor. 

Foram apurados para a final, classificando-se em 5º lugar 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

BASQUETEBOL 
1 de Dezembro  - XVI Camp.  Proliga – Casino Ginásio, 73 / Benfica B, 66 

1 de Dezembro - Camp. Dist. Sub-16 – Ginásio, 54 / Sampaense, 71 

2 de Dezembro – Camp. Dist. Sub-14 – Sampaense, 65 / Ginásio, 54 

2 de Dezembro – Camp. Dist. Sub-18 – Academia, 60 / Ginásio, 68 

 

 

FUTEBOL JOVEM 

1 de Dezembro – Camp. Dist. de Juniores - Série B – Tocha, 8 / Ginásio, 0 

1 de Dezembro – Camp. Dist. de Iniciados - Série C – Ginásio, 2 / Cova-Gala,0 

1 de Dezembro – Camp. Dist. de Sub 11 - Série E – Águias, 2 / Ginásio,1 

1  de Dezembro – Camp. Dist. de Sub 10 - Série B – Ginásio, 8 /Académica SF, 0 

2 de Dezembro – Camp. Dist. de Juvenis - Série B – Águias, 2 / Ginásio, 5 

 

 

 

 

 



A OPINIÃO DO GINÁSIO 

 
A Câmara Municipal colocou em consulta pública um projecto de alterações do REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIOS AO DESPORTO, no âmbito da qual o Ginásio se pronunciou com as seguintes 

observações / sugestões, que damos a conhecer aos nossos leitores. 

 

Art.º 4º - Condições de elegibilidade 

 

Relativamente ao Regulamento anterior foi retirada a alínea f), que exigia a apresentação de relatórios 

anuais de actividade e contas, pareceres dos conselhos fiscais, actas de aprovação de contas e de 

assembleias gerais eleitorais. Não se compreende esta supressão, pois os relatórios e contas, devidamente 

aprovados pelos associados, são a prova do funcionamento regular das colectividades. 

Ao retirar esta condição está-se na prática a favorecer colectividades que não têm funcionamento 

associativo regular. 

Art.º 9º - Critérios de pontuação 

 

- Estranha-se bastante que o Estatuto de Utilidade Pública atribuído pelo Estado Português às 

colectividades que realmente prestam serviço público, figure apenas na prioridade u.3). 

- Manifestamos também a nossa preocupação por não estar contemplado o Desporto adaptado, 

desvalorizando-se totalmente a prática desportiva por pessoas com necessidades especiais. 

Ainda relativamente a este artigo, apontamos as seguintes questões: 

- A respectiva formulação inicia-se com os critérios de pontuação relativos ao número de treinadores 

(alíneas a-d) e só depois refere alínea e) o número de praticantes, estando subjacente uma ideia 

distorcida do Desporto, pois a ordem natural seria a inversa, visto que só a existência de praticantes 

determina a necessidade de treinadores. 

Não é importante nem decisivo, mas revela uma mentalidade…. 

 

- Quando se referem Federações, como aliás noutras disposições do projecto de Regulamento, os critérios 

são omissos sobre que Federações referem, sendo por demais conhecido que além das Federações 

legalmente reconhecidas pelo órgão estatal que tutela o desporto nacional (IPDJ), existem outras 

organizações que de “Federação” só têm nome e que são completamente ilegais face à legislação 

desportiva em vigor. 

 

Art.º 10º - Transportes 

 

Este artigo está demasiadamente direccionado para os clubes de pequena dimensão. Um clube de maior 

dimensão que consegue obter mais de 1000 pontos fica extremamente limitado no número de viagens 

comparativamente a um clube mais pequeno (Ex.: 300 pontos - 3 viagens; 1000 pontos - 3 viagens). 

 



 

Artigos 22º e 23º - Percentagem de comparticipação 

 

Enquanto a percentagem de comparticipação sobre o valor da despesa com aluguer de instalações 

desportivas de base formativa será de 25%, aos clubes que possuam instalações próprias será aplicada 

uma majoração de 10% sobre o valor total a atribuir. 

Uma distorção flagrante, bastando fazer contas para se verificar que os clubes que construíram e 

asseguram a dispendiosa manutenção de instalações próprias, note-se que ao serviço do concelho, 

são notoriamente discriminados em detrimento de outros. 

Assim, por uma questão de elementar justiça, as percentagens deveriam ser de valor semelhante. 

 
 

 

BREVES 

 
REMO - A regata de treino promovida no sábado pela Associação da Beira Litoral, 6000 metros para 

Juniores e Seniores e 4000 para Juvenis, com chegada ao Centro Náutico da Fontela, apenas 

registou a participação de tripulações do Ginásio Litocar e do Náutico da Praia de Mira. 

 

 

CALENDÁRIO 

BASQUETEBOL 

 

8 de Dezembro – Estoril – Pav. Salesianos – 18h30 - XVI Camp.  Proliga – Estoril / Casino Ginásio 

9 de Dezembro - Pav. Galamba Marques – 11h00 - Camp. Dist. Sub-14 – Ginásio / Gumirães 

9 de Dezembro – Viseu – Pav. Municipal do Fontelo – 15h00 - Camp. Dist. Sub-18 – Gumirães / Ginásio 

15 de Dezembro – Pav. Escola Cristina Torres – 16h30 - Camp. Dist. Sub-18 – ESBM / Ginásio 

15 de Dezembro – Pav. Galamba Marques – 16h30  - XVI Camp.  Proliga – Casino Ginásio / Academia do 

Lumiar 

22 de Dezembro – Pav. Mun. de Angra do Heroísmo - XVI Camp.  Proliga – Angrabasket / Casino Ginásio 

 

 

 

NATAÇÃO 
21, 22 e 23 de Dezembro – Felgueiras -  Campeonato Nacional de Piscina Curta  



 

REMO 
15 e 16 de Dezembro – Sevilha – 13º Abierto Internacional de Andalucia 

 

TÉNIS DE MESA 
8 de Dezembro - Pavilhão Torre da Marinha - Circuito Challenge - IV Torneio IFC Torrense   

8 e 9 de Dezembro – Pav. Municipal dos Pousos - II Torneio Cidade de Leiria - Ranking Jovens FPTM   

14 de Dezembro – Pav. Galamba Marques - Camp. Dist. Equipas Seniores - Ginásio / SC Povoense "C" 

20 e 21 de Dezembro - Pavilhão Galamba Marques -  Estágio de Natal ATM Coimbra - Atletas Jovens  

22 de Dezembro -  Pav. Galamba Marques - Camp. Dist. Equipas Infantis, Juniores e Veteranos  

 

TIRO 

 08 e 09 Dezembro - Jamor (Lisboa) - Camp. Nac. de pistola a 10 metros 

15 e 16 Dezembro - Jamor (Lisboa) - Camp. Nac. de carabina a 10 metros 

 


