
TRADIÇÃO E SIMBOLISMO EM DIA DE ANIVERSÁRIO 

 

 

 

A tradição vem da data da fundação do Ginásio, em 1 de Janeiro de 1895, quando o sócio nº 1, 

Pedro Augusto Ferreira, fez subir a bandeira nacional – ainda não havia bandeira do Clube – no mastro da 

primeira Sede, na Rua Tenente Valadim, hoje dos Combatentes da Grande Guerra. 

No próximo Dia de Ano Novo, igualmente pelas 12 horas, o simbólico acto repete-se ao som do Hino  

do Clube, pela mão do actual sócio nº 1, celebrando o 124º Aniversário. 

Seguir-se-á a inauguração da nova Galeria da Sala-Museu, que num acto de inteira justiça, amizade 

e reconhecimento, vai ostentar o nome do seu Conservador, José Rolinho Sopas,o sócio nº 1 atrás referido. 

Depois o Ginásio oferece um Aperitivo de Honra aos associados e simpatizantes que queiram 

marcar presença, proporcionando alguns momentos de convívio durante os quais serão apresentados o 

número 9 da Revista anual Vai d’Arrinca!... (2018-19) e o Calendário para 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



JOÃO MARQUES NA SELECÇÃO NACIONAL DE TIRO 

 

 
 

 

O atleta do Ginásio João Marques foi convocado pela Federação Portuguesa de Tiro para integrar 

a selecção nacional que vai disputar o 9º Grande Prémio de França, em Fleury, de 13 a 16 de Fevereiro 

do próximo ano. 

Repetirá a participação de 2018 na disciplina de  carabina a 10 metros, na qual se classificou na 

18ª posição. 

 

 

 

BREVES 
RUGBY – A Secção da modalidade levou a efeito no passado dia 12  uma jornada de divulgação e 

sensibilização na Escola Infante D. Pedro de Buarcos. 

 

TIRO – No domingo, 16, o atleta do Ginásio João Palrilha classificou-se no 3º lugar do Troféu de 

Natal do Clube de Tiro de Gaia, na disciplina de Benchrest de Percussão Central a 50 metros. 

 

JANTAR DE NATAL – Os colaboradores permanentes do Ginásio confraternizam hoje, dia 19, num 

jantar de Natal oferecido pela Direcção no Restaurante “Vai d’Arrinca!... 


