
 

 

HOMENAGEM A JOSÉ SOPAS 

NO 124º ANIVERSÁRIO 

 

 

Tal como há 124 anos, pelas mãos do fundador Pedro Augusto Ferreira, a bandeira voltou a subir, 

hasteada pelo sócio nº1, agora José Rolinho Sopas. 

Participação bem maior do que a habitual nas cerimónias dos anos anteriores, reunindo sócios e 

atletas de várias gerações, que assim renovaram o seu compromisso com a continuidade do Clube. 

No átrio da Sala-Museu, seguiu-se o descerramento da placa que dá o nome de José Sopas à nova 

galeria de ligação ao Arquivo Histórico, do qual se encarregaram os dois netos do homenageado. 

 

 

 



Numa breve intervenção, Joaquim de Sousa recordou o percurso que desde os anos 60 do século 

anterior conduziu às actuais instalações da Sala Museu e destacou a importância decisiva do trabalho diário 

de José Sopas. 

 

 

 

A apresentação da Revista anual e do calendário para 2019 precederam um animado convívio dos 

presentes neste final duma manhã de grande significado associativo. 

O Ginásio salienta e agradece a participação do Presidente da Junta de Freguesia de Tavarede, dr. 

Fernando Lopes, única entidade oficial que nos honrou com a sua presença. 

 

 

 

 



A REVISTA DO GINÁSIO 

 

 

 

O número 9 da revista “Vai d’Arrinca!... (nº 72 deste título) foi apresentado na cerimónia que 

no dia 1 de Janeiro assinalou o 124º aniversário do Ginásio e, como habitualmente, tem distribuição 

gratuita. 

Repositório de um ano de actividade das 12 Secções desportivas do Clube, não esquece a 

componente cultural de que o Ginásio se orgulha, dando relevo ao intercâmbio com o Arquivo / 

Biblioteca Ephemera, de José Pacheco Pereira, e à participação no programa europeu Empatia. 

A consagrada basquetebolista Rosa Gravato é a entrevistada deste número, no qual também 

se recorda com saudade o grande campeão Alves Barbosa. 

Como não podia deixar de  ser, a renovação e abertura da Piscina ocupa lugar de destaque 

numa edição muito valorizada pelos artigos de opinião de Diogo Guia, Director do International 

Centre for Sport Security (Bruxelas) e de Isabel Cardoso, Presidente do Conselho Fiscal do Ginásio. 

 

 

 

 



CALENDÁRIO PARA 2019 

 

 

 

Oferecido anualmente aos figueirenses desde 2005, o calendário do Ginásio pode ser solicitado – é 

gratuito! – na Secretaria do Clube, no horário de expediente. 

 

 

 

 

 


