
AVISO 
 

Para trabalhos de conservação e manutenção, o PAVILHÃO GALAMBA 

MARQUES encerra a partir de hoje (dia 1 de Julho). 

Exceptua-se o piso 0, exclusivamente para acesso às instalações do 

NETOS GYM. 

A reabertura terá lugar nos dias 26 de Agosto para a realização do 

Estágio Internacional e do Torneio “Nicolau Mónica” de Ténis de Mesa, e 2 

de Setembro para as restantes modalidades. 

A Secretaria mantém-se aberta, no horário habitual, até 31 de Julho. 

Encerra de 1 a 25 de Agosto, devendo neste período os contactos ser 

efectuados através do email - ginasiofigueirense@gmail.com. 

 

A Direcção 

 

 

 

MARK ALLOWAY E VITOR FARIA 

CAMPEÕES NACIONAIS DE REMO 

 

 

 

Os Campeonatos Nacionais de Veteranos realizaram-se na manhã de sábado, 29, na pista de 

Montemor-o-Velho, com a participação de 225 remadores, representando 21 clubes. 

Os 10 títulos em disputa foram conquistados por quatro clubes: Infante D. Henrique, com cinco 

vitórias, Ginásio Litocar e Viana Remadores do Lima, com duas cada, e Ferroviários do Barreiro. 

O ginasista Mark Alloway venceu o skiff masculino, numa prova muito disputada que registou o maior 

número de concorrentes (28) dos Campeonatos. 

E voltou a vencer em double-schull masculino, fazendo equipa com Vítor Faria, numa regata com o 

segundo maior número de tripulações participantes (19). 



 

 

Destaque também para as duas medalhas de prata da Académica, que subiu ao pódio através das 

remadoras Isabel Esteves, 2ª classificada em skiff e double-scull femininos, nesta prova fazendo tripulação 

com Ana Pereira. 

Uma nota final para o 8º lugar do ginasista José Curado, entre os 28 concorrentes na prova de skiff 

masculino. 

 

 
NACIONAIS DE KICKBOXING 

COM MAIOR PARTICIPAÇÃO DE SEMPRE 

GINÁSIO CONQUISTOU 12 TÍTULOS DE CAMPEÃO DE PORTUGAL 

 

 
 

Perto de 2000 pessoas, entre atletas e familiares, técnicos, árbitros e dirigentes, estiveram no fim de 

semana de 29 e 30 na Figueira da Foz para os Campeonatos Nacionais de Kickboxing, que trouxeram ao 

Pavilhão Galamba Marques representações de 129 clubes de todos os distritos do País. 

Oito espaços de competição no recinto central, bancadas cheias da manhã de sábado até à tarde 

de domingo, utilização de quatro salões para serviços diversos e três bares em pleno funcionamento, 

marcaram o mais concorrido evento desportivo do ano na cidade. 

736 atletas disputaram títulos nacionais das diversas disciplinas da modalidade – K1, Low Kick, 

FullContact, LightContact, Kicklight e Points Fighting – nos vários escalões etários, masculinos e femininos. 

O Ginásio esteve em evidência, conquistando 12 títulos de Campeão de Portugal (11 individuais e 

um colectivo de LightContact), seis de vice-campeão (incluindo neste caso o 2º lugar colectivo de 

FullContact). 

Melhorou assim ligeiramente a sua prestação do ano anterior, em Guimarães, onde conseguiu 11 

títulos de campeão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º RAID BTT NO PRÓXIMO DOMINGO 

 

 

 

A Secção de Desportos de Natureza organiza na manhã do próximo domingo, dia 7, o 2º RAID BTT, 

competição da especialidade que percorrerá trilhos, caminhos rurais e estradas, com percursos de 20 e 40 

Km, com partida e chegada no Centro Náutico da Fontela, Vila Verde. 

A prova inclui escalões masculinos de elite, masters 30, 40 e 50+, e femininos de elite e masters. 

Espera-se que a participação supere a meia centena de atletas registada na 1ª edição da prova, em 

2018. 

 

 

 

 

 

 



 

REMO NAS FÉRIAS, O MELHOR PROGRAMA DE 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

 

 
 

Todas as manhãs, de 15 de Julho a 31 de Agosto, vai decorrer no Centro Náutico da Fontela, com 

transporte assegurado na zona urbana, o programa “Remo nas Férias”. 

Mas não é só aprender a remar! 

Um conjunto de actividades muito diversificadas, desde os matraquilhos e o ténis de mesa até aos 

passeios e visitas, idas à piscina, etc, acompanham a aprendizagem do Remo, modalidade que proporciona 

um permanente e saudável contacto com a natureza. 

Sob a direcção da experiente remadora e treinadora Rute Costa – com mais de 50 títulos nacionais 

e relevante participação internacional – e beneficiando das excepcionais condições oferecidas pelo Centro 

Náutico, este programa está desde há 19 anos no topo das ofertas de ocupação de tempos livres na Figueira 

da Foz. 

As inscrições estão abertas, com todas as informações prestadas a partir do telm. 

918 741 535 (Artur Pereira), do tel. 233 418 765 (secretaria) ou através do email 

ginasiocf.remo@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 



 

TÉNIS DE MESA 
 

GINÁSIO NA 1/2 FINAL DA TAÇA DISTRITAL 

 

 

 

O Ginásio apurou-se para a 1/2 final da Taça Distrital da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, 

ao vencer no domingo, 30, no Salão Polivalente da Ega, em Condeixa-a-Nova, a equipa B da Associação 

Desportiva e Cultural da Ega por 3 partidas a 1. 

Os encontros das 1/2 finais, agendados para a próxima sexta-feira, dia 5, serão: CP Abrunheira x 

SBU Alhadense e SC Povoense x Ginásio. 

 
 
 
FUTEBOL JOVEM 
 

ACADEMIA GINÁSIO NA YOUTH CUP 

 
Três equipas da Academia/Ginásio – sub-9, sub-10 e sub-13 – participaram nos dois últimos fins de 

semana no torneio internacional de Fornos de Algodres, classificando-se, respectivamente, em 5º, 4º e 6º 

lugares, num total de 12 equipas em cada um daqueles escalões. 

De 6 a 13 de Julho, a equipa de iniciados da Academia Ginásio participa no XXVIII Torneio 

InternacionL Donosti Cup, em San Sebastian.  

 

 



 
 
 
CALENDÁRIO 
 

 

BASQUETEBOL 
8 a 13 de Julho – Campo de Férias de Basquetebol 

 

DESPORTOS DE NATUREZA 
7 de Julho – Vila Verde - 2º Raid BTT  

 

FUTEBOL 
6 a 13 de Julho - San Sebastian – 28º Torneio Internacional Donosti Cup 
 

KICKBOXING 
6 e 7 de Julho – Aveiro – Campeonato Regional de Boxe 

27 e 28 de Julho – Aveiro – Campeonato Nacional de Boxe 

 

NATAÇÃO 
12 a 14 de Julho – Coimbra – Campeonatos Interdistritais 

19 a 21 de Julho – Reguengos de Monsaraz – campeonatos Nacionais de Masters 

 

REMO 
5 a 8 de Julho – Rowing Tour - Douro 

6 e 7 de Julho - Montemor-o-Velho – Campeonatos Nacionais 

14 de Julho – Rio Mondego (Fontela) - Taça de Portugal 

14 a 18 de Julho – Rowing Tour – Douro 

15 de Julho – Início do programa “Remo nas Férias” 


