
 
TETRANETA DO FUNDADOR DO GINÁSIO 

VISITOU A SALA-MUSEU 

 

 
 

Jornalista e cineasta de relevo, MBA da Global Voyager Film Productions, Maria–Christina Degen 

reside em Hamburgo, Alemanha, sendo tetraneta do Sócio fundador nº 1 do Ginásio, Pedro Augusto 

Ferreira, pois a sua avó era D. Manuela Ferreira Coimbra Degen, por sua vez neta do nosso fundador. 

No passado dia 22, visitou a Sala-Museu que tem o nome do seu tetra-avô, e pela mão de José 

Sopas consultou a importante documentação da época da fundação do Clube que integra o legado de Pedro 

Augusto Ferreira (1868-1958), o qual foi não só o nosso primeiro Presidente da Direcção como pertenceu 

aos Órgãos Sociais do Ginásio entre 1895 e 1953, sem qualquer interrupção. 

 
PISCINA ENCERRA DE 31 DE JULHO A 2 DE SETEMBRO 

 

 

A Piscina do Ginásio vai encerrar para manutenção na próxima quarta-

feira, dia 31, reabrindo ao público a partir de 2 de Setembro. 



As inscrições para a próxima época estarão disponíveis na secretaria 

da Piscina a partir de 19 de Agosto, no horário das 15.00 às 19h30 horas, 

de 2ª a 6ª feira. 

Durante o mês de Agosto, serão levados a efeito não só trabalhos de 

manutenção corrente como obras que não foi possível completar até à data 

da reabertura da Piscina, em Outubro de 2018, designadamente alguns 

arranjos exteriores, substituição do sistema de exaustão do ar e 

intervenção nos balneários. 

 

A Direcção 

 
 

LUÍS ROSA VICE-CAMPEÃO NACIONAL DE BOXE 

 

 
 

Realizou-se no passado fim de semana, no Complexo Desportivo Municipal no Casal Vistoso -

Lisboa, o Campeonato Nacional de Boxe. 

O atleta do Ginásio Pedro Rosa, da categoria de 69 kg Júnior, no primeiro dia nas meias 

finais defrontou Ruben Pereira do Clube da União da Sé (Porto) ganhando aos pontos. 

 Na final de domingo defrontou Luís Franco do Ginásio Clube de Corroios (Lisboa) perdendo aos 

pontos no final dos três assaltos. 

Acompanharam o atleta os técnicos Joaquim Lourenço e Manuel Teixeira. 

 



AVISO 
A partir de hoje (29 de Julho) as informações do Ginásio 

deixam de ser divulgadas em bloco noticioso às 2ªs feiras, como 

vem sendo habitual. 

Sempre que tal se justifique serão colocadas online 

isoladamente. 

O formato de noticiário semanal será retomado a partir de 2ª 

feira, dia 9 de Setembro. 

Gabinete de Com. Imagem  

 

 

 

BREVES 
ASSEMBLEIA GERAL – Reúne amanhã, dia 30, pelas 20.30 horas, em Sessão Extraordinária, 

destinada a satisfazer uma imposição da Câmara Municipal relativa ao compromisso do Clube 

suportar, através de fundos próprios, 10% do total da factura de reparação dos estragos provocados 

pelo Furacão Leslie. 

 

ROWING TOUR – Mais um grupo de turistas norte-americanos remou no Douro de 15 a 18 de Julho, 

acompanhado pela equipa de logística do Ginásio. 

 

RUGBY – A equipa do Ginásio marcou presença no Figueira Beach Rugby (20 e 21 Julho), 

competindo de igual para igual, mas obviamente sem grande sucesso a nível de resultados, com 

equipas estrangeiras de excelente qualidade. 


