
UM EXEMPLO A SEGUIR 

10º CONVÍVIO DE ANTIGOS ATLETAS DE BASQUETEBOL 

 

 
 

Pelo 10º ano consecutivo, atletas de Basquetebol nascidos entre 1970 e 72 que representaram o 

Ginásio nos anos 80, conviveram no sábado no Pavilhão Galamba Marques durante um animado jogo da 

modalidade. 

Uma iniciativa de Rui Teixeira, figueirense residente em Serpa cuja persistência e dedicação merece 

ser assinalada e apresentada como exemplo para atletas de outras épocas e das várias modalidades que 

o Clube pratica. 

Recebidos pelo dirigente João Paiva, que entregou ao promotor uma lembrança expressando a 

gratidão do Ginásio, terminaram este Encontro anual com um jantar de confraternização num restaurante 

da cidade. 

 

 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

DE TÉNIS DE MESA 

 



 
No Pavilhão Galamba Marques, decorreram de quinta a domingo duas acções de formação 

promovidas pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. 

Destinadas respectivamente a professores de Estabelecimentos de Ensino locais e treinadores de 

Clubes da Região, tiveram como prelectores João Oliveira e Domingos Diniz. 

Os participantes aproveitaram a oportunidade para visitarem o Arquivo Histórico e a Sala Museu, 

onde se encontra  um valioso espólio da História da modalidade a nível nacional. 

 

 

 

CONVÍVIO DO CLUBE NÁUTICO E GINÁSIO 

 

 

 

No próximo sábado, 14, o Clube Náutico da Figueira da Foz promove a sua tradicional prova de 

VELA, SUBIDA DO MONDEGO. 

Oportunidade para, no regresso dos velejadores, serem recebidos e conviverem no Centro Náutico 

da Fontela com os remadores do Ginásio, reforçando o espírito de cooperação e intercâmbio entre os dois 

clubes, conforme expresso no Protocolo celebrado em seis de Abril deste ano. 

 

 

 

SÓCIOS DO GINÁSIO PASSAM A USUFRUIR DE DESCONTO 

NO ALOJAMENTO TURÍSTICO “CASA DO BRIGADEIRO” 

 

 

 

O Ginásio celebrou mais um Protocolo – são já 32 – visando a concessão de facilidades aos seus 

associados em estabelecimentos comerciais e de serviços. 



A partir de agora, os sócios e seus familiares (esposa ou marido e filhos até 18 anos) passam a 

usufruir do desconto de vinte por cento (20%) na CASA DO BRIGADEIRO, alojamento de Turismo de 

Habitação situado em Lajeosa do Mondego (Celorico da Beira). 

Este alojamento é aliás propriedade de um sócio e bom amigo do Ginásio, Fernando Pereira, antigo 

dirigente desportivo em Angola e Portugal, também membro da Tertúlia Bento Pessoa e delegado do Clube 

no distrito da Guarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


