
 

 

 

GUILHERME COUTINHO COM 

MEDALHA DE BRONZE NO EUROPEU DE KICKBOXING 

 

 

 

O atleta do Ginásio Guilherme Coutinho integrou a selecção portuguesa que disputou, de 23 a 31 

de Agosto, em Gyor (Hungria), o Campeonato Europeu de Kickboxing para cadetes e juniores. 

Esta selecção trouxe para Portugal 13 medalhas, três de ouro, quatro de prata e seis de bronze, 

uma das quais conquistada por Guilherme Coutinho, que disputou a disciplina de Full-Contact, na categoria 

de 57 Kg, a qual registou quatro participantes, tendo o jovem do Ginásio sido derrotado na meia-final pelo 

inglês Unsworth Kieran. 

 

“REMO NAS FÉRIAS” ENCERROU EM FESTA 

 

 



 

Respeitando uma tradição que data da entrada em funcionamento do Centro Náutico da Fontela, 

vão lá 19 anos, a Secção de Remo do Ginásio levou a efeito na manhã do último sábado a Festa de 

encerramento do Campo de Férias da modalidade, assinalando simultaneamente o início da nova época 

desportiva. 

Após a habitual reunião com os pais dos atletas, teve lugar uma parada náutica, na qual colaboraram 

os veteranos do Remo de Lazer, seguindo-se o almoço de convívio e a entrega de diplomas aos 

participantes no Campo de Férias. 

De 15 de Julho até ao final de Agosto, este Campo de Férias registou meia centena de participantes, 

parte dos quais vão a partir de agora integrar as equipas de competição do Clube nos escalões jovens, 

cujos treinos diários se iniciam hoje, dia dois de Setembro. 

 

 

TÉNIS DE MESA 

 

ADC EGA VENCEU TORNEIO NICOLAU MÓNICA 

 

 

 

Após uma semana em que o Pavilhão esteve disponibilizado para a realização do Estágio 

Internacional de Verão da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, realizou-se no sábado, 31, o 5º 

Torneio Nicolau Mónica. 

De norte a sul do País rumaram à Figueira da Foz perto de uma centena de atletas representando 

24 clubes. 

Os UGAS – ADC EGA foram os vencedores, batendo na final a ACR Valdágua, com a equipa da 

Câmara das Caldas da Rainha a subir ao pódio na 3ª posição. 

A equipa do Ginásio – Armando Veiga, Manuel Queda e Mário Queda – terminou na 15ª posição. 

 

 


