
FORMAÇÃO DO GINÁSIO 

MAIS UMA VEZ RECONHECIDA COMO 

ESCOLA PORTUGUESA DE MINIBASQUETE 

 

 

A Federação Portuguesa de Basquetebol divulgou no passado dia 15, através do Comité Nacional 

de Minibasquete, a relação dos Clubes aprovados como “Escolas Portuguesas de Minibasquete” para a 

época de 2019-20. 

Tal como vem acontecendo desde que esta certificação existe, a Formação do Ginásio voltou a ser 

distinguida com este título, cujo mérito pertence por inteiro aos dedicados treinadores e seccionistas que 

acompanharam os jovens atletas dos 6 aos 11 anos. 

 

TIRO 

 

MAIS DUAS VITÓRIAS DE MANUEL COSTA 

 

 

 



 

O atleta ginasista Manuel Costa coleccionou mais duas vitórias: no sábado, dia 12, triunfou na sua 

especialidade de Pistola a 10 metros no Torneio Cidade de Viseu, organizado pelo Real Clube de Tiro 

daquela cidade, e uma semana depois venceu a 1ª prova do Torneio organizado pelo Clube de Tiro de 

Gaia. 

Em Viseu superou nove adversários que representavam seis clubes e obteve a marca de 552 pontos, 

mais 12 que o 2º classificado; em Gaia superou essa marca, finalizando com 563 pontos. 

 

 

 

 

GINÁSIO NO DOURO COM REMADORES SUIÇOS 

 

 

 

De 27 a 30 de Setembro, a equipa de logística do Remo de Lazer do Ginásio volta ao Rio Douro, 

para acompanhar um grupo de 15 remadores suiços entre Pinhão e o Porto. 

Recorda-se que o Ginásio é no nosso país o único promotor regular deste tipo de Circuitos Náutico 

-Turísticos, para os quais foi adquirindo desde 2008 o indispensável “know-how” e as embarcações 

necessárias. 

Este ano estavam previstos e contratados cinco “Rowing Tours” no Douro para turistas de várias 

nacionalidades, mas devido à pandemia apenas se tornou possível organizar este evento, além do 

tradicional “Portugal Rowing Tour”, realizado no rio Mondego no passado mês de Agosto. 

 

 

 



 

 

TÉNIS DE MESA INICIA TREINOS 

 

 

 

A Secção de Ténis de Mesa, dirigida por Renato Simões, inicia esta semana os treinos nas vertentes 

de formação, competição e lazer, realizando-se 10 sessões semanais, de segunda a quinta e ao sábado. 

Todas as informações são prestadas através do e-mail ginasio.tenismesa@gmail.com ou do tel. 233 

418765 /secretaria do Clube). 

 

 

REMO 

 

GINÁSIO NA INTERNACIONAL DE GONDOMAR 

 

 

 

A Regata Internacional de Gondomar, realizada em Melres no sábado, 19, teve a participação de uma 

selecção do Uruguai, quatro Clubes espanhóis e 12 portugueses, entre os quais o Ginásio Litocar, 

representado por sete atletas. 



Em virtude das más condições do tempo, a Regata foi suspensa no final da manhã, tendo as 

classificações gerais sido apuradas através das marcas conseguidas nas eliminatórias. 

 As melhores participações do Ginásio pertenceram ao double-scull tripulado pelos juniores Gonçalo 

Oliveira e Rogério Sousa – 2º na sua eliminatória e 5º (3º nacional) na classificação geral absoluta – e a 

João Suzana Ferreira – igualmente 2º na eliminatória e 8º (5º nacional) na classificação de Skiff. 

 

 

CALENDÁRIO 

 

REMO 

19 Setembro - Melres - Regata Internacional de Gondomar - Absolutos; 

26 Setembro - Montemor-o-Velho - Encontro Nacional de Benjamins, Infantis e Iniciados;  

27 Setembro - Montemor-o-Velho - Encontro Nacional de Juvenis.   

 


