
NO GINÁSIO, NINGUEM FICA DE FORA! 

 
Dentro da sua missão de proporcionar a iniciação desportiva ao maior número possível de 

jovens figueirenses, o Ginásio assegura o livre acesso a todos, independentemente das condições 

económicas dos respectivos meios familiares. 

Daí o Programa GINÁSIO SOLIDÁRIO, que atribui bolsas para  frequência das Classes de 

Formação das várias modalidades, com  isenção total ou parcial dos pagamentos mensais. 

Este Programa, regulamentado pela Direcção em 22.11.2010, assegura também inteira 

confidencialidade relativamente à identificação do jovens abrangídos.  

 

 

TIRO 

ANTÓNIO MELO E O CENTRO PORTUGUÊS DE TIRO PRÁTICO 

CAMPEÕES NACIONAIS DE BENCHREST 

 

 
 

Na Carreira de Tiro da Gala, da Brigada Ligeira de Intervenção, realizou-se no domingo, 10, o 

Campeonato Nacional de Benchrest percurssão central, organizado pelo Ginásio e Federação Portuguesa 

de Tiro. 

António Melo, do Clube Português de Tiro Prático e de Precisão (CPTPP) da Amadora, foi o grande 

vencedor na disciplina de Home Sporter, triunfando nas provas de 100, 200 e 300 metros. 

O CPTPP venceu por equipas. 

Na disciplina de Miras Abertas, a 100 metros, a vitória coube  Francisco Coelho, da Sociedade de 

Tiro 2, do Porto. 



Participaram os ginasistas Joaquim Dias, (7º em Home Sporter), João Bastos ( 13º na mesma 

disciplina), António Vasconcelos e João Rocha Bessa, 10 e 12º, respectivamente, na disciplina de Miras 

Abertas. 

 

 

 

 

BASQUETEBOL 

 

REGRESSO A CASA 

 

 

 



Antigos atletas de Basquetebol, nascidos no início dos anos 70, voltaram ao seu Clube no sábado, 

dia 9, para recordarem e conviverem. 

Recebidos pelo director João Simões, jogaram no Pavilhão Galamba Marques e depois 

confraternizaram num animado jantar. 

Rui Teixeira, radicado em Serpa há muitos anos, é o motor da iniciativa, que atingiu  a 8ª realização 

consecutiva e constitui um exemplo para os antigos praticantes desta e doutras modalidades. 

 

 

OBRIGADO, LUÍS CORREIA ! 

 

 
A sua colocação profissional para dar aulas na zona de Lisboa, impediu que pudéssemos contar 

este ano com o treinador Prof. Luís Correia no corpo técnico da Formação de Basquetebol. 

Estamos muito gratos pela excelente colaboração prestada na época anterior, desejamos-lhe as 

maiores felicidades pessoais e profissionais e esperamos contar novamente com ele num futuro próximo. 

 

 

BREVES 

 

BTT – No domingo, 10, o Ginásio esteve representado na prova “ 4 Maravilhas da mealhada” por 

Ruben Vieira (8º na Meia-Maratona, promoção, juniores e Ricardo Maia (5º na Maratona, Promoção, 

M40). 


