
REVISTA ANUAL 

APRESENTADA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA 

 

 

 

O número especial da Revista anual “Vai d’ Arrinca!...”, do Ginásio Figueirense, dedicado ao 125º 

Aniversário, vai ser apresentado na próxima quarta-feira, dia 17, pelas 18 horas, numa Conferência de 

Imprensa a realizar na sede do Clube. 

Da responsabilidade da Comissão das Comemorações dos 125 anos, coordenada por Joaquim de 

Sousa, esta edição tem como Directora Alice Mano Carbonnier e inclui colaboração especial do Presidente 

do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, 

António Figueiredo, do conhecido jornalista Ribeiro Cristóvão e do Professor da Coimbra Business School, 

Manuel Castelo Branco. 

Recorda-se que o “Vai d’ Arrinca!...” foi fundado em Dezembro de 1962 e assumiu em 2009 o formato 

de Revista anual, publicando-se agora o nº 10 neste formato. 

 

 

 

 

 

 



 

BASQUETEBOL VOLTA AOS TREINOS 

 

SEIS ATLETAS, SEIS TABELAS! 

 

 

 

O Basquetebol do Ginásio vai iniciar os treinos para a próxima época desportiva no recinto ao ar 

livre da Misericórdia - Obra da Figueira. 

Sob a direcção dos treinadores Carlos Gonçalves, José Costa e Rui Furet, os atletas dos escalões 

de sub-16 e sub-18 vão efectuar preparação física e técnica naquele recinto polivalente, que dispõe de seis 

tabelas, facilitando assim as condições para que sejam respeitadas as recomendações em vigor para 

actividades ao ar livre. 

As sessões de treino terão início na 2ª feira, dia 22, e realizar-se-ão todos os dias de 2ª a 6ª, das 18 

às 20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PISCINA DO GINÁSIO REABRE A 17 DE AGOSTO 

 

 

 

A Direcção do Ginásio figueirense já estabeleceu o calendário para a reabertura da Piscina do Clube, 

cuja previsão é a seguinte: 

- Início das inscrições em 10 de Agosto (segunda), todos os dias úteis das 15 às 19 horas; 

- Reabertura em 17 de Agosto (segunda) para utilização livre das 10 às 19 horas; 

- Início das classes de aprendizagem e manutenção em 1 de Setembro (terça). 

 


