
ORIENTAÇÃO 

GINÁSIO ORGANIZA II ORI BTT DE VILA NOVA DE POIARES 

 
 

Consolidando a política de alargamento da sua área de influência, que vem prosseguindo com 

sucesso nos últimos anos, a Secção de Orientação do Ginásio organiza no fim de semana de 18 e 19 o II 

Ori BTT de Vila Nova de Poiares, competição integrada na Taça de Portugal da modalidade, com etapas 

de distância média (sábado) e longa (domingo). 

 Este evento conta com os apoios do patrocinador oficial da Secção, Casino Figueira, e da 

Câmara Municipal de Poiares. 

Entretanto, os atletas ginasistas retomam a actividade já no próximo fim de semana, com a 

participação no Troféu de Orientação de Manteigas, prova pedestre incluída na disputa do Troféu 

Continente – Federação Portuguesa de Orientação. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



REMO 

RICARDO CARRACO NO EUROPEU 
 

 
 

 O júnior Ricardo Carraco foi escolhido para a Selecção Nacional que vai participar nos 

Campeonatos Europeus de Remo, no próximo fim de semana, em Montemor-o-Velho. 

 Este jovem remador do Ginásio Litocar, já com apreciável currículo de participações 

internacionais, fará parte da tripulação de shell de 8, peso ligeiro. 

 
BASQUETEBOL 

JOSÉ COSTA CONTINUA NO CASINO GINÁSIO 

 

 



 
 O base-extremo José Costa renovou o contrato pelo terceiro ano consecutivo, naquela que 

constitui a segunda mais longa permanência deste jogador, enquanto sénior, no clube onde nasceu para 

o Basquetebol, tendo em anos recentes alinhado também no F.C. Porto, Aveiro Basket e CAB Madeira. 

 

 
 

REMO DE LAZER 

 
PORTUGAL ROWING TOUR: AS OPINIÕES  

DOS PARTICIPANTES 

 
A exemplo dos anos anteriores, é no final das férias que começam a ser difundidas  - seja na 

Internet ou em revistas da especialidade – as opiniões dos participantes estrangeiros no “Portugal Rowing 

Tour – Randonnée du Portugal”. 

Um dos três clubes franceses presentes no Zêzere 2010 – Aviron du Sud Grésivaudan – apresenta 

no rosto da sua página oficial um artigo de Kristel Beurrois, que se mostra entusiasmada com a beleza e a 

História do Vale do Zêzere, destaca a gastronomia da região e classifica de notável a organização do 

Circuito Náutico. 

E anuncia desde já a intenção dos remadores do clube de participarem na edição de 2011, no rio 

Mondego. 

 

 

 
NOVO WEBMASTER 

 

 
 
  O site oficial do Ginásio Clube Figueirense tem a partir desta data um novo Webmaster, Rui 

Mora, substituindo Pedro Tomé, que renunciou a esta função devido a compromissos profissionais, e ao 

qual agradecemos a colaboração prestada durante mais de cinco anos. 

 Rui Mora, dedicado colaborador, desde o início, do Gabinete de Comunicação e Imagem, é já  

responsável pelo site da Secção de Orientação, e vai ser coadjuvado pelo seu irmão, André Mora. 

 



CALENDÁRIO 

 
BASQUETEBOL 

 
 13 de Setembro – Pav. G. Marques – Início dos treinos dos escalões de Formação 

 

 

ORIENTAÇÃO 

 
 11 e 12 de Setembro – Manteigas – Troféu de Orientação 

 18 e 19 de Setembro – V. N. Poiares – II Ori-BTT 

 

 

REMO 

 
 18 de Setembro – Centro Náutico – Convívio de abertura da época 

 25 de Setembro – Coimbra – Campeonatos Nacionais de Sprint 

 26 de Setembro – Paris – Remo de Lazer – Traversée de Paris 

 

 

 

 

TRIATLO 
 
 11 de Setembro – Póvoa do Varzim – Triatlo da Póvoa (Circuito Regional Norte) 


