
CONVÍVIO ANUAL: DEMONSTRAÇÃO DE VIDA E DE FORÇA 

 

 
 

O Convívio anual do Ginásio ultrapassou as melhores expectativas, com 476 ciclistas no 
Passeio pelas ruas da cidade – número possível de divulgar com exactidão, pela contagem das t-
shirts distribuídas à partida – e perto de 1000 convivas, na sua maioria actuais e antigos atletas, no 
almoço realizado nos jardins do Palácio Sotto Mayor. 

Alves Barbosa e Vitor Biscaia guiaram o passeio (10 Km), foi emotiva a saudação ao sócio 
nº 1, Elísio Godinho, durante a paragem em Buarcos, e espectacular a chegada ao Palácio, 
sublinhada pela Bateria da Escola de Samba “A Rainha”. 

 

 



 

Alice Mano Carbonnier orientou, com a eficiência sobejamente conhecida, a breve sessão 
que precedeu o almoço, na qual foram distinguidos os Delegados do Clube em vários pontos do 
País (uma tradição que remonta aos primeiros Estatutos), receberam diplomas Talhadas Guerra 
(sócio de Mérito), Joaquim Gil, Carlos Gonçalves, Luís Leal (Honorários) e foram homenageados 
os Campeões Nacionais e Atletas Internacionais da época 2008-09. 

 

 
 

Muito significativas as palavras com que o Presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, 
Luís Leal, agradeceu a distinção e saudou o Ginásio. 

Executado o Hino do Clube pelo jovem pianista Rogério Jorge, soou forte o “Vai d’ Arrinca!” 
do histórico ginasista José Sopas. 

Depois foi o animado Convívio que se estendeu pelos acolhedores Jardins do Palácio e uma 
vibrante e muito apreciada exibição da Escola de Samba. 

A Direcção do Ginásio e a Comissão Organizadora agradecem o apoio prestado à iniciativa 
pela Polícia de Segurança Pública, Bombeiros Voluntários, “A Rainha” e pelo patrocinador Casino 
Figueira, sem o qual teria sido impossível levar a efeito um evento desta dimensão.  

 

FOTOS COLOCADAS ONLINE DURANTE A PRÓXIMA SEMANA 

 
 
 

 

 
 

 
 



ORIENTAÇÃO BTT 

 
PÓDIO GINASISTA EM ESPANHA 

 

 
 

Raquel Santos (1ª), Carla Amorim (2ª) e Alda Marcelo (3ª) mantiveram com brilho a tradição dos 

atletas do Ginásio obterem bons resultados em Espanha. 

Pódio totalmente ginasista no escalão Sen. FB dos 6ºs Campeonatos Ibéricos de Ori-BTT, 

realizados no fim de semana (12, 13 de Junho) em El Anillo (Cáceres), com organização da Federación 

Extremeña de Orientación. 

Outros resultados obtidos pelos atletas que constituíram a equipa do Ginásio, podem considerar-se 

muito aceitáveis, dado o número de concorrentes e o nível da prova: Jorge Faria e Ricardo Freitas foram 

9º e 10º em Sen. MB, enquanto Pedro Rodrigo e Arnaldo Mendes se classificaram, respectivamente, em 

14º e 21º, no escalão principal (Sen. MA). 

 
REMO 

 

GINÁSIO LITOCAR: 5 VITÓRIAS NO RIO NOVO DO PRÍNCIPE 
 

Na pista de Remo do Rio Novo do Príncipe, realizou-se no dia 10 de Junho uma Regata inserida 

nas comemorações da elevação de Cacia a Vila. 

Designada “Taça Vila de Cacia”, incluiu provas para infantis, iniciados, juvenis, absolutos e 

veteranos, tendo o Ginásio Litocar deslocado apenas tripulações de Remo jovem, as quais registaram 5 

vitórias em 1 x iniciado (André Santos), 4 x iniciado (Nuno Gomes, Luís Fernandes, Diogo Paixão e Luís 

Costa), 1 x juvenil (João Simões) 2 x juvenil (Tiago Miguéis e Pedro Muja) e 4 x juvenil (Pedro Saraiva, 

Pedro Muja, Joel Cabete e André Limede). 



 

 

 

NATAÇÃO 

 
NÁUTICO MATOBRA 

VENCEU 8º TRIANGULAR 

 

 
 

A 8ª edição do Torneio Triangular GCF – CNAC – CFV, cuja organização é rotativa e coube este 

ano ao Ginásio, realizou-se na Piscina das Alhadas no feriado, a partir das 15,30 horas. 



32 provas individuais e de estafetas, a proporcionarem um bom espectáculo, ditaram a vitória 

pontual do CNAC (343 pontos), com o Vilacondense em 2º (217) e o Ginásio na 3ª posição (194), um 

resultado natural perante as maiores potencialidades dos outros dois parceiros da iniciativa. 

Os atletas mais pontuados foram Mário Pereira, do Ginásio, no sector masculino, com 671 pontos 

no 1º percurso da estafeta 4x200 metros livres, e Maria Miguel Veloso, do CNAC, no sector feminino, com 

664 pontos nos 400 metros livres. 

A jornada finalizou com um agradável convívio no recinto exterior da Piscina, numa organização 

bem sucedida da Secção de Natação – António José e Ana Rolo. 

 

 
 

KICKBOXING 
 

TRIUNFO DE ALEXEI KAZARTSEV 
EM MIRANDELA 

 
Acompanhados treinador Joaquim Lourenço, dois atletas do Ginásio participaram no dia 9 na “Gala 

Cidade de Mirandela”, de homenagem ao antigo e saudoso Presidente da Câmara daquele concelho, Dr. 

José Gama. 

No melhor combate da noite, Alexei Kazartsev venceu aos pontos, em full contact, José Marques, 

do Ginásio Mirandelense. 

Telmo Costa foi obrigado a abandonar, por lesão num joelho, o combate de kick que estava a 

travar com Tito Resende, também do Ginásio Mirandelense, numa ocasião em que a pontuação era 

favorável ao figueirense. 

 
 
 

 



 

 
BREVES 

  

 BASQUETEBOL:  O jovem José Diogo Dias, das equipas de minis 12 e sub-14 B, vai 

participar no 17º Jamboree Nacional, de 20 a 26 de Junho, em Ponte da Barca. 

 

 BASQUETEBOL: Pedro Marques e Fernando Rolo (sub-16) foram escolhidos para 

participarem nas demonstrações do Clinic de Cantanhede, em 26 e 27 de Junho. 

 

 BASQUETEBOL: Pais dos Minis 12 promoveram no dia 9 uma Festa no Centro Náutico, 

a fim de angariarem fundos para a deslocação desta equipa à Madeira. 

 

 REMO: No 2º dia (6 de Junho) da Regata Internacional de Moscovo, os juniores Ricardo 

Carraco e João Gabriel obtiveram o 4º Lugar em double scull, competindo com tripulações 

Seniores. 

 
 REMO: Pode ver as fotos da 5ª Regata Internacional Litocar em 

http://ginasioremo.wordpress.com/v-regata-ginasio-litocar/ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



BASQUETEBOL 

 
5º TORNEIO RUI ROXO 

NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA 

 

 
 
 Homenagem anual ao nosso basquetebolista Rui Roxo, tragicamente desaparecido há perto de 

seis anos, o Torneio com o seu nome realiza-se no próximo fim de semana, com participação das equipas 

Sub-14 do F.C.Porto, Queluz, Seixal, Gafanha, Olivais, Ginásio (2) e Guadalupe C. Baloncesto, de 

Badajoz. 

 Ver calendário/Horário dos Jogos em ginasiobasquetebol.blogspot.com 

 
 
RESULTADOS 
 
 10 de Junho - T. Inter-Associações Sub-16 – 2ª Fase –  Ginásio, 54 / Illiabum, 44 

 13 de Junho - T. Inter-Associações Sub-16 – 2ª Fase – E.B. Porto, 52 / Ginásio, 64 

 
 
MINIS NA GAFANHA 
 
 Três equipas do Ginásio marcaram presença, no dia 6 de Junho, no 4º Torneio Internacional do 

Grupo Desportivo da Gafanha – 12 horas de Minibasquete. 

 As equipas mistas de Minis 8 e Minis 10 e a masculina de Minis 12, jogaram com a Juventude 

Pacense, Leça, Guifões e Gafanha (Minis 8), Académico do Porto, Beira Mar e Gafanha (minis 10) e 

Vitória de Guimarães, Pacense e 6 Nadal (Minis 12). 

 



   
 

 

MINIBASQUETE ENCERROU A ÉPOCA EM MONTEMOR 
 

 
 

Na foto, a comitiva ginasista presente no dia 10 em Montemor-o-Velho, para a Festa de 
Encerramento da actividade distrital de Minibasquete, com um dia de jogos e um Peddy-Paper pela 
Vila. 

 
 
 

COMENTÁRIO 

 

CRITÉRIOS EDITORIAIS 

 
 
 De semana a semana, as secções desportivas dos chamados jornais regionais continuam a 

menosprezar as actividades do Ginásio. 



 Dura há anos, numa rotina que já nem sequer estranhamos, e só muito raramente contestamos... 

 Desta vez foi o “Diário de Coimbra”, que só na quarta-feira, 9, se lembrou, numa pequena noticia 

de pé de pagina, da vitória dos sub 18 do Ginásio na XIV Taça Nacional de Basquetebol, obtida no 

domingo anterior na fase final realizada na Lousã, portanto bastante longe da “cidade do conhecimento”. 

 Imagine-se qual seria o relevo – perto de uma página não é sequer exagero, face ao que 

estamos habituados – se tivesse sido um emblema de Coimbra a conquistar aquela vitória de nível 

nacional ! 

 

 
CALENDÁRIO 

 

BASQUETEBOL 
 
 19 e 20 de Junho – Pav. G. Marques – 5º Torneio Rui Roxo 

 
 
NATAÇÃO 
 
 19 de Junho – Lousã – V Torneio de Natação da Lousã - Cadetes 

 
 
ORIENTAÇÃO 
 
 26 de Junho – Pataias (Marinha Grande) – XII Grande Prémio RA4 

 

REMO 
 
 19 e 20 de Junho – Melres – Camp. Nac. de Verão – Juniores, P. Ligeiros e Seniores 

 26 e 27 de Junho – Aviz – Barragem do Maranhão – Torneio Mestre de Aviz  

 
 

 
 


