
REMO 

 
PATRÍCIA BATISTA, ADRIANO REBELO E PEDRO MOREIRA 

SÃO CAMPEÕES DE PORTUGAL 

 
Dois dias totalmente diferentes nos Nacionais de Verão para juniores e seniores. Depois da grande 

desilusão de sábado, em que o 2º lugar de oito júnior não correspondeu às legítimas expectativas, a 

representação do Ginásio Litocar ressarciu-se na jornada de domingo, com excelentes vitórias na mesma 

categoria do double feminino (Patrícia Batista, Adriana Rebelo) e do skiff masculino (Pedro Moreira). 

Estranhos Campeonatos estes, para os quais estavam anunciadas provas com 1500 metros (!) – a 

distância oficial é de 2000 – para acabar por se competir em 1290 metros (!!), medidos por GPS, para que 

não restem dúvidas. 

Talvez esteja aqui uma das explicações para alguns dos resultados verificados ao longo do fim de 

semana. 

Voltando ao Ginásio Litocar, claro que houve outros bons resultados – pódios em double júnior 

masc. (2º), shell de 4 com timoneiro, quadri-scull júnior (3ºs) e shell de 4 sem timoneiro sénior (3º). – mas 

não se deve ocultar que a sensação final foi de insatisfação. 

 

    
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



BASQUETEBOL 

 
GINÁSIO VENCEU 5ª EDIÇÃO  

DO MEMORIAL RUI ROXO 

 

 
 

Dois dias bastante movimentados e de grande animação no Pavilhão Galamba Marques, para a 

disputa do 5º Torneio Rui Roxo, com a realização de 16 jogos de sub-14 (iniciados), do início da manhã 

de sábado até ao final da tarde de domingo. 

F. C. Porto, Gafanha, Olivais, Queluz, Seixal, Ginásio (A e B) e Guadalupe C. B., de Badajoz, 

foram as equipas participantes, devendo salientar-se que a presença do clube da Estremadura espanhola 

valorizou o Torneio, conferindo-lhe estatuto internacional pela segunda vez em cinco edições. 

 
 

RESULTADOS EM ginasiobasquetebol.blogspot.com 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º Ginásio A; 2º Seixal; 3º Olivais; 4º Guadalupe CB; 5º F. C. Porto; 6º 

G. D. Gafanha; 7º Queluz; 8º Ginásio B 

CINCO IDEAL: Santiago Arrecha (Guadalupe CB); Bruno Marques (Ginásio); Nuno Brito (Olivais); 

Rodrigo Jorge (Seixal) e João Lé (Ginásio) 

 

PALMARÉS: 2006 – F. C. Porto; 2007 – Ginásio; 2008 – Basket Feijó; 

                     2009 – Ginásio; 2010 – Ginásio 

 



 
 

O Ginásio agradece às pessoas e Entidades que apoiaram a organização do Torneio, sendo justo 

destacar a Delegação da Estremadura em Lisboa, que ofereceu troféus de participação a todas os clubes 

e lembranças a todos os jovens jogadores. 

 

 

REMO 
 

ESCOLAS DE VERÃO TÊM INÍCIO NO DIA 28 

 

 
 



“Vem divertir-te e aprender a remar” é o lema da Escola de Verão do Ginásio Litocar, que 

decorrerão entre 28 de Junho e 11 de Setembro no Centro Náutico da Fontela – Vila Verde. 

 As “Férias com remo” são mais uma vez dirigidas pelo Eng. Carlos Lavoura, destinam-se a 

raparigas e rapazes entre 9 e os 17 anos, inscrição é muito simples – basta telefonar 917664695 – e o 

transporte está assegurado diariamente. 

 

 

 
 

GINÁSIO REMO: 1º ANIVERSÁRIO 
 

GINÁSIO REMO, um dos Blogues do universo do Gabinete de Comunicação e Imagem, completou 

no dia 18 o seu 1º Aniversário. 

Carlos Lavoura, coordenador, e Miguel Mariano, são os responsáveis por uma iniciativa que tem 

cumprido com bastante sucesso a sua missão de informar os ginasistas (e não só) adeptos e praticantes 

da modalidade. 

26606 visitas (média diária de 73) ilustram bem este êxito, pelo qual endereçamos as nossas 

felicitações àqueles responsáveis. 

E já agora dê uma vista de olhos em ginasioremo.wordpress.com  

 

 
BASQUETEBOL 

 

MARCO GONÇALVES E PEDRO SILVA 
RENOVARAM 

 



   
 

Os dois postes nacionais da equipa sénior – Casino Figueira Ginásio – Marco Gonçalves e Pedro 

Silva – renovaram os seus contratos para a próxima época do Campeonato da Liga Portuguesa de 

Basquetebol. 

Sérgio Salvador iniciou assim a construção da equipa para 2010-11, uma temporada que vai 

obrigar o clube a uma contenção de despesas ainda maior do que na época anterior. 

 
 
NUNO BONFIM E PEDRO MARQUES  

EM SELECÇÕES NACIONAIS 
 

   
 
 Os jovens atletas do Ginásio, Nuno Bonfim e Pedro Marques, Foram convocados para estágios 

das selecções nacionais Sub-16 e Sb-15, respectivamente. 



 A Selecção de Sub-16 (Projecto 20/2) concentrou-se este fim de semana em Paredes, enquanto 

a de Sub-15 (Projecto 2011) vai estagiar de 23 a 25 de Junho, em S. João da Madeira, neste caso tendo 

em esta a participação nos VII jogos desportivos da CPPL, a realizar este ano em Maputo. 

 

 
SUB-16 EM 2º NA FASE FINAL DO 

TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES 

 
Depois de vencer a sua série, a equipa de Sub-16 do Ginásio disputou a fase final do Torneio 

Inter-Associações com o Illiabum e a EB. Porto, classificando-se em 2º Lugar. 

 Duas derrotas iniciais prometeram a possibilidade de vitória no Torneio, mas a equipa reagiu e 

venceu ambos os adversários. Na 2ª volta, demonstrando estar motivada para a próxima época no 

mesmo escalão etário, uma vez que trata de jogadores do 1º ano. 

 
NATAÇÃO 

 

MASTERS CONTINUAM A GANHAR 
 

 
 

Na Piscina Municipal de Fafe, teve lugar no sábado o Torneio de Masters da Associação de 

Natação do Norte, tendo os representantes do Ginásio obtido 6 vitórias, dois 2ºs lugares e três 3ºs, 

através de Jorge Bandeira, José Neto, Paula Almeida, Cláudia Reis, Arminda Ferreira, Rui Caçoete, João 

Furet e Gabriela Cardanho, nos respectivos escalões etários. 

 



MAIS DUAS VITÓRIAS DE RITA FERREIRA 

 
Como vem sendo habitual na sua categoria, a cadete Rita Ferreira destacou-se no V Torneio de 

Natação da Lousã, vencendo as provas de 50 metros livres e bruços. 

Neste Torneio realizou-se no sábado, 19, organizado pelo Clube Desportivo Lousanense, com a 

presença de 110 jovens nadadores de 12 clubes, entre os quais os ginasistas que vemos na foto.  

 

 

 
 

KICKBOXING 

 
BRUNO ACURCIO E RICARDO OLIVEIRA 

SÃO CINTOS VERMELHOS 

 
Na Sala Américo Amorim do Pavilhão do Ginásio, realizaram-se no fim de semana os exames de 

graduações regionais (cintos vermelhos) para atletas de clubes de Castelo Branco, Anadia, Coimbra, 

Figueira da Foz e Leiria. A supervisão esteve a cargo do treinador do Ginásio Manuel Teixeira, membro 

do Conselho Nacional de Graduações, e de José Machado, do Conselho Regional.  

Dois atletas do Ginásio, Bruno Acúrcio e Ricardo Oliveira, concluíram com mérito os seus exames. 

 



 
À direita, em baixo, de t-shirts brancas, Bruno Acúrcio e Ricardo Oliveira 

 

 
 
CALENDÁRIO: PAVILHÃO E PISCINA 
 
 

Segundo comunicação da Direcção, as actividades no recinto principal do 
Pavilhão Galamba Marques encerram hoje (segunda-feira, 21), enquanto nas Salas de 
Desporto cessam no próximo dia 30 (quarta-feira), para se iniciarem os trabalhos anuais 
de manutenção. 

 De 13 a 16 de Agosto o Pavilhão reabrirá para a realização de uma Feira Outlet, 
mas as actividades desportivas só serão retomadas em 1 de Setembro (equipa sénior de 
Basquetebol) e a 13 desse mês, para as Classes de Formação. 

 Como habitualmente, a Piscina encerra no sábado, 31 de Julho, para reabrir em 1 
de Setembro (quarta-feira). 

 As inscrições para aulas de Natação podem ser efectuadas a partir de 24 de 
Agosto. 

 

 
 

 

CALENDÁRIO 

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

 



REMO 

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

 
 

 
 
 


