
GINASISTAS NO ESTRANGEIRO 

 
Seis atletas do Ginásio estiveram recentemente em competição fora do País. 

Em Racice (República Checa), o remador Pedro Moreira integrou a representação nacional nos 

Campeonatos Mundiais para juniores, fazendo parte da tripulação de quadri-scull que se classificou em 

16º lugar, entre 24 concorrentes. 

Uma posição relativamente modesta, mas representando uma significativa melhoria quando 

comparada com os habituais últimos lugares que as tripulações portuguesas coleccionaram esta época 

nos grande eventos internacionais. 

 

 
 

O jovem basquetebolista Pedro Marques jogou na selecção portuguesa de sub-15 que disputou 

em Maputo (Moçambique) os VII Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 

 
 

Finalmente, a nível duma representação directa do clube, Ana Rolo, João Paulo Almeida, Jorge 

Bandeira e Paulo Martins, estiveram em Guttemburgo, na Suécia, nos XIII Campeonatos Mundiais de 

Masters. 

Perante a elite mundial da modalidade, Paulo Martins (escalão dos 45 aos 49 anos) conseguiu um 

resultado razoável, classificando-se na 37ª posição entre 52 concorrentes aos 100 metros mariposa. 



 

GOSTAR DO REMO ! 

 

 

 
Todos os fins de semana vem de Freixianda (concelho de Ourém), onde reside, a 75 Kilometros da 

Figueira da Foz, para remar na Classe de lazer. 

Alexandra Raimundo, a simpatia em pessoa, cuja presença assídua no Centro Náutico da Fontela 

é extremamente motivadora para os companheiros, contagiados pela sua dedicação e entusiasmo, 

responde às nossas interrogações: 

 

Como vieste parar ao Ginásio? 
Na altura estava a dar aulas no Agrupamento de Escolas da Guia, onde conheci a minha amiga 

Licínia Ferreira. Convidou-me para eu ir assistir a uma prova de remo que se iria realizar a 14 de 

Fevereiro em Montemor. Aceitei e tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas que me acolheram 

como se já me conhecessem desde sempre. E isso foi mesmo muito importante. Nesse mesmo dia pude 

experimentar remar num double com o Rui Mora e mais tarde, de regresso à Figueira, timonei o yolle 

onde remaram a Tina, a Rosário, a Licínia e o Rui. E foi a partir desse dia que eu comecei gostar do 

Remo... 

Qual a razão de fazeres tantos kilometros todos os fins de semana? 
Toda a gente me faz frequentemente essa pergunta e a minha resposta mantém-se: se faço tantos 

quilómetros para trabalhar, por que não fazê-los para aquilo que gosto? 

 

Alexandra, um grande exemplo para tantos que vivem bem mais perto…a prova da capacidade de 

atracção da nossa modalidade. 
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