
ORIENTAÇÃO 

FILIPE MIRAVALL NO PÓDIO DE MANTEIGAS 

 

 
No coração da Serra da Estrela realizou-se sábado, 11, e domingo, 12, o Troféu de Orientação de 

Manteigas, organizado pelo Grupo Desportivo 4 Caminhos, prova pontuável para a Taça Federação –

Continente, na qual participaram 253 atletas, representando 32 clubes. 

O Ginásio apresentou 23 concorrentes, entre os quais 6 no escalão de Infantis masculinos, 

consequência do bom trabalho de captação que a Secção tem levado a efeito. 

Em termos de resultados, mereceu relevo a subida ao pódio de Filipe Miravall – 3º no escalão de 

infantis – bem como as 4ªs posições de Ricardo Freitas (seniores B) e Rui Mora (Veteranos), e ainda o 5º 

lugar colectivo. 

 

 
 



 
 
GINÁSIO NA TRAVESSIA DE PARIS 

 
Após várias presenças em eventos realizados em grandes cidades europeias – Madrid, Barcelona, 

Grenoble, Londres – quer para participarem em Circuitos Náuticos quer em competições de Masters, é 

agora a vez dos remadores da Classe de Lazer do Ginásio se deslocarem a Paris, para um percurso de 

30 kilómetros no rio Sena, bem no coração da capital francesa. 

Duas tripulações de yolle de 4 vão alinhar no dia 26 no circuito “Traversée des Hauts de Seine et 

de Paris”, organizado pela Ligne d’ Aviron de l’ Ile de France, uma viagem ao longo da manhã “através do 

tempo e da História da cidade luz”. 

 

 

REMO 
NA PISTA PARA APRENDER 

 
Os mais jovens remadores do Ginásio Litocar, das Escolas de Verão e dos escalões de infantis, 

iniciados e juvenis, estiveram na pista de Montemor-o-Velho na quinta-feira, 9, acompanhados pelos seus 

treinadores, para conhecerem as novas instalações, observarem os treinos das equipas participantes no 

Campeonato Europeu e assistirem à Sessão de Abertura. 

A esta iniciativa associaram-se vários familiares dos remadores, um hábito salutar cada vez mais 

radicado nas actividades da Secção de Remo. 

 



 
 

 

BASQUETEBOL 
PEDRO MARQUES CONTINUA NO CNT 

 
 

 

 

 

 

O jovem internacional do Ginásio, capitão da equipa de sub-16, vai 

continuar esta época no Centro Nacional de Treino da Federação em 

Paredes, representando simultaneamente o seu clube. 

NATAÇÃO 
 

MASTERS NA TRAVESSIA DO MONDEGO 

 



 
 

Vinte nadadores de Masters do Ginásio participaram no sábado, 4, na Travessia do Mondego, 

organizada pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal. 

A prova registou também a presença, de forma espontânea, de alguns jovens nadadores do clube. 

 

ÉPOCA INICIA-SE HOJE 
 

A época de Natação de competição tem início hoje, segunda-feira, estando os nadadores do 

Ginásio convocados para reunirem na Piscina, pelas 18 horas. 

 

CALENDÁRIO 

 
BASQUETEBOL 

 
 25 e 26 de Setembro – Seniores - Torneio Basket Sangalhos 

 

 

 

 
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 

 

 
 


