
A FIGUEIRA COM O GINÁSIO 

NUMA GRANDE CAMINHADA! 

 

 

 

731 participantes na Grande Caminhada da manhã de ontem, um êxito sem qualquer comparação 

possível. 

Não obstante alguma chuva na hora da concentração, que pode ter afastado pessoas, foram perto 

de uma centena a mais do que no ano anterior. 

Na breve sessão que precedeu o Almoço de Convívio nos jardins do Palácio Sotto Mayor, a 

grande surpresa, que a todos emocionou, foi a presença do Dr. Luís de Melo Biscaia, que leu uma 

saudação aos ginasistas, sendo alvo de vibrantes manifestações de carinho e amizade. 

Alice Mano Carbonnier conduziu esta Sessão, lendo mensagens dos dedicados ginasistas Helder 

Almeida, de Curitiba, António Sotero, de Macau e Isabel Sousa Pires, de Grenoble, após o que chamou a 

jovem Presidente Ana Rolo, para uma breve mas impressiva saudação. 

Seguiu-se a homenagem aos Campeões Nacionais e Atletas Internacionais de 2011, que 

envergaram t-shirt’s alusivas, por sinal bem bonitas, ou receberam salvas de prata. 

O Hino do Clube e o “Vai d’ Arrinca!...” dos grandes momentos, lançado pelo sócio nº 1, José 

Sopas, encerraram esta parte protocolar do Convívio, o qual prosseguiu com o Almoço, levando as 

pessoas a espalharem-se pelos jardins do Palácio, numa agradável confraternização que só terminou a 

meio da tarde. 

 



   

 

BASQUETEBOL 

 

GINÁSIO VICE-CAMPEÃO DE SUB-16 

 

 

 
Disputou-se de sexta a domingo, no Pavilhão Henrique Miranda de Queluz, a Final Four do 

Campeonato Nacional de Sub-16. 

Depois de vencer o Basket Almada (63-48) e o F. C. Porto (60-58), a equipa do Ginásio foi 

derrotada por 79-65 pelo Benfica, classificando-se em 2º lugar. 

Não foi assim possível revalidar o título da época anterior, com uma equipa diferente, o que seria 

certamente inédito, mas os jovens treinados por Mário Ramos são credores da nossa admiração pelo 

esforço dispendido e valor demonstrado. 

Campeões distritais e vencedores da Zona Norte do Nacional, a sorte não os acompanhou na 

recta final mas…fica para o ano. 

 

 



ÉPOCA DE MINIBASQUETE 

ENCERROU EM CANTANHEDE 

 

 

 
Os Minis 12 do Ginásio estiveram presentes em Cantanhede no sábado, 9, na Festa de 

Encerramento do Comité Distrital de Minibasquete. 

Participaram, além do Ginásio, a Académica, Olivais, CAD Coimbra, Academia, Condeixa, 

Lousanense, Sampaense, Infante de Montemor, Sporting Figueirense, Gira Sol (Febres), Basket Clube e 

Columbófila, de Cantanhede. 

No final, foi prestada justa homenagem à qual o Ginásio se associa, ao antigo e notável jogador da 

Académica, José Manuel Almeida, que preside desde há doze anos ao Comité Distrital de Minibasquete. 

No mesmo dia (?!) o União de Buarcos organizou o 1º Torneio Nacional, no qual participaram os 

Minis 8 e 10 do Ginásio. 

 

 

 

 



REMO NAS FÉRIAS 

 

 

Tem início no próximo dia 25 (segunda-feira) o Programa REMO NAS FÉRIAS, que decorrerá no 

Centro Náutico da Fontela e na Pista de Montemor-o-Velho até ao início de Setembro. 

Uma iniciativa que inclui, para além da aprendizagem do Remo, outras componentes desportivas e 

culturais, ocupando os jovens participantes de forma útil, saudável e divertida. 

Destina-se a jovens de ambos os sexos dos 9 aos 17 anos e todas as informações podem ser 

obtidas através do telemóvel 917664695 ou directamente no Centro Náutico. 

 

JOEL CABETE NO EUROPEU DE JUNIORES 

 
O remador do Ginásio Litocar, Joel Cabete, participou de 8 a 10 de Junho do corrente no 

Campeonato Europeu de Juniores, em Bled, na Eslovénia. 

Formou com Nuno Mendes (Caminhense) a equipa nacional de double-scull, que se classificou em 

3º lugar numa eliminatória, 4º na repescagem e venceu a final C, à frente da Rússia, Eslováquia e Israel, 

acabando na 13ª posição da classificação geral. 



“LITOCAR ENTRE AS MELHORES” 

 

“Mais uma edição, mais um sucesso desportivo e organizativo. 

O Ginásio organizou a sua 7ª edição da Regata Internacional Litocar com uma organização de 

meter inveja a muitas outras que se organizam na Pista de Montemor. Nem a ameaça de mau tempo com 

que fomos brindados deste fim de semana de Remo e com muitos atletas a apresentarem elevado nível 

competitivo. Nem a forte arruada espanhola se superiorizou aos bravos jovens portugueses.” 

A Litocar entra assim, juntamente com a RIQF, a Internacional de Cerveira e a Mestre de Aviz no 

rol das melhores regatas de Remo jovem portugueses e das melhores da península ibérica”. 

 

In Pás na Água 

 

ORIENTAÇÃO BTT 

LUÍS E RICARDO NUNES NO PÓDIO DE ABRANTES 

 

 

 

Na véspera do 3º Convívio de Gerações Ginasistas, as actividades do Clube não pararam, e 

alguns atletas da Secção de Orientação foram até Abrantes para competirem no Troféu Ori-BTT do Clube 

de Orientação e Aventura (COA). 

Ricardo Nunes foi 2º em H16, Arnaldo Mendes 6º na Elite, Noel 10º em H21A e Luís Nunes 2º em 

H21B. 

 

PAVILHÃO ENCERRA NO DIA 15 

 

As acitvidades no recinto principal do Pavilhão Galamba Marques terminam no próximo fim de 

semana, para os trabalhos anuais de conservação e manutenção. A reabertura está prevista para 10 de 

Setembro. 

 

 



CALENDÁRIO 

 

NATAÇÃO 
16 de Junho – Coimbra – Torneio de Masters – A. Natação Coimbra 

23 de Junho – Alhadas – Festival de Escolas 

23 e 24 de Junho – Coimbra – Camp. Reg. Clubes – Infantis e Absolutos 

30 de Junho e 01 de Julho – Coimbra – Camp. Inter-Distrital de Infantis 

 

ORIENTAÇÃO 
16 de Junho – Marinha Grande – XIV Grande Prémio RA4 

23 e 24 de Junho – Arraiolos e Mora – I Alentejo Orienteering Trophy 

 

REMO 
16 e 17 de Junho – Montemor-o-Velho – Camp. Nac. Juniores e Seniores 

23 e 24 de Junho – Montemor-o-Velho – Camp. Nac. Remo Jovem 

 

 


