
REMO 

 

JUNIORES DO GINÁSIO LITOCAR 

TRI-CAMPEÕES DE PORTUGAL 

 

 

 
Três títulos e mais dois pódios marcaram bem a presença do Ginásio Litocar nos Campeonatos 

Nacionais de Juniores e Seniores, realizados no fim de semana em Montemor-o-Velho. 

Na primeira daquelas categorias, ficou bem marcada a supremacia dos figueirenses, com triunfos 

no shell de 8, a prova principal, no quadri-scull e no skiff, e ainda de vice-campeão no double-scull. 

As seniores também subiram ao pódio, na 3ª posição do Shell de 4 sem timoneiro. 

São campeões nacionais: 

Shell de 8 júnior masculino – Pedro Loureiro, Jorge Duarte, André Limede, Tiago Miguéis, Joel 

Cabete, Nelson Silva, Paulo Veloso, Pedro Muja, Abílio Gonçalves (timoneiro); 

Quadri-Scull júnior masculino – Paulo Veloso, Nelson Silva, Joel Cabete e Pedro Muja; 

Skiff júnior masculino – Joel Cabete; 

São vice-campeões: 

Double-Scull júnior masculino – Pedro Muja e Paulo Veloso 

A tripulação sénior feminina que subiu ao pódio era constituída por Patrícia Batista, Adriana 

Rebelo, Sara Ferreira e Ana Rute Costa. 

 



  

 

GINÁSIO E SPORTING  

ASSINAM PROTOCOLO 

 

 

 
Na próxima quarta-feira, dia 20, pelas 18 horas, no Casino Figueira, as Presidentes das Direcções 

do Ginásio e do Sporting Clube Figueirense, Ana Lúcia Rolo e Oriana Cação, vão assinar um Protocolo 

de Cooperação entre os dois Clubes. 

Iniciativa com bastante significado e alcance, sobretudo se tivermos em atenção o período de 

dificuldades vividas pelo associativismo, esta cerimónia será também aproveitada para o lançamento da 

primeira realização concreta no âmbito do Protocolo. 

 

ORIENTAÇÃO 

  

JOÃO SANTOS, ANDRÉ DANIEL E PEDRO GASPAR 

VENCERAM NA MARINHA GRANDE 

 



 

 

Organizado pelo Clube de Orientação do Centro, teve lugar no sábado, na Marinha Grande, o XIV 

Grande Prémio Regimento de Artilharia 4 (RA4), que reuniu 353 concorrentes de 40 clubes. 

As classificações contavam para a Taça de Portugal (prova de nível 2) e os 21 ginasistas 

presentes conseguiram boas classificações, traduzidas nas vitórias de João Santos (H40), André Daniel 

(H12) e Pedro Gaspar (Promoção – fácil curto) e nos pódios de Carla Amorim (2ª no escalão D21B), 

Samuel Leal (2º em H18), Inês Furet (3ª em D18) e José Carlos (3º em H50). 

Colectivamente, o Ginásio classificou-se na 6ª posição entre os 29 clubes que pontuaram. 

 

 

 

 

 



18º ORIJOVEM EM QUIAIOS 

 

 

 

De 4 a 7 de Julho (quarta a sábado), a Federação Portuguesa de Orientação organiza em Quiaios, 

com o apoio do Ginásio, Clube de Orientação do Centro, de Leiria, e Colégio de Quiaios, o 18º 

ORIJOVEM. 

A iniciativa destina-se a jovens dos 8 aos 16 anos, com ou sem experiência na modalidade, aos 

quais será facultada a aprendizagem e o aperfeiçoamento das respectivas técnicas, favorecendo 

simultaneamente a criação de amizades, espírito de grupo e autoestima. 

 

BASQUETEBOL 

 

ANDRÉ E DIOGO 

NO CAR DO JAMOR 

 

   

 
Dois jovens basquetebolistas do Ginásio, André Mendes e Diogo Araújo, foram selecionados para 

um estágio de observação e recrutamento a decorrer desde sábado, 16, no Centro de Alto Rendimento 

(CAR) do Jamor, com treinos na Cruz Quebrada. 



Neste Centro já se encontra desde a época anterior outro atleta do Ginásio, o internacional sub-18 

Pedro Marques. 

 

 

GUILHERME QUARESMA 

NA FESTA NACIONAL DO MINIBASQUETE 

 

 

 
Comportamento exemplar, bons indicadores de assiduidade e facilidade de se integrar com novos 

colegas e treinadores foram as qualidade que, aliadas ao bom desempenho escolar, levaram o jovem 

Guilherme Quaresma, praticante de Basquetebol na classe de Minis 12 do Ginásio, a ser seleccionado 

para participar na 2ª Festa Nacional do Minibasquete, de 5 a 8 de Julho, em Paços de Ferreira. 

 

NATAÇÃO 

 

TORNEIO DE MASTERS CANCELADO 

 
Foi cancelada a realização do Torneio de Masters da Associação de Natação de Coimbra, 

agendado para sábado passado na capital do Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 



UMA FOTO COM O BISAVÔ 

 

 

 
Dois bisnetos do Sócio fundador Pedro Collet-Meygret, o Director das Águas da Figueira, Eng. 

João Damasceno, e o seu primo direito Pedro Gaspar, a viver desde os quatro anos no Brasil e 

presentemente Director Comercial do Jornal da Manhã, do Estado de Santa Catarina, visitaram na quarta-

feira, 13, o Arquivo Histórico e a Sala Museu do Ginásio. 

Estavam acompanhados pelo empresário Paulo Hopers, ex-Presidente do Município de 

Forquilhinha, naquele Estado, e por Paulo César Paeis, dois amigos em visita turística a Portugal. 

Recebidos pelo Conservador, José Rolinho Sopas, tiveram oportunidade de apreciarem vários 

documentos respeitantes ao seu bisavô, e no final fizeram questão de serem fotografados junto da foto do 

antepassado, exposta naquela sala. 

Pedro Collet Meygret (1878-1955), foi personalidade de relevo na Figueira da Foz na sua época, 

várias vezes Presidente da Direcção do Ginásio entre 1918 e 1941. 

 

 

 

 



AINDA A GRANDE CAMINHADA 

 

AGRADECIMENTO 

 

 

 
A Direcção do Ginásio e a Comissão Organizadora do 3º Convívio de Gerações – Grande 

Caminhada manifestam publicamente a maior gratidão às Entidades que patrocinaram a iniciativa – 

Casino Figueira, Celbi, Lusiaves, Dapaval e Azenha e Azenha – cujo apoio foi decisivo para o êxito da 

realização. 

A todas as pessoas – sócios e não só – que voluntariamente contribuíram com o seu trabalho, sem 

o qual teria sido impossível erguer um evento desta dimensão, expressamos igualmente o nosso 

reconhecimento. 

Uma saudação muito especial para os participantes, cuja resposta maciça ao convite do Ginásio 

não só honrou o Clube no seu 117º Aniversário como se revestiu de forte significado em defesa do 

associativismo figueirense. 

 

Na passagem frente ao Casino Figueira a Caminhada registou uma breve pausa, para permitir à 

Presidente da Direcção do Ginásio, Ana Lúcia Rolo, distinguir o principal patrocinador do Clube, 

representado pelo Director António Jorge Lé, com a oferta duma lembrança alusiva. 

 



 

 

CALENDÁRIO 

 

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

 

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

 


