
REMO 

PATRICIA BATISTA 

VENCE SKIFF NA TAÇA DE PORTUGAL 

 

 

 

Três tripulações do Ginásio Litocar participaram em Viana do Castelo na Taça de Portugal, 

organizada no sábado, 7, pela Federação Portuguesa de Remo e Viana Remadores do Lima, com provas 

na distância de 500 metros para juniores e seniores (absolutos). 

A remadora Patrícia Batista venceu a regata de skiff (7 concorrentes), subindo ao lugar mais alto 

do pódio acompanhada por Maria Batista, do Infante D. Henrique (2ª) e Inês Pocinho, da Académica (3ª). 

A tripulação de quatro sem timoneiro classificou-se para a final da prova respectiva, subindo ao 

pódio na 3ª posição. 

Na regata de Shell de 8, o Ginásio Litocar alinhou com a tripulação júnior campeã nacional, 5ª 

classificada em parte devido à inexperiência em regatas deste tipo. 

A época encerra no próximo sábado, 14, também em Viana do Castelo, com o Campeonato 

Nacional de Veteranos. 

 

 

 



NATAÇÃO 

12 MEDALHAS NOS INTER-DISTRITAIS 

 DE JUVENIS E ABSOLUTOS 
 

 
 

12 nadadores do Ginásio participaram de 6 a 8 do corrente nos Campeonatos Inter-distritais para 

Juvenis e Absolutos, realizados no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra, com a presença de 41 

clubes de três distritos (Aveiro, Coimbra e Leiria). 

Destacaram-se Ana Raquel Ferreira, com 5 medalhas conquistadas, Margarida Peixoto Pelaio, 

com 4, e Tatiana Santos, com 3 e o título de Campeã Regional Absoluta de 200 metros costas. 

João António Oliveira (3º em 200 mariposa no escalão de juniores 1) e João Manuel Borges (3º em 

800 livres em juniores 2/ seniores) obtiveram os melhores resultados nas provas masculinas. 

 

 

O REGRESSO DE TATIANA 
 

 
 

Para o Ginásio, o Campeonato Inter-distrital de Juvenis e Absolutos (Coimbra, 6 a 8 de Julho) ficou 

marcada pelo regresso da jovem nadadora Tatiana Santos, após longo período de inactividade devido a 

doença.  



Felizmente recuperada, a ex-campeã e recordista nacional está ainda distante da sua melhor 

forma, mas mesmo assim marcou significativa presença, sagrando-se Campeã Regional Absoluta de 200 

metros costas e subindo ao pódio nos 100 e 50 metros do mesmo estilo. 

Saudamos com amizade o regresso à competição de uma das melhores nadadoras do Clube nos 

últimos anos. 

 

BASQUETEBOL 
 

NAS FÉRIAS JOGA-SE AO AR LIVRE 
 

 
 

No polivalente da Misericórdia – Obra da Figueira cumpriu-se a primeira semana do programa 

“Minibasquetebol nas férias”, organização conjunta do Ginásio e do Sporting destinada a jovens de ambos 

os sexos dos 6 aos 11 anos, que tem registado uma boa adesão. 

O programa prossegue a partir de hoje, passando a responsabilidade da orientação técnica dos 

treinadores do Ginásio para os do Sporting. 

Além desta iniciativa de captação de novos atletas, estão a decorrer noutro local ao ar livre treinos 

da equipa sub-14 do Ginásio, sob a responsabilidade do treinador António Moreira, coadjuvado por 

António Lourenço. 

 

 
 

BASQUETEBOL DE FORMAÇÃO: O BALANÇO 
 



O desempenho dos escalões de formação na época de 2011-12 voltou a deixar agradáveis 

recordações, pois manteve um claro domínio a nível distrital e conseguiu boas prestações a nível 

nacional, a exemplo das três épocas anteriores. 

A equipa de sub-18, integralmente constituída por jogadores no 1º ano deste escalão, venceu o 

Campeonato e a Taça Distrital e situou-se dentro das previsões do seu treinador no Campeonato 

Nacional (5ª na Zona Norte). 

Esta equipa, campeã de Portugal em 2008-09 (sub-14) e 2010-11 (sub-16), é uma séria candidata 

ao título da próxima época. 

Os sub-16, igualmente vencedores das duas provas distritais, foram 1ºs na Zona Norte do 

Campeonato Nacional e 2ºs na “final four” deste Campeonato. Uma época sem dúvida brilhante, na qual 

soube a pouco o título de Vice-Campeão. 

A equipa de sub-14, 2ª no Distrital e consequentemente apurada para o Nacional, terminou a fase 

Norte na 4ª posição. 

Disputou e foi finalista do Torneio Rui Roxo, cuja 7ª edição constituiu mais uma demonstração da 

capacidade organizadora do nosso Departamento.  

No final da época, um acontecimento relevante, cujo alcance a maioria da Comunicação Social 

não soube (quis) valorizar devidamente: a assinatura do Protocolo de Cooperação com o Sporting 

Figueirense, um exemplo a ter em conta nos tempos difíceis que vivemos e que já começou a dar frutos, 

com a organização dum Campo de Férias na primeira quinzena de Julho. 

Liderado até Março pelo Vice-Presidente Carlos Guedelha, o Departamento de Formação passou 

então para a responsabilidade da nova Directora, Susana Pires, cuja exemplar dedicação e dinamismo 

sem sequer foi surpresa, pois era sobejamente conhecido do seu tempo de Seccionista. 

 

 

ORIENTAÇÃO 

ORIJOVEM REUNIU EM QUIAIOS 

62 PRATICANTES 

 

 

 



A Federação Portuguesa de Orientação, com o apoio do Ginásio, Clube de Orientação do Centro e 

Colégio de Quiaios, organizou nesta Vila o 18º Orijovem, campo de férias destinado à iniciação e 

aperfeiçoamento. 

A iniciativa reuniu 62 participantes, que durante três dias (4 a 6 de Julho), enquadrados por 6 

monitores, praticaram a modalidade nas zonas da Praia de Quiaios, Lagoa da Vela e do Colégio, onde 

ficaram alojados. 

 

 

KICKBOXING 

UM DIA DE GRADUAÇÕES 

 

 

 

Realizaram-se no fim de semana duas sessões de Exames Nacionais para Cinturões Castanhos, 

Negros e Dans.  



Estiveram presentes 25 atletas e treinadores oriundos de diversos pontos do país, para adquirirem 

as graduações a que se propuseram.  

Do Ginásio participaram 4 atletas: Cândido Martins e Armando Loureiro ficaram graduados em 

Cinto Negro I Dan, Bernardino Araújo em Cinto Negro II Dan e Vitor Jorge em Cinto Negro III Dan.  

Estes exames foram efectuados pelo Conselho Nacional de Graduações, do qual faz parte o 

treinador do Ginásio, Manuel Teixeira. 

 

BREVES 

PISCINA ENCERRADA DEVIDO A AVARIA 

Devido a avaria nas instalações mecânicas, implican do a substituição de uma peça de 

fabrico alemão, imprescindível para o funcionamento  da caldeira de aquecimento, a Piscina do 

Ginásio está encerrada desde a ultima semana de Jun ho, não havendo ainda neste momento 

previsão da reabertura, tudo dependendo da celerida de do fornecimento da referida peça. 

 

HORÁRIO DE VERÃO DA SECRETARIA 

A partir desta semana e até ao final do mês de Agos to, a secretaria apenas abre ao público 

da parte da tarde, entre as 16 e as 19,30 horas. 

 

 

 


