
 

AVISO 
A partir de hoje e até ao dia 20 de Agosto (inclusive) 

as informações do Ginásio deixam de ser divulgadas em 
bloco noticioso nas manhãs de 2ª feira, como vem sendo 
habitual. 

Sempre que tal se justifique serão colocadas online 
isoladamente. 

O formato de noticiário semanal será retomado a 
partir de 2ª feira, dia 27 de Agosto. 
 

 

PORTUGAL ROWING TOUR 

 

OS DOIS PRIMEIROS DIAS DA  

DESCIDA INTERNACIONAL DO DOURO 

 

 

 

Teve início no sábado uma das edições deste ano do “Portugal Rowing Tour”, a maior a que o 

Ginásio se abalançou desde o lançamento, em 2008, deste tipo de Circuitos Náutico Turísticos de Remo 

de Lazer. 

Reunidos ao início da manhã na estação de Campanhã, os participantes viajaram de comboio até 

ao Pocinho, final da linha ferroviária do Douro, para depois se deslocarem de barco a motor até Barca 

d’Alva, onde prepararam os barcos para o primeiro dia a remar, jantaram e pernoitaram. 

 



 

 

No domingo remaram um total de 38 km, em duas etapas: de Barca d’Alva à foz do Sabor, com 

almoço na Quinta de Vila Maior, e depois até Freixo do Numão, tendo pernoitado na Pousada da 

Juventude de Vila Nova de Foz Côa. 

Os 40 participantes estrangeiros têm-se mostrado entusiasmados com as paisagens do Douro e 

muito agradados com a recepção que os organizadores – José Cancella e Rute Costa – lhes 

proporcionaram. 

 

  

 

 

 



NATAÇÃO 

 

ANA RAQUEL NO PÓDIO DO NACIONAL DE JUVENIS 

E TATIANA VENCEU FINAL B DO OPEN DE PORTUGAL 
 

 

 

O OPEN DE PORTUGAL, incluindo os Campeonatos Nacionais Absolutos e de Juvenis, reuniu na 

Piscina do Jamor (Oeiras), 595 nadadores representando 95 clubes, entre os quais uma forte 

representação estrangeira, com 48 nadadores de 11 seleções e clubes franceses, italianos, suecos e 

norte-americanos. 

Presentes 3 nadadoras do Ginásio, que disputaram 10 provas. 

No Campeonato Nacional de Juvenis, o melhor resultado pertenceu a Ana Raquel Ferreira, que 

subiu ao pódio na 3ª posição da prova de 400 metros livres. Destaque ainda para o 4º lugar de Margarida 

Peixoto Pelaio nos 400 metros estilos. 

A regressada Tatiana Santos venceu a Final B do Open de Portugal, o que correspondeu ao 9º 

lugar (5ª melhor portuguesa), entre 50 concorrentes. 

 

Encerrou assim a longa época desportiva de 2011/12, que apesar de muito complicada em termos 

de cumprimento da planificação, com diversos contratempos provocados pelas avarias verificadas na 

piscina, acabou por apresentar resultados desportivos de algum relevo, porventura acima das 

expectativas iniciais.  

 



 

 

REMO 

 

GINÁSIO LITOCAR 

EM DESTAQUE NO VERÃO TOTAL 

 

 

 

O Vice-Presidente Carlos Lavoura e três remadores de Montemor-o-Velho – Paulo Veloso e os 

irmãos Mariana e Bruno Rodrigues – representaram o Ginásio Litocar no Programar “Verão Total”, que na 

passada terça-feira foi transmitido em directo pela RTP do jardim daquela Vila. 

Em diálogo com o conhecido apresentador Jorge Gabriel, que lhes proporcionou bastante tempo 

de antena, deixaram uma boa imagem do Clube e da modalidade, cuja divulgação no Concelho vizinho é 

um dos objectivos da Secção de Remo, que tem contado com o apoio da Câmara Municipal de 

Montemor. 

 

 

 



BASQUETEBOL 

 

PEDRO MARQUES COM A SELECÇÃO 

NO CAMPEONATO DA EUROPA 

 

 
 

Depois de um período de preparação em Anadia, a selecção nacional de sub-18 viajou no sábado 

28, para a Hungria, onde irá disputar, na cidade de Szolnok, dois jogos com a sua congénere húngara. 

Segue depois para Novi Sad, na Sérvia, para mais dois jogos de preparação para o Campeonato 

da Europa, que terá lugar em Sarajevo, na Bósnia Herzgovina. 

Faz parte desta selecção o ginasista Pedro Marques, único atleta da Associação de Basquetebol 

de Coimbra a integrá-la, a exemplo aliás do que acontece com Diogo Araújo na Selecção de sub-16. 

 
 

 

PISCINA ENCERRA AO PÚBLICO NA QUARTA-FEIRA 

 
Para trabalhos de limpeza e manutenção, a Piscina do Ginásio encerra ao público na 

próxima quarta-feira, 31, último dia de aulas. 

Reabre no dia 10 de Setembro (2ª feira) mas as inscrições para as classes de aprendizagem, 

aperfeiçoamento e hidroginástica poderão ser efectuadas a partir do dia 1 de Setembro, no horário 

das 17 às 21 horas. 

 

 

 


