
 

REMO 

 

INTERNACIONAL LITOCAR NO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA 

 

 

 
O próximo fim de semana  vai ser movimentado na pista olímpica de Montemor-o-Velho, com a 

realização da 12ª Regata Internacional Litocar, organização do Ginásio que conta com a participação de 

clubes espanhóis e franceses, além dos mais importantes clubes nacionais da modalidade. 

As provas têm lugar na tarde de sábado, dia 10, e na manhã de domingo, 11. 

Um dos concorrentes é a Société d’Encouragement du Sport Nautique, de Nogent-sur-Marne, 

Clube com relações históricas com o Ginásio desde as Regatas Internacionais dos anos 30, renovadas já 

neste século através do Remo de Lazer e consolidadas mais recentemente com a deslocação promovida 

pela Câmara Municipal àquela cidade francesa dos arredores de Paris. 

O Ginásio dá assim o exemplo de garantir conteúdo efectivo às parcerias estabelecidas pela 

cidade da Figueira da Foz. 
 

 

 



 

SUIÇOS NO DOURO COM O GINÁSIO 

 
 

 

 

 

A Classe de Remo de Lazer do Ginásio, que a partir de 2008 se dedicou à promoção de eventos 

náutico-turísticos da modalidade, é hoje em dia a principal organizadora no nosso País desse tipo de 

turismo. 

São cada vez mais frequentes as solicitações recebidas do estrangeiro, às quais dá resposta  - 

seja para o Douro, Ria de Aveiro, Zêzere ou Tejo – através de uma equipa  de logística já bastante 

experiente. 

Foi o caso do grupo de visitantes suíços, da zona alemã, que entre 25 e 28 de Maio desceram o 

Douro, do Pinhão até ao Porto, remando cerca de 30km diários e apreciando a excelência do património e 

gastronomia da região.  

Para este ano estão previstas mais quatro iniciativas: em Julho, no Tejo Internacional, com início 

na barragem de Cedillo, em Espanha, uma realização experimental que visa avaliar as potencialidades 

desta região para futuras organizações, em Agosto, duas edições do “Portugal Rowing Tour”, no Douro e 

no Mondego, já com lotações esgotadas e em Setembro, a recepção de mais um grupo de norte-

americanos, mercado onde a marca do Ginásio começou recentemente a ter sucesso. 

 

 

 

 



 

 

 

GINÁSIO SOLIDÁRIO COM A APPACDM 

 

 

 

 
Ana Rolo e António Simões subscreveram na passada terça-feira, 30, um Protocolo de 

Cooperação entre o Ginásio e  a APPACDM da Figueira da Foz, visando consolidar o funcionamento da 

Classe de Remo adaptado, desde há três anos em funcionamento no Centro Náutico da Fontela. 

Esta Classe é dirigida por Carlos Lavoura e conta presentemente com 32 praticantes, entre os 

quais os Campeões Nacionais Tiago Duarte e Carla Silva, que marcaram presença na cerimónia. 

Ocasião também para a estreia das novas t-shirts da Classe, oferecidas pelo Ginásio. 

Recorde-se que o apoio prestado pelo Clube à prática desportiva de cidadãos portadores de 

deficiência só é possível devido à contribuição de várias Empresas privadas, no âmbito do programa 

“Ginásio Solidário”. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BASQUETEBOL  

 

OS NOSSOS ATLETAS DO FUTURO  

 
No Sábado, dia 3, decorreu em Cantanhede mais uma Festa Distrital de Minibasquetebol onde o 

Ginásio participou com cinco equipas (uma de minis8, duas de minis10 e duas de minis12).  

Um dia bem passado, onde diversão foi a palavra-chave, com muitos jogos entre as equipas do 

distrito e atracções diversas - insufláveis, karaoke, etc.  

Estes são os nossos atletas do futuro.  

 

 

 

RESULTADOS 

3 de Junho  - Torneio Inter-Associações Sub-18 – GBD Leça 58  / Ginásio 71 

 

 

FUTEBOL JOVEM 

 

 



 

 

 

TÉNIS DE MESA 

 

CARLOS BRANCO NO TOP 8 DO NACIONAL DE MASTERS 

 

 

 
Carlos Branco atingiu os quartos-de-final do 1.º Escalão do Campeonato Nacional de Masters, 

disputado sábado, dia 3, no Pavilhão da Mata Rainha Dona Leonor, Caldas da Rainha.  

Foi o 1.º classificado do grupo “L” vencendo João Lago (Siemens) e Marco Paiva (Quinta da 

Lomba). Na fase final vence Rui Cervantes (Valongo) e nos oitavos-de-final Rui Vicente (Siemens). Já nos 

quartos-de-final foi Paulo Brito (Câmara das Caldas) que levou a melhor. 

Diogo Pereira (Valongo) sagrou-se campeão nacional e o Ginasista Carlos Branco obteve honroso 7.º 

lugar. 

Também Svetlana Shokareva e Renato Simões representaram o ginásio. Os resultados obtidos 

foram os seguintes: 

Svetlana Shokareva 2 | Patrícia Tavares (Pirescôxe) 3 

Svetlana Shokareva 1 | Inês Neves (Ramiro José) 3 



Svetlana Shokareva 3 | Ana Braz (Siemens) 0 

Renato Simões 1 | Eduardo Bagarrão (Quinta da Lomba) 3 

Renato Simões 3 | David Parreira (SC Portugal) 0 

Renato Simões 0 | Francisco Raminhos (EDP Setúbal)  

 
 
 

RUGBY  

 

 

 

 

 
Decorreu no domingo, dia 4, a 8ª jornada do Circuito Nacional de Sevens Emergentes, organizada 

pela ADRC Leiria. 

O Ginásio teve como 1º oponente a equipa do Braga: jogo promissor nos primeiros minutos, mas 

depois os nossos atletas deixaram-se superar pela experiência dos adversários, sofrendo pesada derrota. 

No 2º jogo frente à equipa anfitriã, algum nervosismo, talvez pela proximidade em termos de 

classificação geral, ditou nova derrota  do nosso conjunto. 

No derradeiro jogo, a vitória finalmente sorriu aos ginasistas, desta feita com os Dark Horses. 

No final, quinto lugar, com algumas falhas para corrigir nos treinos durante a semana. 

No domingo, dia 11, a partir das 14h00, no Complexo Desportivo José Bento Pessoa, irá disputar-

se a 9ª e última etapa desta prova. 

Esperamos por todos para apoiarem o Rugby do Ginásio. 

 



 
 
 
 

 

BREVES 
REMO – O Ginásio Litocar marcou presença na XXXVII Rega ta Internacional de Gondomar, no 

domingo, 28 de Maio. Embora sem conseguirem chegar à s medalhas, duas tripulações ginasistas 

mereceram destaque pelas respectivas prestações: o quadri juvenil feminino e o double júnior 

masculino, neste caso por competirem numa regata de  absolutos (juniores e seniores).  

 

TRIATLO - Sábado, dia 3, a Secção de Triatlo do Giná sio disputou a segunda etapa do Campeonato 

Nacional de Clubes de Triatlo.  

José Maçarria (2º em veteranos 4), Rosa Guardão (2ª  em veteranos 2) e Vitor Fernandes (14º em 

veteranos 1) estiveram em bom plano neste IV Triatlo  do Sabugal, que se disputou no formato 

distância olímpica. 
 

 

 

CALENDÁRIO 

 

BASQUETEBOL 
10 de Junho – Pav. Galamba Marques – 14h30 - Torneio Inter Associações Sub-18 – Ginásio / Illiabum 

10 e 11 de Junho – Maia – Pav. Municipal da Nogueira – IV Torneio Int. S. João – Sub-14 e Sub-16 

17 e 18 de Junho – Maia – Pav. Eng. Bragança Fernandes – V Torneio Int. Minibasquete 

18 de Junho – Porto– Pav. do Académico – 16h30 - Torneio Inter Associações Sub-18 – Académico 
FC”A” / Ginásio 

 

KICKBOXING 
24 e 25 de Junho – Pav. Galamba Marques – Campeonatos Nacionais 

 

NATAÇÃO 
10 de Junho – Coimbra – Torneio de Preparação-categorias 

10 de Junho – Porto – Torneio Internacional de Masters 
 

REMO 
10 e 11 de Junho – Montemor-o-Velho – 12ª Regata Internacional Litocar 



 

RUGBY 
11 de Junho – Figueira da Foz -  9ª etapa do Torneio Nacional de Sevens – Emergentes 

 

TIRO 
11 de Junho – Campo de Tiro de Mira – Tiro Prático de Caça – 3ª etapa do Torneio Servilusa 

25 de Junho – C. Tiro da Gala e “José Lopes Abegão” – 2º Torneio Internacional  

 

 

 

 


