
REMO 

 
 

SEIS TÍTULOS 

NO CAMPEONATO NACIONAL DE REMO INDOOR 

 

 
 

Os atletas do Ginásio Litocar estiveram em grande plano no Campeonato Nacional de Remo Indoor, 

que se realizou em Caminha, no domingo, 20. 

Nesta que foi a primeira regata nacional da época, o Ginásio esteve presente com 56 remadores, 

destacando-se a conquista de seis medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, conseguidas pelos 

atletas Tiago Duarte (1º - LTAI), Mark Alloway (1º - 60/64 anos), Licínia Ferreira (1ª - 50/54 anos), Suzana 

Almeida (1ª - 60/64 anos), José Curado (1º - 65/69 anos), Daniel Azevedo, Carlos Cunha, Marta Tavares e 

Mafalda Oliveira (1º - estafetas infantis), Vítor Faria (2º - 55/59), Fernanda Vasco (2ª - 40/49 anos), Carla 

Silva (2ª - LTAI), Marta Tavares (3ª - infantis), Carlos Ferreira (3º - 55/59 anos). 

Sem lugar de medalha mas com excelentes performances ficaram os restantes 42 atletas, que na 

sua maioria melhoraram os seus tempos. 

 

 



 

 

 

 

CLUBE NÁUTICO VISITOU 

SALA-MUSEU DO GINÁSIO 

 

 
 

Os dirigentes e alguns associados do Clube Náutico da Figueira da Foz visitaram no sábado o 

Arquivo Histórico e a Sala-Museu do Ginásio. 

Uma iniciativa sugerida pelo jornalista José Santos que proporcionou um agradável convívio ao 

longo de duas horas, enquanto os visitantes, guiados pelo Conservador José Sopas, percorreram as 

instalações do Arquivo 2, Biblioteca, Arquivo Histórico e Sala-Museu, tendo oportunidade de consultar fotos, 

cartazes e documentos ali conservados e importantes para a memória histórica de várias Instituições da 

Figueira da Foz. 

Seguiu-se um almoço do Restaurante Vai d’ Arrinca!.., para o qual foram convidados dirigentes 

ginasistas, proporcionando um interessante diálogo sobre as possibilidades de cooperação entre as duas 

Instituições. 

Miguel Amaral, Presidente do Clube Náutico, e Joaquim de Sousa, em representação do Ginásio, 

trocaram saudações que evidenciaram a vontade mútua de colaboração em defesa do verdadeiro 

associativismo. 

 

 

 

 



 

NATAÇÃO 

 

PRATA E BRONZE PARA JOÃO FORTE PELAIO 

NOS NACIONAIS DE MASTERS 

 

 

 

 

700 nadadores representando 70 clubes (dos quais 4 estrangeiros) participaram no fim-de-semana, 

de sexta a domingo, na Mealhada, no XIII Open Internacional de Masters - Campeonato Nacional de 

Inverno. 

O Ginásio fez deslocar 10 atletas - número que já traduz um aumento significativo após a reabertura 

da sua Piscina - entre os quais se destacou João Forte Pelaio, duas vezes medalhado, com prata na prova 

de 50 metros livres e bronze nos 50 bruços. 

Na classificação colectiva - Taça Master - a equipa ginasista situou-se no 29º lugar entre os 64 

clubes que pontuaram, posição que após perto de dois anos sem piscina própria se pode considerar 

encorajadora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASQUETEBOL 

 

 

GINÁSIO DISTINGUIDO COMO 

ESCOLA PORTUGUESA DE MINIBASQUETE 

 

 

 

Na época de 2017-18, apenas quatro clubes da Associação de Basquetebol de Coimbra – Olivais, 

Académica, CAD e Ginásio – conseguiram certificação como Escolas Portuguesas de Minibasquete, cujos 

diplomas foram entregues recentemente. 

Há vários anos que esta distinção é atribuída ao Ginásio, atestando a qualidade da nossa Formação. 

 

RESULTADOS 

18 de Janeiro – Camp. Dist. Sub-16 – Final-four – Sampaense, 60 / Ginásio, 40 

19 de Janeiro - Camp. Dist. Sub-16 – Final-four – Académica, 86 / Ginásio, 37 

19 de Janeiro - Camp. Dist. Sub-16 – Final-four – Ginásio, 68 / Lordemão, 75 

19 de Janeiro –  XVI Camp.  Proliga - Casino Ginásio, 79 / Belenenses, 82 

19 de Janeiro – Fase de Apuramento Nacional – Gumirães, 53 / Ginásio, 52 

20 de Janeiro - Fase de Apuramento Nacional – Ginásio, 63 / Gumirães, 42 

20 de Janeiro - Camp. Reg. Sub-14 – Ginásio, 76 / Gumirães, 51 

 



 

COMENTÁRIOS 
 

Com cinco vitórias e nove derrotas - sete das quais sofridas nos minutos finais dos 

respectivos jogos, a equipa do Casino Ginásio vai lutar pela manutenção na 2ª fase do Campeonato 

da Proliga, esperando-se que tenha menos lesões e um pouco mais de sorte! 

No play-off de acesso ao Nacional, os sub-18 rectificaram em casa (15 pontos de vantagem) 

a derrota por um ponto no jogo em Viseu com o Gumirães, e passaram à fase seguinte. 

A escolha de Rodrigo Lopes para o cinco ideal foi a única boa notícia da participação na final 

four do Distrital de sub-16, cujos resultados foram os esperados… 

 

 

FUTEBOL JOVEM 

RESULTADOS 

20 de Janeiro – Camp. Dist. de Juvenis - Série B – Ginásio, 1 / Académica SF, 3 
 
 

 

BREVES 
TÉNIS DE MESA - Não obstante a primeira derrota da 12ª jornada do Campeonato Distrital, com a Casa 

do Povo da Abrunheira (2-4), a equipa do Ginásio manteve a liderança da série A do Campeonato. 

 

 

 

CALENDÁRIO 

BASQUETEBOL 
27 de Janeiro – Pav. Galamba Marques – 14h30 - Camp. Reg. Sub-14 – Ginásio / Académica A 

 

REMO 
27 de Janeiro – Fontela – Centro Náutico do Ginásio – Regata 1ªs Remadas e Remo Jovem – Duatlo 

ARBL 

 

TÉNIS DE MESA 
25 de Janeiro - Camp. Distrital Equipas Seniores  - Ginásio / ACDR Casal Redinho 

 


