
 

TRÊS TITULOS NOS NACIONAIS DE REMO 

 

 
 

Nos Campeonatos Nacionais de Velocidade, disputados em Montemor-o-Velho no fim de semana, 

o Ginásio Litocar conquistou três títulos de Campeão de Portugal, elevando para 11 o número de títulos 

conseguidos este ano na modalidade e para 26 o total do Clube em 2019, quando ainda faltam perto de 

seis meses para o final do ano. 

Marta Tavares, Letícia Cardoso (2x Infantil), Carla Silva e Tiago Duarte (1x adaptado) são os novos 

campeões nacionais. Lara Faustino, Leonor Carvalho (2x Infantil), João Castela, Leonardo Pagaimo (2x 

Iniciado), Rogério Sousa, Jaime Gomes, Tomás Caetano e Gabriel Ferreira (4- Júnior) conseguiram 

medalhas de bronze. 

De realçar também as várias equipas que ficaram muito perto de pódio, em 4º lugar: 4x e 8+ juvenil 

masculino, 4x juvenil feminino e 2x júnior feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITÓRIA NO SHELL DE 8 FEMININO 

 

O triunfo de shell de 8 feminino do Ginásio Litocar na regata de promoção, com cinco tripulações 

concorrentes, constituiu também um momento alto de domingo, protagonizado pelas atletas juniores e 

juvenis, Laura Soares, Lara Lopes, Joana Oliveira, Matilde Pereira, Carolina Antunes, Matilde Carlos, 

Mariana Oliveira, Filipa Martins e Rodrigo Moço (tim). 

 

 

REMADORES SUIÇOS NO RIO DOURO 

PELA MÃO DO GINÁSIO 

 

 
 

Mais um evento náutico-turístico no rio Douro organizado pelo Ginásio para um grupo de 15 

visitantes suíços, durante quatro dias, de sexta até hoje, dia 8, do Pinhão até ao Porto. 

Prática diária de Remo, aliada à gastronomia da região, constituem os aliciantes das iniciativas deste 

tipo, das quais o Ginásio foi percursor em Portugal. 

Foi a primeira das cinco realizações deste ano, destinadas a grupos privados de várias 

nacionalidades, segundo um modelo de sucesso com origem no “Portugal Rowing Tour”, circuito náutico-

turístico iniciado em 2008, cuja 17ª edição terá este ano lugar no Zêzere, de 15 a 18 de Agosto. 

 

 



 

 

TAÇA DE PORTUGAL DE REMO 

NO PRÓXIMO DOMINGO 

 

 

 

O Ginásio volta a trazer para a Figueira da Foz uma prova importante do Calendário Nacional. 

A “Taça de Portugal”, regata anual introduzida no calendário por deliberação do Congresso realizado 

na nossa cidade em 1985, vai disputar-se no próximo domingo, dia 14, no estuário do Mondego. 

O local é o Centro Náutico da Fontela, onde aliás tiveram lugar as edições de 2003 e 2005, ambas 

com notoriedade no historial do evento, pois juntamente com a de Viana do Castelo, em 2004, foram as 

únicas transmitidas directa e integralmente pela RTP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUTEBOL JOVEM 

 

FORMAÇÃO DO GINÁSIO ENTRE AS CINCO DO DISTRITO 

CERTIFICADAS PELA FEDERAÇÃO 

 

 
 

A Formação do Ginásio obteve diploma de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, com 

a classificação de três estrelas. 

Congratulamo-nos com o reconhecimento do trabalho desenvolvido desde 2014 por uma equipa de 

colaboradores de excelência e elevado nível técnico. 

Está entre as cinco Escolas certificadas no distrito de Coimbra, onde se verificaram algumas 

reprovações, e foi também a única Escola do concelho da Figueira a obter este grau. 

Entretanto, continuam abertas as inscrições para a época 2019-2020, para nove escalões 

etários, abrangendo desde jovens nascidos em 2001 até 2017. 

Idem para o Futsal, neste caso desde os sub-5 aos sub-20. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOXE REGRESSA AO GINÁSIO 

 

 

 

A modalidade de Boxe, que há anos proporcionou ao Ginásio um período de notoriedade, com vários 

títulos nacionais e relevante participação internacional, regressou recentemente ao Clube, pela mão de 

Nelson Afonso e Joaquim Lourenço, integrada como anteriormente na Secção de Kickboxing. 

A primeira presença em competições registou-se neste fim de semana nos Campeonatos Regionais 

da Associação de Boxe de Aveiro. 

Esta competição teve lugar no ginásio Urban Wolves daquela cidade, onde a nova Secção 

conquistou quatro títulos, através dos seniores Nuno Domingues (69 Kg), Pedro Raposo (75 Kg) e Bruno 

Horta (81Kg) e do júnior Pedro Rosa (69 Kg), além de uma medalha de prata, conseguida pelo sénior David 

Paulino (91 Kg). 

No último fim de semana de Julho a equipa marcará presença nos Campeonatos Nacionais, 

continuando os treinos a ser orientados por Nelson Afonso e Joaquim Lourenço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º RAID DE BTT COM 100 PARTICIPANTES 

FÁBIO PEDROSA VENCEDOR ABSOLUTO 

 

 
 

O 2º Raid BTT do Ginásio reuniu ontem no Centro Náutico da Fontela local de partida e chegada da 

prova - cerca de cem atletas dos escalões de elite e masters, alcançando o dobro de participantes da 

primeira edição. 

A prova tinha duas opções: competição de 40 km ou passeio com 25. 

Os vencedores foram os seguintes:  

 Elite – Alexandre Gomes; Masters 30 – Fábio Pedrosa; Masters 40 – Jorge Faria; Masters 50 – Júlio 

Gonçalves. 

Na classificação geral, destacamos o 1º lugar para Fábio Pedrosa (Casa do Povo da Abrunheira) 

seguido por Ricardo Gonçalves (Feel Energy BTT Team) e Jorge Faria (Casa do Povo da Abrunheira). 

 

 
 

JOÃO MARQUES CAMPEÃO NACIONAL DE TIRO 

 

 

 

Registando a marca de 1041 pontos, o atleta júnior do Ginásio, João Marques, venceu o seu escalão no 

Campeonato Nacional de Carabina três posições, realizado no domingo, 30, na Carreira de Tiro do Centro 

Desportivo do Jamor. 

 



BREVES 
TÉNIS DE MESA – A equipa sénior do Ginásio foi eliminada na meia-final da Taça Distrital pelo 

S.C.Povoense, da 2ª Divisão Nacional (jogo em Cantanhede, 5/07). 

 

 

 
CALENDÁRIO 
 

 

BASQUETEBOL 
8 a 13 de Julho – Campo de Férias de Basquetebol 

 

FUTEBOL 
6 a 13 de Julho - San Sebastian – 28º Torneio Internacional Donosti Cup 
 

KICKBOXING / BOXE 
27 e 28 de Julho – Aveiro – Campeonato Nacional de Boxe 

 

NATAÇÃO 
12 a 14 de Julho – Coimbra – Campeonatos Interdistritais 

19 a 21 de Julho – Reguengos de Monsaraz – campeonatos Nacionais de Masters 

 

REMO 
14 de Julho – Rio Mondego (Fontela) - Taça de Portugal 

14 a 18 de Julho – Rowing Tour – Douro 

15 de Julho – Início do programa “Remo nas Férias” 


