TICHA PENICHEIRO

DO GINÁSIO FIGUEIRENSE (1984-1992)
A CAMPEÃ DA WNBA
Patrícia Nunes Penicheiro (Ticha) nasceu na Figueira da Foz em 18 de Setembro de 1974, filha
de João Penicheiro, destacado praticante de Basquetebol, e de Helena Maria Nunes Penicheiro.
Estudou na sua cidade natal, em Rio Maior, Santarém (ISLA) e University Old Dominion
(U.S.A.), onde se licenciou em Jornalismo.
Iniciou-se no Basquetebol aos 6 anos, começou a praticar a nível oficial aos 11, no Ginásio
Clube Figueirense, e aos 16 representou pela primeira vez Portugal, tendo já participado em 101
jogos da Selecção Nacional.

Com 11 anos, treinando na equipa dos rapazes (época de 85-86); é a
primeira a contar da direita, em baixo

Equipa de Cadetes 87-88
Ticha (nº9), ainda na categoria de iniciadas, já integrou esta equipa

VER CURRICULO DESPORTIVO (1986-2012)
Condecorações e Distinções
Curriculum Desportivo
Carreira Técnica da WNBA
Campeonatos da WNBA

A HOMENAGEM (13/10/05)

_____________________________________________________________
"É como ter uma boa escola primária. É onde aprendemos os primeiros passos, a lançar as
primeiras bolas ao cesto. Tive bons treinadores e boas colegas de equipa. O Ginásio foi sempre um
bom clube para mim, foi o primeiro, terá sempre um lugar especial no meu coração".

______________________________________________________
Foram declarações de Ticha Penicheiro à Agência Lusa, no dia em que recebeu a Medalha de
Honra ao Mérito Desportivo, entregue pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr.
Laurentino Dias, na Sala - Museu da nossa Sede.
Usaram da palavra os Presidentes do Ginásio, Eng. José Tomé, da Federação de Basquetebol,
Mário Saldanha, e da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Eng. Duarte Silva.

Após a intervenção do Secretário de Estado, Ticha agradeceu a homenagem com palavras
amáveis e simpáticas para os presentes, não esquecendo uma sentida referência a Galamba Marques.

Sócia de Mérito do Ginásio desde 1998 Ticha foi
desta vez distinguida com o Emblema de ouro.

Muitos aplausos sublinharam a condecoração

Uma enchente para aplaudir a campeã

A CAMISOLA DE TICHA

Ticha ofereceu ao seu primeiro Clube a camisola de Campeã da WNBA,
a qual figura em lugar de honra na Sala Museu do Ginásio

