
14ª REGATA LITOCAR NO DOMINGO 

 

24 CLUBES, 505 REMADORES E84 PROVAS 

 

 
 

Na terça-feira, dia 4, teve lugar nas instalações da Litocar em Cernache a Conferência de Imprensa 

para divulgação da 14ª Regata Litocar, que terá lugar no próximo domingo, dia 9. 

Na presença de vários jornalistas a quem foi distribuída documentação apropriada, Gonçalo 

Cardoso, Administrador da Litocar, frisou a importância desta parceria entre a Litocar e o Ginásio, como 

parte integrante da política de responsabilidade social da empresa através do apoio ao desporto e em 

especial ao desporto de formação, tendo-a considerado muito positiva. Alice Mano-Carbonnier, Vice-

Presidente da Direcção do Ginásio, agradeceu à Litocar a imprescindível e felizmente duradoura parceria, 

sem a qual o Clube não teria desenvolvido este evento ao longo dos anos com progressiva qualidade e 

participação estrangeira.  

Lembrou que o Ginásio, à beira de celebrar o seu 125º aniversário, continua a ser um clube virado 

para a juventude e formação cívica e desportiva de jovens e deu a conhecer o homenageado desta edição 

da Regata – intitulada Taça Carlos Assunção - remador, treinador e dirigente de grande destaque na 

modalidade tanto a nível nacional como internacional. Rute Costa, treinadora do Ginásio e organizadora do 

evento, apresentou os detalhes do programa, informando que esta Regata se realiza na Pista de Montemor-

o-Velho e inclui as categorias de Infantis, Iniciados, Juvenis, Absolutos, Veteranos e Remo Adaptado e está 

desde há dois anos integrada nas provas da Taça de Portugal.  

Rute Costa agradeceu ainda aos restantes patrocinadores e apelou à presença dos espectadores e 

apoiantes para esta prova com participação assegurada de 505 remadores pertencentes a 24 clubes (cinco 

dos quais estrangeiros), 442 tripulações e 84 mangas que prometem forte competição, alegria e 

desportivismo.  

 



 

 

 

TIRO 

 

JOÃO BASTOS CAMPEÃO REGIONAL DO CENTRO 

 

 
Na Carreira de Tiro da Gala, com organização do Ginásio e da Federação, disputou-se no domingo, 

dia 2, o Campeonato Regional do Centro de Bencherest de Percussão Central (BRPC), nas distâncias de 

100, 200 e 300 metros (miras telescópicas) e 100 metros (miras abertas). 

O ginasista João Bastos sagrou-se Campeão Regional na prova de miras telescópicas a 100 metros, 

a qual registou 15 concorrentes, e classificou-se em 2º lugar no agregado das três provas. 

Na competição de miras abertas, os representantes do Ginásio posicionaram-se em 8º (António 

Vasconcelos),11º (João Bessa) e 12º (João Braz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA  

PARA APRESENTAÇÃO DO “DIA DO GINÁSIO” 

 

 
 

Na próxima sexta-feira, pelas 18 horas, a esplanada do Restaurante “Vai d’Arrinca!...”, no Pavilhão 

Galamba Marques, é o local escolhido para a Conferência de Imprensa de apresentação do programa do 

DIA DO GINÁSIO. 

Realizado anualmente desde 2006, este evento destina-se a promover o convívio entre actuais e 

antigos atletas e a agradecer o apoio prestado pelos figueirenses ao seu maior Clube desportivo, prestes a 

completar 125 anos de actividade sem qualquer interregno. 


