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- SÓCIO EFECTIVO N.º 107  

- SÓCIO HONORÁRIO Nº 84 (Assembleia Geral de 15 de Abril de 1994) 

- PRÉMIO “SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE - 1993” 

atribuído pela Companhia de Seguros “ O Trabalho “ em Maio de 1994  
 

 

Natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1939, fez o seu percurso escolar nesta Cidade, desde o 

Jardim-Escola João de Deus, passando pelo Externato Infante Santo, Liceu Municipal, finalizando o 

Curso Geral Liceal (7º ano), no Colégio Academia Figueirense. Ingressou seguidamente no Instituto 

Superior Técnico de Lisboa, em Engenharia Mecânica.  

Finalizado o curso de seis anos do Instituto Superior Técnico, entrou na Reserva Naval (Classe 

Engenheiros Maquinistas Navais), onde fez a recruta durante sete meses e a viagem de Curso (Açores, 

Madeira, Cabo Verde). Viria a terminar o Serviço Militar na fiscalização da pesca, a bordo de uma lancha 

da Marinha de Guerra e, depois, no Estado Maior da Armada. 

De regresso à Figueira da Foz, ingressou nos Estaleiros Navais do Mondego, onde exerceu uma 

ascendente actividade profissional em cargos de responsabilidade, que o levaram de Chefe de Serviço 

(soldadura), até Director da Produção, da construção e da reparação de navios, cargo com que atingiu a 

reforma. Também, em “part-time”, exerce, desde 1985, as funções de Gerente da Sociedade Figueirense 

de Panificação e da Empresa Figueira-Pão. 

 

 

Equipa campeã da Figueira da Foz de Basquetebol, de Juniores (anos 50), 

no Campo do Ferroviários (rua Afonso de Albuquerque). 

De pé, da esq. para a direita, Quintas, Jardim, Américo (treinador) e Bruno.  

Em baixo ( mesma ordem), Fernando, Guimarães, Simões Pereira e Ianhes. 



 

Desde a sua meninice que “vive o Ginásio”! Aos 10 anos, pela mão do saudoso Amigo Luís 

Ratinho, fez a sua entrada no Clube, na formação de Basquetebol, tendo feito, na modalidade, o 

percurso de todos os escalões etários. A sua habilidade natural deu nas vistas e assim, sem surpresa, foi 

aos 17 anos, convocado para a equipa de seniores, equipa de que faziam parte,  

entre outros, os irmãos Joaquim e José Armando Silva, Rafael Castro, Elísio Godinho, Prof. Manuel 

Lima, António Girão, Esteves Martins, Manuel Ratinho, Américo Oliveira, etc. 

 

         A sua vida de estudante, já referida, determinou que aos 18 anos fosse para Lisboa e, com ele, o 

desejo de manter a sua actividade desportiva no próprio Instituto Superior Técnico, que então disputava 

a 2ª Divisão Regional de Basquetebol. Não lhe foi difícil verificar o maior desenvolvimento desportivo 

na Capital, o que fez com que não fosse escolhido pelo treinador – Prof. Teotónio Lima – figura 

credenciada do Basquetebol da época. O facto não só o não desanimou como lhe proporcionou a 

entrada na equipa de Voleibol do mesmo Instituto, que na época seguinte foi Campeã Nacional 

(1959/60). Era o tempo das grandes figuras, no ocaso das suas carreiras ! : Xara Brasil (Sporting), Nuno 

Barros, António Augusto e José Brum (Benfica), Jaime Duarte e José Borges (Lisboa Ginásio), 

Frederico Valsassina, André Mendes, David Cohen e Raul Costa (I. S. Técnico). 

 

 

 

1961 – Equipa de Voleibol do Instituto Superior Técnico. 

Simões Pereira é o primeiro à esquerda, de pé. 

 

Durante os seis anos do Curso Superior e os três de Serviço Militar, em que conseguiu conciliar 

os treinos com o estudo, a Marinha e alguma actividade desportiva durante as férias na Figueira, 

conquistou, individualmente ou com as equipas que representou, os seguintes títulos e troféus, a nível 

nacional, regional ou a título amigável: 

 

 



ANO  MODALIDADE INSTIT.* PROVA CLASSIF. 

1956 BASQUETEBOL G.C.F. TORNEIO INT.-SÓCIOS  1º 

1957 TÉNIS DE MESA G.C.F. TORNEIO DA PÁSCOA  1º 

1957 TÉNIS DE MESA G.C.F. TORNEIO G.C.F.  1º 

1958 BASQUETEBOL G.C.F. CAMPEONATO REGIONAL  1º 

1958 BASQUETEBOL G.C.F. TORNEIO INT.-SÓCIOS  1º 

1958 BASQUETEBOL G.C.F. TORNEIO INT.-SÓCIOS  1º 

1958 TÉNIS DE MESA G.C.F. TORNRIO ANIVERSÁRIO Pares 1º 

1958 TÉNIS DE MESA G.C.F. TORN. ANIVERS. INT.SÓC. Sing. 1º 

1959 BASQUETEBOL G.C.F. TORN. ANIVERS. INT.-SÓCIOS 1º 

1959 TÉNIS DE MESA G.C.F. TORN. ANIVERS. Sing. n/ feder.  1º 

1960 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. REG. UNIVERSITÁRIO  1º 

1961 VOLEIBOL I.S.T. TORN. HOM. DOMIN. PERDIGÃO 
 

1961 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACIONAL 2ª DIVISÃO 1º 

1962 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACION. UNIVERSITÁRIO 1º 

1963 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. REG. UNIVERSITÁRIO 1º 

1964 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACION. UNIVERSITÁRIO 1º 

1964 VOLEIBOL I.S.T. II TORN. NTERNAC. UNIVERSIT. 
 

1964 VOLEIBOL I.S.T. TORN. XXV ANIVERS. CDUP  1º 

1965 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. REGIONAL DE LISBOA  1º 

1966 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. REGIONAL DE LISBOA DA 1ª DIVISÃO 1º 

1966 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACIONAL DA 1ª DIVISÃO 1º 

1967 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACIONAL DA 1ª DIVISÃO 1º 

1967 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. REGIONAL DE LISBOA DA 1ª DIVISÃO 1º 

1968 VOLEIBOL I.S.T. CAMP. NACIONAL DA 1ª DIVISÃO 1º 

1969 BASQUETEBOL G.C.F. CAMP. NACIONAL DA 2ª DIVISÃO 1º 

1970 VOLEIBOL G.C.F. TORNEIO DA PÁSCOA  1º 
 

* G.C.F.: GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE 

I.S.T. : INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 

INATEL: APROVEIT. DOS TEMP. LIVRES DOS TRABALHAD. 
 

Nos anos 1967e 1968,o Instituto Superior Técnico, como Campeão Nacional de Voleibol, 

representou Portugal na disputa da Taça dos Campeões Europeus, tendo como adversários os campeões 

de ESPANHA, da TURQUIA, de ITÁLIA e de FRANÇA. Com excepção do jogo com a França, em 

que por motivos inadiáveis não lhe foi possível estar presente ( estava a iniciar a sua vida profissional 

nos ENM), o Eng. Simões Pereira, integrado na equipa, participou em todos os outros jogos. 

**** 

No seu regresso à Figueira da Foz, voltou a representar o Ginásio Clube Figueirense em 

Basquetebol, numa breve participação em jogos oficiais, para depois, satisfazendo as solicitações dos 

dirigentes da época, nomeadamente do Presidente da Direcção José Manuel Ferreira Soto Mayor, criar no 

Clube, em 1968, a Secção de Voleibol. Formada a equipa, foi treinador-jogador nos primeiros anos e, 

depois, apenas treinador. 

        A Secção teve actividade durante doze anos e foi, sem dúvida, um tempo de permanente sacrifício 

mas, também, de muita dedicação de todos os intervenientes O facto da modalidade ter pouco incremento 

na zona Centro do País, obrigava a constantes deslocações, normalmente aos sábados e domingos, para 



Lisboa e Porto, zonas onde, efectivamente, o Voleibol tinha e continua a ter, maior desenvolvimento. 

Mesmo assim, foi alcançada a participação na 2ª Divisão Nacional. O dispêndio de grandes verbas e o 

cansaço, levaram à desistência da modalidade, em 1980. 

 

 

1970 (?) – Equipa de Voleibol do Ginásio que disputou o Campeonato Nacional da 2ª. Divisão. 

Simões Pereira, treinador, de pé, à direita. 

Finalizada a actividade desportiva federada, tem mantido sempre a sua vida de desporto, 

nomeadamente na prática de Ténis, no Ténis Clube da Figueira da Foz.  

**** 

Vem depois a sua dedicação de puro associativismo e, consequentemente, a sua acção como 

indefectível Dirigente em anos consecutivos, como revelam os cargos exercidos nos Órgãos Sociais do 

Clube: 

1970 e 1980:  Vogal da Direcção 

1983 a 1986:  Vice-Presidente da Direcção 

1987: Presidente, interino, da Direcção 

1988 a 1993: Presidente da Direcção 

1996 a 2005: Membro do Conselho Fiscal 

1994 a 2005: Membro do Conselho Geral 

 

         Durante o período em que foi Vice-Presidente, exerceu simultaneamente, o cargo de Director da 

Piscina de água aquecida do Clube, onde teve uma notável presença, nomeadamente na sua 

reorganização: a piscina, que abria no Verão, passou a abrir todo o ano, de acordo com um protocolo 

assinado entre Clube,a Câmara Municipal e as Escolas (Preparatória e Secundárias). 

 

         Teve, depois, a difícil tarefa de suceder, na Presidência da Direcção do Clube, a essa grande figura 

do Ginásio que se chamou Jorge Galamba Marques, mas as suas capacidades de orientação e de 

liderança, logo se manifestaram mantendo as normas estabelecidas durante os três anos da sua Vice-

Presidência, dando continuidade ao espírito de equipa que já existia.  



 

 

 

Direcção do Ginásio (1990-91) da presidência de Simões Pereira  
(foto na sede da Rua dos Combatentes) 

 

  A construção do Pavilhão, pela opção tomada em relação à sua polivalência, após reuniões 

diversas ao longo do tempo com as comissões nomeadas para os vários sectores e das visitas efectuadas a 

unidades construídas no País, constituiu um grande desafio para as disponibilidades financeiras do Clube. 

Com algumas verbas amealhadas em anos transactos por iniciativa de alguns Ginasistas, em que Simões 

Pereira foi fundamental, mas ainda, pela recolha de fundos em que Jorge Galamba Marques, através dos 

seus muitos conhecimentos, conseguiu “milagres”, foi-se dando corpo ao que sempre se denominou “ UM 

SONHO DE GERAÇÕES “! O Eng. Simões Pereira foi um dos Ginasistas que viveu intensamente esse 

“SONHO”! 

           As dificuldades de vária ordem, antes e depois da construção, o difícil relacionamento, a partir de 

certa altura, com o Arquitecto autor do projecto, nem sempre disponível para, com a sua presença na obra, 

resolver problemas, fizeram com que o Presidente da Direcção vivesse intensamente muitas preocupações. 

Foi à sua persistência e luta constante na defesa dos interesses do Clube, nomeadamente, até, com a 

Câmara Municipal de então, num período em que, entre outras atitudes pouco normais até o diálogo, tão 

necessário, foi dificultado, que se deve, em muito, o êxito alcançado! 

          O Pavilhão foi inaugurado em 4 de Julho de 1992 com a presença de dois Membros do Governo e 

de muitas outras Individualidades. 

             Pelo muito esforço de todos quantos à sua construção estiveram ligados, nomeadamente o seu 

Patrono JORGE GALAMBA MARQUES e o Presidente Eng. ANTÓNIO MANUEL SALVADOR 

SIMÕES PEREIRA, pode afirmar-se, sem a mínima dúvida, que este acontecimento foi um dos maiores 

da vida do GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE !  

 



 

4 de Julho de 1992 – Inauguração do Pavilhão Galamba Marques 

 

              Como é natural e era esperado, o Pavilhão veio beneficiar muito toda a vida do Ginásio. No aspecto 

desportivo, com o incremento de novas modalidades: Patinagem, Hóquei em patins, Ginástica, Dança, 

Futebol de cinco, Kikboxing, que juntas a todas as já existentes, deram ao Pavilhão uma extraordinária 

actividade diária, que, infelizmente, pela impossibilidade de coordenação de horários, teve de ser 

reduzida. Também no aspecto financeiro o Clube melhorou com a publicidade em torno do recinto do 

Pavilhão, a entrada de novos sócios e as inscrições de muitos jovens nas várias modalidades com o 

pagamento de mensalidades. Se a estas iniciativas se juntar o benefício financeiro que constituiu a 

abertura da Piscina de água aquecida a tempo inteiro, este aumento de receitas beneficiou, 

substancialmente, a tesouraria do Clube. 

 

**** 

 

Relacionam-se, a seguir, alguns dos factos de maior importância, ocorridos durante os mandatos 
da sua presidência: 

Junho de 1987: O Ginásio Clube Figueirense (GCF) venceu o Campeonato Nacional de Basquetebol, em 

Juvenis Femininos. 

1987:  Carlos Ranjanali, em representação do GCF, foi Campeão Nacional em Full-Contact. 

1988: O GCF sagrou-se Campeão Nacional da 2ª Divisão, seniores, em Basquetebol. 

1988:  Carlos Ranjanali venceu os Campeonatos da Europa e o do Mundo em Full-Contact. 

Junho de 1988: O Secretário de Estado e do Ordenamento do Território, Dr. Nunes Liberato, deu 

conhecimento de que o projecto da construção do Pavilhão, estava incluído no lote de 

obras de infra-estruturas desportivas a subsidiar pelo PIDDAC/98. 

Fevereiro de 1989: Foi assinado com a Câmara Municipal, um Protocolo relacionado com a celebração do 1º 

Centenário do Clube, em 1995. 

Maio de 1989: Foi inaugurado um Clube de Vídeo do GCF, na Sede. 



Janeiro de 1990:  O GCF foi distinguido, por Despacho do Ministro da Educação, com Medalha de Mérito 

Desportivo. 

Janeiro de 1990: Foi inaugurada, no Museu Municipal Dr. Santos Rocha, uma exposição documental, 

denominada “ Os primeiros 30 anos da vida do Ginásio”. 

Agosto de 1990: Realizou-se a cerimónia do “Lançamento da 1ª pedra” da construção do Pavilhão, a que 

presidiu o Secretário de Estado, Dr. Nunes Liberato. 

Dezembro de 1990: Foi assinado um Protocolo com a Câmara Municipal, para a futura cedência do Pavilhão 

Polivalente, por parte do GCF, para as organizações de carácter cultural, desportivo ou 

outras, em que o Município esteja ligado por colaboração ou patrocínio. 

1991:  Subida da equipa feminina sénior, de Basquetebol, à 1ª Divisão. 

Abril de 1991: Visita do Primeiro-Ministro, Professor Aníbal Cavaco Silva, às obras em curso, do 

Pavilhão do Clube. 

Junho de 1991: O GCF participou na Exposição de Actividades Económicas. Dezembro de 1991: 

Realizou-se, na Sede do GCF a posse dos primeiros Dirigentes da recém-formada 

Associação de Remo da Beira Litoral. 

Janeiro de 1992: 1500 pessoas, das Associações de Bombeiros Voluntários de todoo País, sob a 

presidência do Ministro da Administração Interna, Dr. Dias Loureiro, almoçaram no 

Pavilhão do Clube, ainda em obras. 

Fevereiro de 1992: Pelo Eng. José Pimentel, foi oferecido um barco a motor, para apoio nas provas náuticas. 

Março de 1992: Aprovada em Assembleia Geral, uma proposta da Direcção, para a atribuição do nome de 

Jorge Galamba Marques, ao novo Pavilhão. 

Junho de 1992: O GCF é Campeão Nacional da 2ª Divisão, em Basquetebol sénior masculino, ao derrotar 

o Sporting Clube de Portugal. 

Julho de 1992:  Com a presença do Ministro da Presidência, Dr. Fernando Nogueira, e do Ministro da 

Saúde, Dr. Arlindo de Carvalho, entre outras Individualidades, foi inaugurado o Pavilhão 

“ Jorge Galamba Marques”. 

Novembro de 1992: Foi apresentada oficialmente, a equipe de Futebol de Cinco do Clube 

Março de 1992:  Derrocada da parede lateral e parte da frontaria, da Sede do Clube na Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra, na sequência das obras em execução no terreno 

adjacente, espaço, alienado pelo Clube, em benefício da construção do Pavilhão.  

Junho de 1992: Realizou-se , no Pavilhão do Clube, a final da Taça de Portugal em Hóquei em Patins, 

entre o Sport Lisboa e Benfica e o Hóquei de Barcelos, jogo que esgotou a lotação. 

Fevereiro de 1993:  Foi inaugurada no Pavilhão, a Sala “Arquivo Histórico”, onde serão tratados todos os 

documentos do valioso património histórico. 

Abril de 1993:  A Secção de Natação foi distinguida com o Prémio “ Fomento desportivo”, pela 

Companhia de Seguros “O Trabalho”. 

Junho de 1994 Foi reaberta a Sede, após a reconstrução da zona atingida pela derrocada, 

o que possibilitou a modernização do bar, a ampliação da Sala de Troféus e o benefício 

de todos os restantes espaços. 

Maio de 1994: Pela Companhia de Seguros “ O Trabalho “, foi distinguido, com o Prémio “ Serviços 

prestados à comunidade - 1993”, o Presidente da Direcção do GCF, Eng. António Manuel 

Salvador Simões Pereira 

Abril de 1994: A Assembleia Geral do Clube, reunida no dia 15, aprovou, por unanimidade, a atribuição 

do Título de Sócio Honorário, ao Presidente da Direcção, Eng. Simões Pereira. 



 
 

**** 

 

             As notas biográficas apresentadas, mesmo considerando as naturais omissões que certamente 

existem, são a demonstração inegável da enorme actividade exercida, no Clube, pelo Eng. Simões Pereira. 

Com a simplicidade que lhe é reconhecida, mas com o afinco, a determinação, a inteligência e a visão do 

futuro – qualidades que sempre evidenciou – pode-se afirmar que muito contribuiu para o 

engrandecimento do GINÁSIO DE HOJE e, sem qualquer favor, alinha junto das GRANDES 

PERSONALIDADES DO CLUBE ! 

Agosto / 07 

FMS 

 


