
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RELATÓRIO e CONTAS 2016 

GINÁSIO C. FIGUEIRENSE 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 ÍNDICE 

 

  PÁG. 

1. Introdução    

 

3 

2. Órgãos Sociais e Delegados:     2.1 Composição 8 

     2.2 Reuniões 10 

     2.3 Delegados 11 

3. Secções:     3.1 Basquetebol  13 

     3.2 Campismo 21 

     3.3 Desportos de Natureza 22 

 3.4 Futebol 23 

     3.5 Halterofilismo 27 

     3.6 Kickboxing e Boxe 28 

     3.7 Natação 31 

 

    3.8 Remo 

    3.9 Rugby 

34 

40 

 3.10 Ténis de Mesa 41 

     3.11 Tiro 43 

     3.12 Triatlo 44 

     3.13 Voleibol 45 

4. Comissões:     4.1 Sala Museu e Arquivo Histórico 46 

     4.2 Centro Náutico 49 

     4.3 Piscina 50 

     4.4 Tertúlia Bento Pessoa 51 

5. Gabinete de Comunicação e 

Imagem:     5.1 Actividades 

 

52 

 5.2 Revista anual 52 

     5.3 Notícias publicadas na Imprensa 53 

     5.4 Colaboradores 53 

     5.5 Votos de agradecimento 53 

6. Instalações:     6.1 Pavilhão Galamba Marques 55 

     6.2 Piscina 56 

     6.3 Centro Náutico da Fontela – Vila Verde 57 

7. Estatística:      7.1 Quantos somos - Época de 2015-16  58 

     7.2 Onde estivemos - Ano de 2016 63 

8. Gestão administrativa e financeira:     8.1 Relatório de Gestão Administrativa 65 

   



 3 

1. INTRODUÇÃO  

 

Na linha do mandato anterior, a nossa gestão privilegiou a estabilidade do 

funcionamento do Clube, o equilíbrio financeiro, a polivalência desportiva e a 

capacidade de organização de eventos, imagens de marca que bastante têm 

prestigiado o Ginásio. 

Conseguiu-se manter o equilíbrio financeiro, demonstrado pelo resultado operacional 

positivo obtido pelo segundo ano consecutivo - situação que não ocorria desde 2010 - não 

obstante a variação negativa do resultado líquido, proveniente exclusivamente dos 

investimentos na nova caldeira da Piscina (primeiro ano completo de funcionamento) e na 

substituição - inadiável - de uma viatura. 

Após o apreciável crescimento verificado entre 2012 e 2015 (20.5%) o número total de 

praticantes desportivos estabilizou, registando na época de 2015-16 um aumento residual, 

de 1061 para 1070; deste total, 624 estiveram filiados nas diversas Federações, por 

contraste com os 585 da época anterior. 

Em 2016, as equipas do Ginásio efectuaram 278 deslocações para fora do concelho da 

Figueira da Foz, equivalentes a uma média semanal de 5.3, traduzindo um importante 

esforço logístico e organizativo. 

Os resultados desportivos mantiveram-se no patamar dos anos anteriores, condicionados 

como sempre pela necessidade de contenção de despesas. 

Uma referência especial à equipa sénior de Basquetebol, constituída na sua quase totalidade 

por atletas figueirenses oriundos da nossa Formação, que a exemplo da época anterior 

continua a lutar pela manutenção na Proliga. 

A nível internacional, merecem destaque as vitórias do Remo no Mar da Irlanda (Cork) e 

dos infantis de Futebol no Luxemburgo, bem como as boas classificações dos atiradores 

Ana Bessa no Open do Báltico e Campeonato de França e João Pinão Monteiro na primeira 

destas provas. 

No Anexo nº 1 apresentamos o quadro dos nossos Campeões de Portugal e a relação dos 

atletas internacionais. 

Mantivemos a regularidade e qualidade das nossas organizações de âmbito nacional e 

internacional, como a 11ª Regata Litocar, o 12º Portugal Rowing Tour, os Torneios de 

Basquetebol - Rui Roxo (11ª edição) e António Sotero (3ª) - de Ténis de Mesa - Nicolau 

Mónica (2ª)  - e de Futebol - Meokids (2ª). 
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Sem esquecer o Kickboxing - com a organização, por delegação da respectiva Federação, 

do Torneio Ladies Open e Jovem do Futuro - e a estreia prometedora da Secção de 

Desportos de Natureza com o “BTT Buarcos Bike”. 

A ocupação das férias dos jovens mereceu a nossa atenção, através dos estágios de Páscoa 

dos remadores no Lago Azul (Castelo de Bode),do Campo de Aperfeiçoamento Técnico 

de Basquetebol, também na Páscoa, do Campo de Férias desta e doutras modalidades no 

mês de Julho e do Programa “Remo nas Férias”, de Junho a Setembro, na sua 16ª realização 

consecutiva. 

Como parte integrante e fundamental da Cultura ginasista, não esquecemos os nossos 

valores de sempre - recordámos Mário Ferreira, saudámos Carlos Lavoura, distinguimos 

a memória do fundador Manuel Gaspar de Lemos, atribuímos o galardão de Adepto do 

Ano ao antigo atleta de futebol José Macara Lima, elegemos Sócio de Mérito o 

basquetebolista José Costa. 

Também mostrámos gratidão a Empresas que nos apoiam, elevando à categoria de Sócias 

Honorárias a Litocar e a Verallia. 

A componente de Solidariedade Social da nossa actividade teve a sua principal expressão 

na continuidade da atribuição de bolsas de frequência através do Programa “Ginásio 

Solidário”, no funcionamento da Classe de Remo adaptado em colaboração com a 

APPACDM da Figueira da Foz e nas sessões de iniciação desportiva proporcionadas às 

crianças e jovens do Centro Paroquial de Buarcos. 

Conforme deliberação da Assembleia Geral em 26.03.2015, o valor da quota anual dos 

sócios efectivos subiu de 30 para 34 euros a partir de 01.01.2016, sem no entanto se 

verificar qualquer reflexo negativo no número de associados, que se manteve estável. 

Continuámos a tentar valorizar a condição de sócio do Ginásio, sendo presentemente 26 os 

Estabelecimentos comerciais e de serviços que concedem descontos aos nossos 

associados, mediante a assinatura de Protocolos com essa finalidade. 

O funcionamento das Secções desportivas processou-se dentro da normalidade habitual, 

devendo assinalar-se o acolhimento da modalidade de Rugby, o sucesso da transição na 

gestão do Remo e a comemoração dos 60 anos de prática do Halterofilismo, uma Secção 

que no entanto atravessa presentemente uma crise de praticantes. 

A utilização do Complexo Municipal de campos de piso sintético pelas equipas de 

Futebol da Academia 94/Ginásio continuou a registar um tratamento diferenciado por parte 

da Câmara Municipal, motivando o nosso veemente protesto através do comunicado 

emitido no final do mês de Dezembro (Ver Anexo nº 2).  
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Até agora sem que a legalidade fosse reposta, na linha da má vontade e discriminação que 

vimos sofrendo desde 2009! 

No respeitante às instalações propriedade do Clube, o nosso maior problema é a situação 

da Piscina. 

Fizemos mais uma vez tudo - mas tudo! - o que estava ao nosso alcance para conseguirmos 

disponibilidade financeira para concretizarmos a opção transitória, assumida há três anos, 

de obras de reabilitação. (ver pto. 4.3.1 deste Relatório). 

Mas até ao final do ano não foi possível atingir este objectivo. 

O Gabinete de Comunicação e Imagem, com perto de 12 anos de existência, continuou 

a revelar-se, nas suas várias competências, um elo fundamental na estruturação e 

divulgação das actividades do Clube. 

A distinção - liderança no feminino - outorgada pelo Comité Olímpico de Portugal à nossa 

Presidente da Direcção no Dia Internacional da Mulher, encheu de orgulho todos os 

ginasistas, que a consideraram de inteira justiça e oportunidade. 

O DIA DO GINÁSIO, este ano celebrado em 18 de Junho no Centro Náutico, constituiu 

mais uma grande demonstração da dimensão e coesão do Clube, sem qualquer paralelo na 

Figueira da Foz e invulgar em Portugal. 

 

1.1 Votos de pesar 

Durante o ano deixaram o nosso convívio cinco ginasistas que ao longo dos anos prestaram 

ao Clube, por formas diversas, relevantes serviços: 

 

 Maria Suzana Costa Pires; 

 José Alberto Marques de Oliveira; 

 Guido de Oliveira; 

 Arménio Reis; 

 José da Silva Belchior 

 

Recordamo-los com saudade e propomos que a sua memória seja homenageada pela 

Assembleia-Geral, através de alguns momentos de silêncio. 

 

Figueira da Foz, 30 de Março de 2017 

A Direcção 
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ANEXO Nº 1 

 

TÍTULOS DE CAMPEÃO DE PORTUGAL 

 

ÉPOCA 2015-2016 

 

MODALIDADE 
POR 

EQUIPAS 
INDIVIDUAIS TOTAIS 

N.º ATLETAS 

QUE 

CONQUISTARAM 

TÍTULOS 

 

KICKBOXING 

 

 

1 

 

7 

 

8 

 

17 

 

NATAÇÃO 

 

 

- 
 

1 

 

1 

 

1 

 

REMO 

 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

TIRO 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

6 

TOTAIS 

 

2 

 

17 

 

19 

 

30 

 

 

 

ATLETAS INTERNACIONAIS 

 Basquetebol: Bernardo Neves (Sub-20) 

 Remo: Tiago Silva 

 Tiro: Ana Bessa, João Pinão Monteiro 
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ANEXO Nº 2 

 

COMUNICADO 

E NÓS PAGAMOS?! 

 

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, em declarações efectuadas 

ontem à Comunicação Social, à margem da reunião do Executivo, admitiu que a 

Associação Naval 1º de Maio nunca cumpriu o Regulamento Municipal de utilização dos 

campos sintéticos de futebol, acumulando uma dívida desde 2013 que o Presidente alega 

não querer cobrar, por se tratar de um “serviço de relevante interesse público”. 

Acontece que o Ginásio Clube Figueirense utiliza as referidas instalações, cumprindo 

os pagamentos que o Regulamento Municipal determina, e quando porventura se atrasou 

foi-lhe automaticamente cobrado através de desconto no pagamento das verbas atribuídas 

pelo Regulamento de Apoio ao Associativismo, ao qual anualmente apresenta candidatura. 

Somos uma pessoa colectiva de utilidade pública que cumpre, embora com 

permanentes dificuldades, todas as obrigações perante o Estado e a Autarquia. 

Prestamos um serviço público de uma dimensão sem qualquer paralelo na Figueira 

da Foz, como demonstram as 12 modalidades desportivas praticadas por 1061 atletas, 

muitos dos quais apoiados pelo Programa “Ginásio Solidário”. 

Estamos portanto perante um tratamento claramente parcial, injusto e 

eticamente reprovável! 

Apelamos às Entidades competentes para o efeito que o enquadramento global desta 

situação, incluindo as razões da degradação a que chegou o Estádio Municipal, seja 

devidamente investigado e avaliado. 

Basta! 

 

(Aprovado por unanimidade em Reunião extraordinária da Direcção, realizada em 20.12.2016) 

 

Para consulta global deste documento dirija-se à  

Secretaria 

Tel: 233 418 765 Email: ginasiofigueirense@gmail.com 


