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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Em 2021, o conjunto das atividades do Clube refletiu novamente os condicionamentos 

provenientes do surto pandémico, embora com alguma retoma relativamente ao ano anterior. 

O número total de praticantes desportivos subiu de 1004 para 1203, o mesmo acontecendo com 

as deslocações de equipas para competições fora do concelho, de 99 para 143. 

Face ao frequente cancelamento de provas de âmbito nacional, o número de títulos de Campeão 

de Portugal ficou reduzido a quatro. 

Cabe também referir a descida da equipa sénior de Basquetebol – Casino Figueira - da Proliga 

ao Campeonato da 1ª Divisão, situação que na altura foi consensual no Clube, mas que é do nosso 

maior interesse reverter logo que possível. 

Os sucessivos encerramentos temporários da Piscina, verificados durante este ano e o anterior,  

contribuíram para a quase total inatividade da natação de competição, situação que belisca o 

prestigio do Clube e se torna urgente resolver. 

As principais organizações concretizadas foram a 8ª edição dos Prémios Nacionais Bento 

Pessoa – Casino Figueira e a 15ª Regata Litocar, já que não se verificaram condições para 

realização da 19ª edição do Portugal Rowing Tour e de vários tours privados agendados para o 

rio Douro, dos quais apenas teve lugar o único não cancelado, com turistas náuticos 

dinamarqueses, de 30 de Agosto a 4 de Setembro. 

Relativamente aos Prémios Bento Pessoa deve assinalar-se que a Reunião do Júri, em 15 de Maio, 

foi realizada na Reitoria da Universidade de Coimbra, convite que muito honrou e dignificou o 

Ginásio e a sua Tertúlia, e também o êxito da Gala de Entrega de Prémios, em 5 de Novembro, 

no Casino Figueira. 

O Campo de Férias multidesportivo (19 de Julho a 27 Agosto) reuniu um total de 129 

participantes e foi sem qualquer dúvida, especialmente pelo formato adotado e boa coordenação, 

uma iniciativa de assinalável sucesso. 

Conforme consta do Anexo nº2 à Introdução do Relatório de 2020, algumas realizações 

integradas nas Comemorações do 125º Aniversário tiveram de ser transferidas para 2021, casos 

da apresentação do Album “125 anos em Imagens” (18 de Março) e da entrega de distinções a 

várias Entidades patrocinadoras (entre Março e Julho). 

Outro evento adiado foi o Colóquio Internacional “Associativismo, que futuro”, o qual teve de 

ser definitivamente cancelado devido ao impedimento da deslocação por via aérea do especialista 

Prof. Ken Roberts. 
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Algumas iniciativas de âmbito cultural, que no Ginásio é tradição acompanharem a intensa 

atividade desportiva, merecem-nos justo destaque: 

 - A edição pela Associação Cultural Ephemera, de José Pacheco Pereira, com a colaboração do 

Ginásio, do livro “A Correspondência de Maurício Pinto”, apresentada em 22 de Outubro no 

Casino Figueira, numa sessão muito participada que permitiu recordar o ilustre ginasista. 

 - A participação de Ana Lúcia Rolo e Rute Costa na reunião final do Programa Europeu 

EMPATIA, a qual teve lugar em Roma no dia 29 de Novembro; este Programa, iniciado em 

2018, teve a participação de 10 Universidades e Institutos de seis Estados da União Europeia, 

sendo o Ginásio o único Clube desportivo convidado. 

 - Duas Mostras-Exposições de grande visibilidade, organizadas pelo Arquivo Histórico no início 

e final do ano, apresentando calendários e t-shirts do Clube na esplanada do Restaurante Vai 

d’Arrinca!... 

- Publicação do nº 11 da Revista anual, apresentada em Conferência de Imprensa (3.11). 

Manteve-se uma intensa atividade de Cooperação bilateral com Escolas, Associações e 

Empresas, traduzida em 53 Protocolos dos quais o mais recente foi celebrado em 30 de Julho 

com o Spinning Center, ginásio instalado no salão da nossa Piscina. 

Finalmente, refere-se que a situação financeira se manteve equilibrada, não obstante ter 

continuado a verificar-se um decréscimo de rendimentos, por força da situação pandémica. 

A autonomia financeira situa-se nos 68%, o cash-flow total (resultado antes de impostos deduzido 

das amortizações) foi de cerca de 15.584€ (11.442€ em 2020) e os resultados líquidos do 

exercício de -12.357,32€ (-63.766€ em 2020). 
 

1.2 VOTOS DE PESAR 

Durante o ano deixaram o nosso convívio sócios que prestaram ao Clube inestimáveis serviços, 

falecimentos pelos quais expressamos o nosso profundo pesar: 

Dr. Manuel Rodrigues Alves, antigo dirigente que, embora ausente da Figueira da Foz por 

motivos profissionais, nunca deixou de acompanhar, sempre que possível presencialmente, as 

atividades do clube; 

António Simões de Oliveira, sócio efetivo nº 8 e sócio de Mérito, dirigente durante 60 anos, 

pertenceu aos órgão sociais desde 1958. 

Recordamos com saudade estes ginasistas e propormos que a Assembleia-Geral guarde alguns 

momentos de silêncio em sua memória e homenagem. 
 

Figueira da Foz, 23 de Março de 2022 

A Direção 




