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1. NTRODUÇÃO 

 

1.1. Respeitando a orientação global definida anteriormente, referem-se alguns dos factos mais 

significativos do segundo ano do mandato: 

 Com a reabertura da Piscina em Outubro de 2018, o número de praticantes desportivos 

na época de 2018-19 subiu exponencialmente para um total de 1429, dos quais 589 federados; 

 Filiado em 12 Federações Desportivas e na Fundação INATEL, no Ginásio praticaram-

se 14 diferentes modalidades desportivas, entre as quais apenas o pretendido regresso ao Futsal 

não conseguiu, por enquanto, vingar; 

 No respeitante a resultados desportivos, 2019 ficou bem marcado por um total de 111 

títulos, dos quais um europeu, 49 nacionais - incluindo 33 de Campeão de Portugal (ver anexo 

nº 1) - e 61 regionais; 

 A capacidade de organização continuou a afirmar-se, com a realização de 36 eventos, 

sendo 8 de nível internacional, 6 de âmbito nacional e os restantes de carácter regional ou local. 

As Federações de Kickboxing, Remo e Ténis de Mesa confiaram ao Ginásio a organização 

de Campeonatos Nacionais e, no caso das duas primeiras, de Taças de Portugal; 

O “Comboio do ISCAC” foi recebido em 18 de Setembro, quando centenas de alunos 

daquele estabelecimento do Ensino Superior de Coimbra vieram pela 2ª vez à Figueira praticar 

várias modalidades desportivas nas instalações do Ginásio; 

Mas os grandes destaques vão sem dúvida para o Portugal Rowing Tour - Zêzere 2019, em 

Agosto, e para os Prémios Nacionais Bento Pessoa - Casino Figueira (ver pto. 4.2 - TERTÚLIA); 

 No DIA DO GINÁSIO, que integra a nossa programação desde 2006, optou-se este ano 

por um passeio ciclista pelas ruas da cidade, o qual reuniu 877 participantes e finalizou nos 

jardins do Palácio Sotto Mayor, onde se realizou a já tradicional cerimónia de homenagem aos 

nossos Campeões e se procedeu ao baptismo de duas novas embarcações de Remo e de uma 

viatura para a respectiva Secção; 

 A Cooperação mantida pelo Clube incluía no final do ano um total de 51 Protocolos 

(activos), entre os quais 30 visando a concessão de descontos aos Sócios em Estabelecimentos 

Comerciais e de Serviços e 21 com Entidades que nos apoiam ou às quais concedemos 

facilidades, incluindo Clubes congéneres; 

Prosseguiu a cooperação com a Universidade de Coimbra para o Programa internacional 

EMPATIA, tendo o Ginásio sido representado pela Presidente e Secretária Geral da Direcção 

nas Reuniões de Paris (23 a 25 de Abril) e Roma (12 a 14 de Setembro); 
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O mesmo se verificou com o Arquivo Ephemera, de José Pacheco Pereira, do qual 

continuámos a ser Ponto de Recolha, tendo também apoiado a preparação da edição de um livro 

sobre o figueirense Maurício Pinto, antigo e destacado dirigente do Ginásio; 

 Durante o ano, o Ginásio foi distinguido com a Medalha de Prata da Liga dos Bombeiros 

Portugueses (8 de Março) e com o Prémio PODIUM do Diário de Coimbra como CLUBE DA 

REGIÃO, em 9 de Setembro, no mesmo evento em que a antiga atleta Ticha Penicheiro recebeu 

o Prémio CARREIRA; 

 As relações institucionais com a Câmara Municipal registaram, na transição de 2019 

para 2020, uma iniciativa de aproximação, que registámos com agrado, da parte do novo 

Presidente, mas nada poderá ter sequência se continuarmos a ser claramente discriminados no 

acesso ao Complexo Municipal de Campos Sintéticos de Futebol; 

Relativamente à Piscina, a campanha de mentiras e meias verdades atingiu o auge com uma 

entrevista da Vereadora responsável pelo Desporto, obrigando-nos a emitir o Comunicado de 

esclarecimento que constitui o Anexo nº 2; 

 Finalmente, refere-se a atempada preparação do 125º Aniversário do Clube, com a 

escolha da Comissão Executiva (ver pto. 2.2.3), a elaboração do respectivo Programa e os 

convites para a Comissão de Honra, cuja constituição ficou completa em Dezembro e à qual Sua 

Excelência o Presidente da República aceitou presidir (ver anexo nº 3); 

 

1.2. Votos de pesar 

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

por formas diversas, relevantes serviços, pelo que expressamos o nosso profundo pesar pelo 

falecimento de: 

 Luís Manuel Gaia Braz, antigo atleta de futebol (1967-69) e membro da Tertúlia Bento 

Pessoa;

 Pedro Nuno Martins Tomé, treinador de Remo e primeiro webmaster do site oficial 

(2005 a 2010) enquanto membro do Gabinete de Comunicação e Imagem;

 Comte. António Marques Guerra, sócio nº 2, Presidente da Direcção em 1971 e Sócio 

Honorário desde 2001;

 Dina Sopas, antiga praticante nos cursos de Iniciação Cultural e Desportiva do final dos 

anos 60;

 Eng. Emanuel Vieira Alberto, Vice - Presidente da Assembleia Geral entre 1970 e 1972;
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 Dra. Fernanda Rama, praticante de Ginástica na transição dos anos 30 para os anos 40, 

dirigente da Secção Feminina em 1955-56, primeira Senhora a fazer parte de uma Direcção 

do Clube (1957) e Sócia de Mérito;

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

Assembleia Geral, através de alguns momentos de silêncio. 

 

 

Figueira da Foz, 26 de Março de 2020 

 

A Direcção
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ANEXO Nº 1 

 

TÍTULOS DE CAMPEÃO DE PORTUGAL ÉPOCA 2018-2019 

 

 
  MODALIDADE 

 
POR 

EQUIPAS 

 

 
INDIVIDUAIS 

 

 
TOTAIS 

N.º ATLETAS QUE    

CONQUISTARAM 

TÍTULOS 

 KICKBOXING 

 

1 
 

11 
 

12 
 

        19 

 REMO 5 8 13         12 

TIRO 1 7 (*) 8           10 

TOTAIS 7 26 33          41 
 

          (*) 2 Tiro com Armas de Caça 

 

 

 

ATLETAS INTERNACIONAIS 

 

KICKBOXING - Guilherme Coutinho 

REMO ADAPTADO - Carla Silva 

TIRO - Ana Bessa (Campeã da Europa de Tiro Dinâmico - IPSC), João Marques 
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ANEXO Nº 2 

 

GINÁSIO CLUBE FIGUEIRENSE 
 

ESCLARECIMENTO 

 

 

O  jornal  “As  Beiras”  publicou  na  sua  edição de 11 do corrente um resumo da entrevista que 

a Vereadora Mafalda Azenha concedeu ao Programa Dez&10. 

Dado que algumas afirmações divulgadas no texto não correspondem minimamente à verdade 

dos factos, o Ginásio Clube Figueirense, em defesa da dignidade do Clube e dos seus dirigentes, 

vem esclarecer o seguinte: 
 

1 - Questionada sobre se a Câmara “comprou” uma guerra com o Ginásio, Mafalda Azenha 

respondeu que “só é uma guerra se o Ginásio estiver decidido a construir uma piscina, que já disse 

que não está” 

É inteiramente falso  e  no  mínimo  abusivo  referir que  qualquer  responsável do Ginásio 

alguma vez tenha afirmado que o Clube não está decidido a construir uma nova piscina. 

O terreno  que  foi   cedido  ao  Clube  em  2004  esteve  sempre  reservado  para o efeito e o 

respectivo projecto está executado, apenas não tendo avançado porque o actual Quadro 

Comunitário - Portugal 2020 - não prevê qualquer apoio à construção de novos equipamentos 

desportivos. 

Também se deixou sempre bem claro que a obra de remodelação da actual piscina, 

recentemente efectuada, foi uma opção de médio prazo, conforme aliás deliberação da 

Assembleia Geral do Clube em 31.03.2016. 
 

2 - A Vereadora acrescentou que “não achamos que seja uma guerra, porque achamos muito 

estranho que o Ginásio diga que a Câmara quer construir uma piscina e o Ginásio não a quer deixar 

construir naquele terreno (onde só pode ser construída uma piscina)” 

Esta afirmação também é falsa, pois nunca a Câmara Municipal apresentou ao Ginásio 

qualquer proposta ou sugestão, formal ou não, para uma Piscina Municipal ser construída 

naquele terreno. 
 

3 - Refere-se ainda no texto, numa afirmação que não é atribuída à responsabilidade da Vereadora, 

que o Ginásio “tem mostrado desagrado em relação àquela iniciativa da autarquia”. 

A  propósito,  basta citar um excerto do texto divulgado pelo Clube em 3 de Setembro p.p., 

respeitante à  preocupação  de alguns responsáveis políticos locais com a não existência de 

uma Piscina Municipal na Figueira da Foz. 

“Pois bem, do que estão à espera para a construir?! Ontem já era tarde… bastando recordar-

lhes que estão no poder desde 2009!” 
 

4 - Todo o  processo  da tentativa   de  construção  de  uma nova  Piscina está aliás documentado, 

para quem o quiser consultar, no Memorial (1999-2019) publicado  no site oficial do Clube, com 

link de acesso na página principal. 

São factos e não especulações nem palpites! 

 

E não é só a relação com a Câmara Municipal que deve ser “biunívoca”, conforme a Senhora 

Vereadora refere. A verdade também! 
                                                                 

                                                                              Figueira da Foz, 15 de Outubro de 2019 

                                                                                                   A Direcção 
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ANEXO Nº 3 

 
 

A Comissão de Honra das Comemorações dos 125 Anos do Ginásio Clube Figueirense é presidida por Sua 

Excelência o Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou o convite que para o efeito lhe foi 

endereçado. 

COMISSÃO DE HONRA 
Presidente da República (Presidente) 

Ministro da Educação 

Secretário Estado da Juventude e Desporto 

Presidente do Comité Olímpico de Portugal 

Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude 

Presidente do Turismo Centro de Portugal 

Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro 

Presidente do Conselho Empresarial do Centro 

Reitor da Universidade de Coimbra 

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Presidente da Associação Comercial e Industrial da Fig. Foz 

Capitão do Porto da Figueira da Foz 

Presidente da Associação do Porto da Fig. Foz, S.A. 

Eng. Eduardo Marçal Grilo (Presidente do Júri dos Prémios Bento Pessoa) 

Provedor da Misericórdia - Obra da Figueira 

Presidente da Assembleia Figueirense 

Presidente da Confederação do Desporto de Portugal 

Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol 

Presidente da Federação Portuguesa de Boxe 

Presidente da Federação Portuguesa de Campismo 

Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo 

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol 

Presidente da Federação Portuguesa de Natação 

Presidente da Federação Portuguesa de Remo 

Presidente da Federação Portuguesa de Rugby 

Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

Presidente da Federação Portuguesa de Tiro 

Presidente da Federação Portuguesa de Tiro c/ Armas de Caça 

Presidente da Fundação INATEL 

José Rolinho Sopas (Sócio nº 1) 

 


