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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1   A mesma equipa, a mesma orientação global! 

Assim se pode sintetizar a continuidade da estratégia adoptada há alguns anos, 

cujas prioridades são bem conhecidas: estabilidade associativa, polivalência 

desportiva, capacidade de organização e inovação, equilíbrio financeiro. 

Um percurso que nos confere acrescida credibilidade, dado contrastar com as 

ilusões e “aventuras” de péssimas consequências para muitos congéneres por esse 

país fora. 

 

1.2   Destacamos alguns aspectos mais relevantes abordados neste Relatório: 

A estabilidade e coesão associativa ficou mais uma vez marcada pelo regular e 

atempado funcionamento dos Orgãos Sociais, a par da importância atribuída à missão dos 

Seccionistas e membros de Comissões e da frequente informação facultada aos Sócios e 

simpatizantes através da Imprensa e das redes sociais. 

Relativamente ao ano anterior, o total de praticantes desportivos (956) registou 

uma quebra de 114, consequência inevitável do encerramento da Piscina durante todo o 

ano, mesmo que parcialmente compensada pelo crescimento do número de atletas em oito 

das modalidades praticadas. 

Não é no entanto o caso de duas Secções – Halterofilismo e Triatlo – cuja afluência 

de praticantes se encontra em crise, podendo mesmo levar à respectiva extinção. 

Os resultados desportivos tiveram a sua melhor expressão na conquista de 24 

títulos nacionais (19 em 2016) nas modalidades de Halterofilismo, Kickboxing, Remo e 

Tiro, conforme o quadro constante do Anexo nº 1. 

Internacionalmente salientaram-se Cândido Martins, vice-campeão mundial de 

Kicklight, Guilherme Coutinho, 6º no Europeu de LightContact, os atiradores Ana Bessa, 

João Pinão Monteiro e Jaime Dias e os remadores que obtiveram duas vitórias na 

Moordregatta, em Tilburg, na Holanda. 

Consolidámos a nossa reconhecida capacidade de organização através dos 37 

eventos organizados em 2017, cujos pontos altos foram o 7º Congresso Nacional de 

Remo, os Prémios Nacionais Bento Pessoa – Casino Figueira e as 13ª e 14ª edições do 

Circuito Náutico Turístico Internacional “Portugal Rowing Tour”, nos rios Douro e 

Mondego. 



Sem esquecer a realização do Campeonato de Portugal de Kickboxing, dos 

habituais Torneios nacionais de Basquetebol, Ténis de Mesa e Futebol e da Regata 

Internacional Litocar. 

No âmbito da cooperação com outras entidades, representou notável distinção 

para o Ginásio ter sido o único clube desportivo convidado a participar no projecto 

EMPATIA (estudo das necessidades específicas de relacionamento dos atletas em idade 

escolar com os seus pais e clubes), integrando uma Parceria de Universidades e Institutos 

Superiores de seis países da União Europeia. 

Assinalamos também o êxito duma iniciativa inédita, “O Combóio do ISCAC”, 

promovida conjuntamente com a Coimbra Business School. 

Mantivemos o apoio à prática desportiva de jovens da APPACDM e do Centro 

Paroquial de Buarcos, este ano formalizado através da assinatura de Protocolos. 

Ainda nesta vertente sócio-cultural, referência à visita organizada pela Tertúlia 

Bento Pessoa ao Arquivo e Biblioteca de José Pacheco Pereira, abrindo perspectivas de 

cooperação permanente com o nosso Arquivo Histórico. 

Nas épocas da Páscoa e do Verão, a ocupação das férias dos jovens continuou a 

merecer-nos a melhor atenção, com iniciativas em várias modalidades, designadamente 

Basquetebol e Remo. 

Com actividade praticamente diária, o Gabinete de Comunicação e Imagem é 

presentemente uma estrutura imprescindível com vista à programação, coordenação e 

divulgação das iniciativas das várias Secções. 

Mas encontra-se quase exclusivamente dependente do trabalho voluntário de alguns 

sócios, característica que poderá comprometer a sua continuidade, se entretanto não 

houver possibilidade de admitir um colaborador permanente, o qual apoiaria também o 

Arquivo Histórico. 

A maior dificuldade que enfrentámos foi o arrastar do encerramento da Piscina, 

que continua a prejudicar seriamente a normalidade da vida do Clube. 

Resolvido finalmente o problema da disponibilidade financeira, as obras de 

remodelação iniciaram-se em Junho mas sofreram sucessivos atrasos, pelo que a 

reabertura só deverá ter lugar a meio do próximo ano. 

O serviço público – único na cidade – prestado pelo Ginásio durante 45 anos, não 

suscita actualmente qualquer reconhecimento, como exemplificam a supressão dos apoios 

da Autarquia e a postura de incompreensão e exigência de alguns utentes, como se tratasse 

de um equipamento de propriedade pública. 



Obedecendo ao formato seguido há doze anos, a organização do DIA DO 

GINÁSIO,  incluiu em 2017 a celebração do 25º aniversário do Pavilhão Galamba 

Marques. 

A data tardia da realização (15 de Julho), já bem dentro do período de férias, à qual 

fomos obrigados por razões do calendário desportivo, teve como consequência alguma 

redução na participação dos atletas e seus familiares. 

Não deixou no entanto de constituir a maior manifestação associativa levada a efeito 

na Figueira da Foz. 

A finalizar, apresentamos alguns dados sobre a situação financeira, a qual se 

manteve num patamar de equilíbrio, situando-se a autonomia nos 80%.  

O “cash flow” total (resultado antes de impostos deduzido das amortizações) foi de 

cerca de 307 744€ (9 133€ em 2016), o que permite concluir uma capacidade sustentada 

de auto-financiamento. 

Os resultados líquidos do exercício ascenderam a 245 088€ (50 711€ negativos em 

2016). 

Os principais factores que contribuíram para os valores apresentados foram a 

manutenção do equilíbrio financeiro e a alienação da parcela de terreno contígua à 

Piscina, sendo que os fundos originados por esta alienação estão a ser aplicados na 

reabilitação daquele equipamento. 

 

1.3. 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: 

 Mário Canuto Monteiro Sousa, antigo remador dos anos 50; 

 Paulo Laíns, antigo praticante e actual colaborador da Secção de Ténis de Mesa; 

 Engº Mário Neto, antigo praticante de Ténis de Mesa dos anos 50. 

 

Figueira da Foz, 27 de Março de 2018 

A Direcção 

  



 

ANEXO Nº 1 

 

TÍTULOS DE CAMPEÃO DE PORTUGAL 

 

ÉPOCA 2016-2017 

 

MODALIDADE 
POR 

EQUIPAS 
INDIVIDUAIS TOTAIS 

N.º ATLETAS 

QUE 

CONQUISTARAM 

TÍTULOS 

 

HALTEROFILISMO 

 

 

-- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

KICKBOXING 

 

1 
 

            8 

 

9 

 

18 

 

REMO 

 

 

1 

 

7 

 

8 

 

9 

 

TIRO 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

16 

TOTAIS 

 

4 

 

20 

 

24 

 

44 

 

 

 

ATLETAS INTERNACIONAIS 

 

 Kickboxing : Cândido Martins, Guilherme Coutinho 

 Tiro: Ana Bessa, João Pinão Monteiro, Jaime Dias 

 

 

 

Para consulta global deste documento dirija-se à Secretaria  
 

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


