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Joaquim da Silva Viana (1911-2009), foi um dos mais importantes dirigentes da História do Ginásio. 

Pertenceu ao limitado conjunto de grandes dedicações que, dos anos 30 aos anos 50 do Século XX, 

asseguraram a sobrevivência do clube, num período muito difícil, especialmente durante a 2ª Guerra 

mundial. 

Integrou as Direcções de 1933 a 35, 38, 40 a 42, 53 a 55 e 1960, como Secretário e Vogal, e depois 

continuou sempre ligado ao clube de forma muito disponível e empenhada, pertencendo à Mesa da 

Assembleia Geral de 1956 a 59 e de 61 a 65, e ao Conselho Geral desde 1981 até ao seu falecimento. 

Em 1992 foi distinguido por ter mais de 50 anos de filiação e dois anos depois foi eleito Sócio 

Honorário. À data do seu falecimento era, desde 1997, o sócio nº 1 do clube. 

Em Junho de 2009, os participantes no grande passeio ciclista do Encontro de Gerações Ginasistas, 

tiveram ocasião de o saudar efusivamente frente à sua residência, donde já não saía, mas assomando à 

janela para retribuir. 

Salientou-se também como atleta, praticando todas as modalidades que o Ginásio possuía na época da 

sua juventude – Remo, Futebol, Basquetebol, Ginástica, Ténis de Mesa, Hóquei em Patins, Natação - 

distinguindo-se especialmente no Remo, modalidade em que foi Campeão Nacional, e durante muitos anos 

treinador e timoneiro. 



Profissionalmente, exerceu durante largos anos as funções de Ajudante da Secretaria Notarial, as quais 

prestigiou de forma exemplar, através duma personalidade discreta, mas forte e acolhedora, que todos os 

seus contemporâneos lhe conheceram. 

Membro de uma grande família muito conhecida na Figueira da Foz, com bastante intervenção na 

vida cívica e associativa da cidade, caso de seus irmãos António, Mário, Jaime e Fausto Viana. 

Foi casado com D. Edite Viana e pai da Dra. Ana Maria Viana, Professora da Universidade de Aveiro, 

e do Dr. Joaquim Manuel Viana, médico em Coimbra. 

 

 

Timoneiro de uma tripulação feminina (1939) 

 

 

Descendo a bandeira, na despedida da velha Sede da R. dos Combatentes, em 2002 



 

                

                        No Grande Encontro de Gerações Ginasistas, em 2006 

 

                      

           Hasteando a bandeira do Ginásio em dia de Aniversário, no dia 1 de Janeiro de 2007 
 


