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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 - A reabertura da Piscina, após 20 meses de encerramento, constituiu o 

acontecimento de maior relevo do ano, reconduzindo o Clube à dimensão a que 

estávamos habituados. 

Sem qualquer apoio externo, conseguimos finalmente cumprir a opção de médio 

prazo decidida em 2014, motivo de orgulho para todos os ginasistas. 

 

1.2 - Referimos seguidamente alguns dos aspectos mais significativos do ano em 

apreciação: 

• Como se tem verificado sem qualquer falha desde a remodelação dos Estatutos (no ano 

de 2000), os Órgãos Sociais tiveram um funcionamento regular e eficaz; 

• Consequência do encerramento da Piscina, registou-se uma redução drástica do 

número de praticantes não federados na época desportiva de 2017-18 (ver ponto 7.1), 

felizmente já revertida a partir de Outubro de 2018; 

• As Secções de Halterofilismo e Triatlo foram extintas devido à falta de praticantes, já 

apontada no Relatório do ano anterior, mas no caso da primeira destas modalidades abriu-

se a possibilidade de continuar a ser praticada através da parceria estabelecida com o 

NetosGym, conforme previsto no Protocolo celebrado com esta Empresa, concessionária 

desde Setembro das instalações, situadas no piso 0 do Pavilhão, anteriormente usadas pela 

Secção de Halterofilismo; 

• Atletas do Clube conquistaram 30 títulos nacionais (24 em 2017), nas modalidades 

de Kickboxing, Remo e Tiro (ver Anexo nº 1), enquanto a nível internacional se 

destacaram Guilherme Coutinho (Kickboxing), Ana Bessa e João Marques (Tiro); 

• Merecem também relevo as vitórias do Clube no Ranking Nacional de Remo Indoor 

da Federação e de Carla Silva no Campeonato de Portugal da ANDDI (Desporto adaptado), 

bem como a participação desta atleta nos Jogos Europeus da INAS, em Paris, nos quais 

integrou a equipa nacional que conquistou a medalha de bronze; 

• Mantivemos os níveis quantitativo e qualitativo de organização de eventos 

desportivos, designadamente nas modalidades de Basquetebol (13º Torneio Rui Roxo e 5º 

Torneio António Sotero), BTT (1º Raid e 2º Encontro de Escolas - Vila Verde), Remo 

(Campeonato Nacional Indoor, 13ª Regata Internacional Litocar, em Montemor-o-Velho, 

e 16ª edição do Portugal Rowing Tour, na Ria de Aveiro), Ténis de Mesa (4º Torneio 

Nicolau Mónica) e Tiro (Campeonato Nacional e Torneio 4 Estações de Benchrest); 



 4 

• Prosseguiu a cooperação com outras instituições nacionais e estrangeiras, nas áreas 

da formação desportiva, solidariedade social e intercâmbio cultural, abrangendo 

presentemente perto de meia centena de acordos. Destacamos a participação no projecto 

europeu EMPATIA, com reuniões em Roma (25 a 27 de Janeiro) e Coimbra (11 e 12 de 

Setembro) e o intercâmbio com o Centro de Documentação EPHEMERA, de José Pacheco 

Pereira, o maior Arquivo privado existente em Portugal, com o qual o nosso Arquivo 

Histórico subscreveu um Protocolo em 27 de Janeiro. Sem esquecer a valorização da 

condição de sócio do Clube, pois cerca de metade desses acordos destinaram-se a conseguir 

descontos para os associados em estabelecimentos comerciais e de serviços; 

• O DIA DO GINÁSIO (16 de Junho) regressou este ano ao seu formato original de 

prática desportiva por modalidades, a qual terminou com um convívio nos jardins do 

Palácio Sotto Mayor. Mesmo sem a habitual caminhada ou passeio de bicicleta, voltou a 

ser a maior demonstração de associativismo levada a efeito na Figueira da Foz; 

• Com funções transversais a toda a actividade do Clube, o Gabinete de Comunicação 

e Imagem continuou a prestar um contributo inestimável nas áreas da programação, 

inovação e relações públicas. 

• A situação financeira manteve-se num patamar de equilíbrio, apesar de um ligeiro 

decréscimo, situando-se a autonomia nos 76%. O “cash flow” total (resultado antes de 

impostos deduzido das amortizações) foi de cerca de -34 707€ (9 133€ em 2016), o que 

permite concluir a continuação de uma capacidade sustentada de auto-financiamento. Os 

resultados líquidos do exercício ascenderam a -98 904 € (50 711€ negativos em 2016). Os 

principais factores que contribuíram para os valores apresentados foram a diminuição de 

proveitos, alicerçada na diminuição dos donativos. No entanto, houve também uma 

diminuição das despesas, mesmo tendo em conta o aumento dos custos com o pessoal, 

devido ao aumento do salário mínimo e da indemnização atribuída à funcionária da piscina. 

De salientar o peso financeiro relativo da piscina, que só reabriu no último trimestre do 

ano. 

 

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: 

• Álvaro Abreu da Silva, sócio e antigo dirigente (1965); 

•  D. Manuela Figueiredo Sopas, Sócia Honorária; 

• António Marques Girão, antigo atleta, dirigente e Sócio de Mérito; 
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• António da Silva Barbosa (Alves Barbosa), colaborador das actividades do Clube e 

Sócio Honorário; 

• Augusto Camacho Vieira, antigo atleta do Clube, médico da Selecção Nacional de 

futebol e do Belenenses e Sócio Honorário; 

• José Pedro Oliveira, antigo remador. 

 

 

Figueira da Foz, 27 de Março de 2019 

A Direcção 
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ANEXO Nº 1 

 

TÍTULOS DE CAMPEÃO DE PORTUGAL 

 

ÉPOCA 2017-2018 

 

MODALIDADE 
POR 

EQUIPAS 
INDIVIDUAIS TOTAIS 

N.º ATLETAS 

QUE 

CONQUISTARAM 

TÍTULOS 
 

KICKBOXING 
 

1 

 

10 

 

11 

 

20 
 

REMO 
 

 

1 

 

12 

 

13 

 

11 
 

TIRO 
 

 

- 

 

6 

 

6 

 

5 
 

TOTAIS 
2 28 30 36 

 
 
 

 

ATLETAS INTERNACIONAIS 
 

• Kickboxing : Guilherme Coutinho 

• Tiro: Ana Bessa, João Marques 

  


