
 

COVID 19 

 

ADIADO PARA SETEMBRO O COLÓQUIO 

“ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO, QUE FUTURO?” 

 
 
As medidas adoptadas com vista à contenção da propagação do Coronavírus (COVID 19) obrigaram 

ao adiamento do Colóquio “Associativismo Desportivo, que Futuro?” para o mês de Setembro, em data a 

anunciar dentro em breve, após consulta aos apresentadores de temas e moderadores previstos no 

respetivo programa. 

Informa-se que continuarão válidas as inscrições já recebidas para efeito de credenciação de 

treinadores. 

 

 

 

 

 



 

INSTALAÇÕES ENCERRADAS DESDE SÁBADO 

 
 Nas instalações do Ginásio (Pavilhão, Piscina e Centro Náutico), foram progressivamente 

aplicadas, com início em 2 de Março, várias medidas de prevenção da expansão do Coronavírus, incluindo 

a desinfestação de todas as dependências do Pavilhão, efectuada por uma Empresa especializada. 

Entretanto, logo após a declaração de pandemia pela OMS e a determinação do encerramento das 

Escolas, por parte do Governo, a Direcção reuniu extraordinariamente em 13.03 e decidiu proceder ao 

encerramento imediato de todas as instalações do Clube até ao final do mês, mantendo-se apenas 

a Secretaria em funcionamento, exclusivamente para contactos telefónicos ou por e-mail 

(ginásiofigueirense@gmail.com). 

 

 

 

 

A VISITA SURPRESA DE ANTÓNIO MACEDO 

 

 

 

Na passada terça-feira (10/03), a nossa Sala–Museu recebeu de surpresa a visita que muito nos 

sensibilizou do conhecido radialista António Macedo, antigo atleta, grande ginasista e Sócio de Mérito desde 

2001. 

Vinha acompanhado por alguns dos seus contemporâneos na Figueira da Foz, os antigos atletas do 

Ginásio Fausto Azul, presença assídua e interessada na nossa página no Facebook, Manuel Grilo, Adepto 

do Ano em 2016, e Vítor Coelho, antigo Presidente da Direcção e membro da Comissão do 125º Aniversário. 

Mas igualmente por dois conhecidos navalistas, seus e nossos amigos, Vítor Ramalho e Alexandre 

Paiva, o qual aliás também representou o Ginásio na modalidade de Natação. 



Recebido pelos Presidentes da Assembleia Geral e da Direcção, Joaquim de Sousa e Ana Rolo, que 

por um feliz acaso se encontravam na sede, a visita à Sala-Museu foi guiada por José Sopas e pela Vice-

Presidente Alice Mano Carbonnier, que se deslocou propositadamente quando teve conhecimento da visita. 

Recorda-se que António Macedo foi um colaborador importante das Comemorações do Centenário 

do Clube, como certamente o vai ser das actuais. Para já, aceitou apresentar a Gala de Encerramento 

prevista para 23 de Outubro, no Casino Figueira. 

Obrigado e bem-vindo, António Macedo. Vai d’Arrinca!... 

 

 

 

 

 

GINÁSIO COM 1429 ATLETAS EM 2019! 

 

 
 
O Ginásio Clube Figueirense, através do seu Gabinete de Comunicação e Imagem, 

desenvolve desde 2007 um Programa de Estatística intitulado QUANTOS SOMOS, através do qual 

são contabilizados anualmente os números de praticantes desportivos, técnicos, dirigentes e outros 

colaboradores permanentes do Clube, de forma a conhecer melhor a evolução da comunidade 

ginasista e constituir um útil meio auxiliar de suporte das decisões com carácter estratégico.  

Os trabalhos de apuramento dos números relativos ao ano anterior foram agora finalizados, 

com vista à publicação no Relatório da Direcção a apresentar na próxima Assembleia Geral. 

Apurou-se um total de 1429 praticantes desportivos (935 do sexo masculino e 494 do 

feminino) nas várias modalidades praticadas. 

E também se contabilizaram dirigentes, técnicos e auxiliares, registando-se, após 

descontadas algumas sobreposições de qualidade, 1528 praticantes nas actividades do Clube em 

2019. 

Cabe perguntar quantos Clubes nacionais poderão apresentar números com este rigor e esta 

dimensão? 

É também assim que se faz a diferença! 

 

 



 

 

 

15 ANOS DE NOTÍCIAS 

DISPONÍVEL PARA CONSULTA O ALBUM Nº 28 

 

 
Encontra-se a partir de hoje disponível para consulta o Álbum que inclui as informações que o 

Gabinete de Comunicação e Imagem do Ginásio divulgou entre Julho e Dezembro de 2019. 

Trata-se do número 28 duma série que se iniciou em 2005, podendo todos os exemplares ser 

consultados na Biblioteca Municipal, Arquivo Histórico e Secretaria do Clube, neste caso também em 

edições digitais. 

São no total cerca de 5000 notícias, que documentam exaustivamente a intensa vida do Clube ao 

longo dos últimos 15 anos. 

 

 

 

 

 

 
 


