
 
 

ALEGRIA E COESÃO NO DIA DO GINÁSIO 

 

 

 

O Dia do Ginásio, que este ano assinalou também os 122 anos do Clube e os 25 anos do Pavilhão 

Galamba Marques, teve lugar no passado sábado e começou com uma caminhada de 5 km que percorreu as 

ruas da cidade e constituiu mais uma manifestação de coesão associativa, alegria e entusiasmo.  

 

 

 

Embora o número de participantes não tenha atingido o record da Caminhada de 2015 (o mês de Junho 

é decididamente o mês ideal para este evento), os cerca de 650 caminhantes de todas as idades, desta vez 

envergando t-shirts da cor do nosso patrocinador, representaram bem a força e o espírito ginasista que 

perpassam várias gerações, mostrando à Figueira o orgulho de pertencer a um clube que continua, com muito 

trabalho e persistência, a ultrapassar crises e obstáculos, a incorporar novas modalidades e a fazer campeões.  



No Pavilhão Galamba Marques, tendo como pano de fundo dois posters gigantes lembrando a Comissão 

do Pavilhão e a sua inauguração, teve lugar o habitual almoço-convívio com atletas, treinadores, seccionistas, 

dirigentes, familiares, amigos e alguns convidados. Na sua intervenção, a Presidente da Direcção, Engª Ana 

Lúcia Rolo, falou do orgulho que o Ginásio tem de preservar e melhorar constantemente o seu património, das 

obras de recuperação da velha piscina agora iniciadas, e dos 25 anos do pavilhão que disse ser “Uma obra a 

cujo lançamento da primeira pedra assisti em garota, nunca me passando pela cabeça que seria Presidente do 

Clube quando celebrássemos o seu 25º aniversário”. 

Como é tradicional foram distribuídas lembranças, relativas à época 2015/2016, aos campeões nacionais 

e atletas internacionais, individuais e por equipa, em diversas modalidades: Kickboxing, Natação, Remo, Tiro e 

Basquetebol. 

 

 

 

Celebrámos os 25 anos do nosso Pavilhão recordando e homenageando os seus grandes obreiros, nas 

pessoas dos membros da Comissão Executiva - Jorge Galamba Marques (Presidente da Comissão), Coronel 

Vitor Rito (Vice-Presidente), António Simões Pereira (Presidente da Direcção à época), e do Secretariado - Elísio 

Godinho, Vitor Coelho e António Alberto Costa.  

Numa breve intervenção, o Presidente da Assembleia Geral, Dr. Joaquim de Sousa, que recordou que o 

“sonho de gerações”, slogan que acompanhou a construção do pavilhão, demorou 26 anos a ser concretizado e 

salientou que a construção do pavilhão assenta no trabalho esforçado de muitos mas sobretudo na persistência 

de Jorge Galamba Marques. Lembrou ainda que “A memória e o reconhecimento são – sempre foram! – duas 

componentes fundamentais da cultura ginasista, da essência do nosso Clube!” 



Foram de seguida chamados ao palco os homenageados e os familiares dos que já nos deixaram, a 

quem foi entregue uma lembrança evocativa da efeméride.  

O Pavilhão levantou-se em peso para uma longa e merecida ovação aos homenageados e de pé 

permaneceu para ouvir o Hino do Ginásio e o nosso Vai d’Arrinca!... Zás Trás, pela emocionada e emocionante 

voz do sócio nº. 1, José Rolinho Sopas.  

 

 

 


