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Nota prévia: 
 
O presente relatório versará não apenas o ano de 2007 mas também o ano de 
2006 e parte do de 2008. Entendemos fazê-lo porque estamos a terminar o 
mandato directivo e queremos prestar contas dos dois anos em que gerimos os 
destinos do Clube. Não sendo ainda possível fazer um balanço completo da 
parte respeitante a 2008, daremos nota dos tópicos mais importantes. 
 

Um Clube de formação 
 
O Clube dos Galitos viveu, nos anos de 2006, 2007 e 2008, alguns dos 
momentos mais interessantes da sua centenária história. O lema com que esta 
direcção se fez eleger “Galitos, um clube de formação” foi, em nosso entender, 
amplamente cumprido. 
 
O ano de 2007 consumou esta máxima na perfeição pois foi durante este ano 
que o nosso nadador Diogo Carvalho obteve a tão desejada qualificação para 
os Jogos Olímpicos de Pequim a realizar em Agosto de 2008. O internacional 
do Galitos, formado na nossa escola de natação, obteve os melhores 
resultados de sempre dum nadador português e foi o único a atingir uma final 
principal nos campeonatos do mundo de natação até hoje. 
 
Cumpre-nos, ao aproximar-se o início da XXIX olimpíada, ter a confiança e a 
certeza duma excelente prestação e a grande alegria do Clube dos Galitos em 
estar representado em Pequim com dois embaixadores, uma vez que o 
treinador Élio Terrível integrará a comitiva como treinador da selecção nacional. 
 
A tradição olímpica do Clube dos Galitos com presenças no remo em Londres 
(1948) e em Helsínquia (1952) será pois continuada em 2008. Esta verdadeira 
festa deverá ser um grande orgulho para todos os sócios do Clube e será 
assinalada dentro das modestas posses do Galitos. 
 
Mas a formação que hoje fazemos no Clube não retrata apenas a vitoriosa 
carreira do Diogo Carvalho. Outros atletas no Xadrez, Remo, Natação e 
Basquetebol, atingiram nas épocas de 2006/07 e de 2007/08 resultados que 
dignificam as escolas de formação do Clube tendo sido alguns deles campeões 
nacionais ou integrado as respectivas selecções nacionais representando o 
nosso País em campeonatos do Mundo e da Europa. Em secção própria 
detalharemos os nossos sucessos. 
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A gestão do Clube 
 
Tomámos posse em Novembro de 2005 e o primeiro ano do mandato (2006) 
serviu essencialmente para tomar o pulso ao clube, conhecer melhor toda a 
sua actividade e tomar algumas decisões que entendemos estratégicas para a 
vida do Galitos. 
Assim pensámos a reorganização administrativa e da contabilidade do clube. 
Em reunião no início do mandato,  acordámos com todas as secções,  manter a 
sua autonomia financeira e administrativa, com o compromisso de elaborarem 
relatórios de actividade e rigorosos orçamentos anuais, uma vez que este 
procedimento não existia duma forma consistente no Clube. 
 
Passámos com esta nova regra a ter uma visão global e ao mesmo tempo 
sectorial de cada secção. Foi uma mudança muito importante que implicou um 
grande esforço de todas as secções. Esta alteração nos nossos métodos de 
organização permite estarmos mais confiantes na estruturação futura do Clube 
dos Galitos. Este sistema deverá ser aperfeiçoado em 2008 para que passe a 
ser uma ferramenta de gestão para o clube e para as secções. 
 
A secretaria-geral foi dotada com um sistema informático central (servidor) e 
nas secções, implementados programas de gestão de quotas bem como 
computadores. É justo referir o empenho do nosso sócio e secretário-geral, 
Jorge Nascimento, pelo papel fundamental que desempenhou neste processo. 
Infelizmente, só no início do ano de 2008 foi possível completar o processo de 
gestão de quotas de forma satisfatória uma vez que o ficheiro estava muito 
desorganizado. 
 

O problema financeiro 
 
Em primeiro lugar, percebemos que o Clube estava com um nível de despesa 
crescente, e, dependente dos contratos programa com a autarquia aveirense. 
Com esta sujeição como pano de fundo e o continuado incumprimento da 
autarquia anteciparam-se os problemas pedindo a todas as secções que 
faziam parte do contrato programa para não incluírem esses valores nos seus 
orçamentos para 2006/07 e 2007/08, devendo limitar os custos correntes das 
actividades à angariação de receitas provenientes das mesmas. Esta medida, 
muito dura para todos, uma vez que o valor dos contratos programas ascendia 
no conjunto dos 2 anos a 220 mil euros, acabou por ser integrada na gestão 
das secções e aplicada exemplarmente. Cabe aqui uma nota de grande apreço 
aos nossos dirigentes das secções, que vendo as dificuldades, souberam 
escolher o caminho mais difícil mas que a prazo os tornava mais fortes e 
independentes. 
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À data deste relatório a CM de Aveiro não pagou qualquer montante 
destas verbas e ainda anunciou o corte unilateral, pelo vereador do 
desporto, do valor respeitante a 2006/07 (120.000€), mesmo depois do 
mesmo nos ter sido repetidamente prometido em reuniões com o Sr. 
Presidente da Câmara e anterior vereador do desporto. 
 
Acresce a este facto o do valor do contrato programa de 2005/06 também 
não está completamente pago faltando ainda de 5.000€ para o completar. 
 
O contrato programa de 2006/07 e todos os documentos relativos e 
necessários à sua assinatura foram entregues nos serviços do desporto em 
devido tempo. Nunca foi possível ao Clube sequer assinar o referido 
contrato programa por fuga sistemática dos autarcas aos compromissos 
assumidos connosco. 
 
O montante relativo a 2007/08 está formalmente contratado (assinatura do 
protocolo em 10 de Julho de 2008). O valor contratado é de 100.000€ mas o 
espectável e segundo as regras que nos foram comunicadas inicialmente 
(cerca de 13000€ mensais), foi reduzido em mais de 50.000€. Foi máximo o 
único clube a quem foi imposto um tecto máximo de apoio. 
 
Os valores não pagos e espectáveis neste mandato entre promessas não 
cumpridas e contratos assinados pela CM ascendem a uma verba global 
de 270.000€. 
 
Os cortes camarários aos compromissos connosco assumidos comprometeram 
a manutenção e a renovação dos equipamentos desportivos, a implementação 
de novos projectos de desenvolvimento desportivo, mas acima de tudo 
provocaram o encarecimento dos custos da prática desportiva aos cidadãos 
aveirenses. 
 
O clube continuará a respeitar aqueles que, sem motivo aparente, lhe moveram 
uma perseguição sem tréguas, muito para além do que a situação conjuntural o 
faria prever. 
 
Esperamos também que o respeito perdure no tempo futuro de forma a 
evidenciar que os Galitos têm uma forma diferente de estar na vida. 

 
A direcção tem procurado assegurar que a Câmara Municipal reúna os meios 
financeiros e a vontade de manter os contratos programa com as 
colectividades e nomeadamente para com o Galitos. Esse desiderato parece 
cada vez mais complicado. Mesmo assim, o clube conseguiu, conforme 
relatado anteriormente, gerir bem as receitas e reduzir as despesas de forma a 
viver duas épocas sem receber um cêntimo da autarquia relativamente aos 
contratos programas. Felizmente que o Clube, ajuizadamente se vinha 
preparando para esta eventualidade, implementando políticas de restrição nas 
despesas e angariação de receitas alternativas. 
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O subsídio camarário servirá para a compra e manutenção de material 
desportivo, a criação de condições para o aumento da prática desportiva e a 
melhoria das performances competitivas. A actividade corrente terá que ser 
paga pelos utentes. Estas duas premissas permitiram mudar o paradigma 
financeiro neste Clube. Não o conseguimos completamente mas temos a 
certeza que estamos no bom caminho. Mantivemos junto da autarquia a 
pressão suficiente para vincar a posição de que o Galitos é dos clubes mais 
penalizados com as dificuldades financeiras da autarquia. A supressão 
generalizada e desregrada dos subsídios protocolados acaba por 
beneficiar quem gere mal penalizando quem se aplica na gestão correcta 
dos dinheiros públicos. 
 
Também no plano financeiro a direcção atacou de frente as fontes de receita 
fixas do Clube. Renegociámos o contrato do Bar, permitindo que este pudesse 
ser uma receita e não um custo para o Clube. 
Encetámos o processo fiscal para a regularização da renda da Fidelidade 
(instalada no rés-do-chão da sede) que só não está concluído pelos atrasos 
governamentais na entrada em vigor da nova lei do arrendamento. 
Conseguimos algumas novas forma de financiamento com a colocação de 
painéis publicitários nos nossos terrenos, verbas que agora estão adstritas ao 
basquetebol. Conseguimos a aprovação de um bar nos jardins em frente ao 
pavilhão e que está em processo final de licenciamento e de adjudicação. 
Todas estas formas de financiamento vão ser geridas em proveito do clube e 
das secções. 
 
É justo referenciar o esforço enorme de todas as secções desportivas e 
culturais na gestão desta situação. Nas pessoas dos seus presidentes a 
direcção deseja louvar todos os directores pelo seu grande esforço e 
imaginação para lidar esta com situação que se foi tornando muito 
complicada. Mesmo com estas limitações foi possível no basquetebol reduzir 
o passivo significativamente implementando o corajoso acto de dispensar a 
participação em campeonatos semi-profissionais. A náutica, para além de 
manter os elevados índices competitivos, fez crescer as escolas de formação 
conseguindo manter a frota e perspectivar investimentos em próximas 
embarcações (com o apoio do mecenato privado). O Xadrez elevou 
fantasticamente o nível competitivo ao mesmo tempo que implementou a 
melhor escola da modalidade de Portugal e organizou torneios de muita 
qualidade. A natação tem gerido e investido na piscina apesar de ter dívidas de 
mais de 52500€ da autarquia relativa a um protocolo não cumprido. A natação 
alcançou ainda êxitos desportivos inimagináveis ainda  há bem poucos anos 
elevando o nome do Galitos ao nível nacional e internacional. A Filatelia 
organizou duas exposições de enorme qualidade técnica em Outubro de 2007 
e que foram um extraordinário êxito, para além de conseguir fazer ressurgir a 
revista Selos & Moedas. A filatelia tem sabido conseguir apoios privados para a 
sua actividade. A fotografia, sem qualquer subvenção mantém uma actividade 
muito relevante de que sobressaem os raids fotográficos, as exposições e os 
cursos para os sócios.  
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A mais jovem secção, o ciclismo, está já perfeitamente adaptada a esta 
realidade financeira, o que não impede os seus êxitos desportivos. 
 

Vida do Clube 
A vida social do Clube prosseguiu com normalidade conseguindo-se uma maior 
participação dos sócios na actividade das secções e da sede. 
Iniciou-se uma nova regra que consiste no agraciamento formal, por carta do 
presidente, a todos aqueles atletas ou dirigentes que se distinguiram em 
representação do Clube. 
O Clube promoveu uma Gala para homenagear os atletas que se distinguiram 
e valorizaram as cores do Clube e da Cidade na época desportiva 2005/06. 
Esta Gala contou com a presença do senhor presidente da Câmara Municipal 
de Aveiro e do Vereador do Desporto e ocorreu no Pavilhão do nosso Clube no 
culminar de um torneio de basquetebol organizado pela secção. Foi uma 
jornada clubista importante e que encheu de orgulho todos os galitos. 
Infelizmente esta festa não pode ser organizada em 2007 por falta de meios 
financeiros. 

• No final de 2005, 2006 a direcção organizou um jantar de Natal para 
promover o conhecimento entre dirigentes e confraternização entre 
todos os que dão o seu esforço em prol do nosso clube. 

• No ano de 2007 alterámos o procedimento passando a celebrar o 
aniversário do Clube por opção. As datas de Natal são complicadas de 
ajustar aos compromissos de todos e por sua vez as secções organizam 
festas de Natal para os seus atletas.  

• O Clube fez-se representar ao mais alto nível nas Galas comemorativas 
dos 150 anos do Remo e dos 75 anos da federação de natação. (Na 
primeira o presidente do Clube fez-se acompanhar de todos os nossos 
remadores olímpicos ainda vivos e foi o Clube agraciado com a medalha 
de honra da FPR). 

• O Clube esteve ainda presente nos 150 anos da Associação Naval de 
Lisboa e em aniversários de outros clubes aveirenses, bem como 
convites de associações culturais da cidade. 

• O Clube fez-se representar nas galas das associações regionais de 
basquetebol e de natação com especial destaque para a Gala 
comemorativa dos 75 anos da ABA onde assistiu ao lançamento dum 
livro da autoria dos treinadores do Galitos Pedro e João Cura sobre os 
primeiros anos de basquetebol no distrito. 

• Em 2008 o Clube representou-se com uma importante delegação nas 
comemorações do 200º aniversário da abertura da barra de Aveiro. 

• O Clube continua a ser representado nas festas da padroeira da cidade 
tendo no ano de 2008 aberto as instalações aos sócios para assistirem 
aos actos públicos. 
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• Prosseguiram com êxito e participação os Bailes dos Sócios em 

ocasiões especiais como o ano novo, o Carnaval etc. Cabe-nos um 
agradecimento especial aos sócios que têm promovido estas actividades 
que têm usado os seus recursos para reparar avarias e estragos do 
salão nobre. 

• Também se fizeram actividades como cursos de teatro ou modelos, com 
o objectivo de dar vida ao nosso salão nobre e à nossa sede. 

 
 

Problemas ou conflitos 

Posto náutico e Polis 
Em Setembro de 2007 interviemos na Assembleia Municipal de Aveiro, 
expondo a nossa preocupação com o futuro do Posto Náutico da antiga Lota, 
nomeadamente o desmantelamento do acesso à água sem a criação de 
alternativa e a construção das novas instalações na mesma área. Meio ano 
antes da ida à AM avisámos, em vão, todas as entidades do que urgia fazer, 
face à anunciada obra de consolidação do perímetro da Lota.  
De seguida lançámos uma petição pública na internet que reuniu mais de um 
milhar de assinaturas em pouco mais de uma semana. 
Faltam dois meses para comemorar o 1º aniversário sobre esta exposição 
pública e nada está feito no terreno quanto ao acesso. A solução provisória 
dura há 10 meses: um monte de lama e de pedras, de cabos de aço e de 
restos de obras!  
A confirmação da localização e da construção de um novo Posto Náutico na 
zona da Lota / Polis também não obteve uma resposta formal e positiva de 
quem tutela aquela área de terreno (APA e CMA), pese embora a definição de 
um local e de uma área de 2668 m2 para pavilhões náuticos no respectivo 
Plano Urbanístico. 
 
O remo de Aveiro precisa da sua casa no coração da cidade, próximo dos 
seus jovens cidadãos.  
 

Piscina 
A piscina que o Clube gere através da sua secção de natação tem tido 
problemas de gestão directamente relacionados com as autoridades que 
permitiram a sua utilização pelo clube. 

Contrato de comodato 
Existe um contrato de comodato inicialmente subscrito entre o IDP e a CMA 
para a gestão da piscina. A gestão das piscinas junto ao Liceu José Estêvão foi 
depois alvo de um segundo contrato de comodato, no mesmo ano, entre a 
CMA e o Clube dos Galitos, assinado pelo Dr. Alberto Souto e a Dra. Marília 
Martins, tendo em vista a entrega da gestão das referidas instalações à secção 
de natação. 
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Desse contrato decorre uma lista grande de obras a efectuar pela autarquia 
como contrapartida da gestão integral do espaço pelo clube. Da longa lista de 
obras sobressaem a reparação de grandes fugas de água no tanque e a 
completa remodelação do sistema de aquecimento e desumidificação. 
 
Foi impossível implementar completamente o acordo por incumprimento 
camarário e logo desde a sua assinatura em Novembro de 2003. O Clube dos 
Galitos, implementou uma gestão racional que modificou radicalmente a 
realidade quotidiana e o funcionamento da piscina se comparada com a 
ineficaz administração pública nomeadamente através IDP.  
 
Face à incapacidade da autarquia anterior fazer as necessárias obras 
acordadas no contrato de comodato, o Clube dos Galitos foi realizando 
investimentos imprescindíveis de que ressalta a completa alteração da 
maquinaria, modificações profundas nos balneários, a completa revisão da 
instalação eléctrica, etc. Uma listagem detalhada das obras e investimentos foi 
entregue à Câmara Municipal ficando no essencial por reparar as fugas de 
água e o isolamento. 

Serviços prestados e não pagos 
Foi assinada uma alteração ao protocolo ainda na gestão camarária do Dr 
Souto que permitiu à CMA, ou a uma entidade por ela designada, no caso o 
CDSB, a frequência de um vasto leque de horários tendo como contrapartida o 
pagamento de um valor mensal de 2500€. Esta revisão do acordo permitiu 
assim ao Centro Desportivo de São Bernardo, frequentar a piscina gerida pelo 
Galitos, sem directamente pagar qualquer prestação por esse serviço.  
O incumprimento do pagamento dessa verba mensal a partir de meados de 
2006 tem dificultado a gestão da instalação desportiva. No entanto, no início da 
época desportiva de 2006/07 a Câmara Municipal comunicou-nos na presença 
do CDSB a intenção de revogar a referida cláusula mas já com a presente 
época a decorrer decidiu o contrário. Este processo obrigou inesperadamente a 
Secção de Natação, a quem incumbe a gestão da piscina, a mudar de 
estratégia, a corrigir orçamentos, a renegociar acordos já com a época em 
curso.  
 
Entretanto, em 3 de Março de 2008, com o avolumar das prestações mensais 
em atraso e depois de inúmeras tentativas junto da CM para encontrar uma 
solução para este problema, conseguiu-se o compromisso escrito pelo 
vereador do pelouro para os seguintes pontos: garantia do pagamento mensal 
acrescido da  recuperação do atraso; a anulação da cedência de espaços à CM 
(propusemos que o clube utente desse espaço recebesse directamente da CM; 
o clube utente pagar-nos-ia directamente) e resolver em definitivo o problema 
das facturas da água que abordaremos no ponto seguinte. 
 
 
 
 



             Página 10 
             vfinal 

 
 

Execução fiscal contra o clube (obras na Piscina e facturas da água) 
O contrato de comodato mencionado no ponto anterior inclui um anexo que 
elenca uma série de obras a cargo da autarquia que nunca foram executadas. 
Como se disse, o clube substituiu-se à autarquia fazendo muitas das obras 
necessárias, investindo bastante dinheiro nelas. 
De tudo foi dado conhecimento exaustivo à autarquia, quer documentalmente, 
quer verbalmente em diversas reuniões com o senhor Presidente e/ou 
Vereadores. Pretendemos concluir um acordo que salvaguarde os interesses 
do CG: as verbas por nós investidas, os incumprimentos de obras por parte da 
CMA, a definição de um consumo normal de água e outros custos enquanto 
não for resolvido o problema do tanque e a regularização das dívidas em atraso 
por parte da CMA. 
 
A CM desde o mandato anterior que pagava as verbas referentes aos 
consumos da piscina como contrapartida do não cumprimento do contrato. 
Inesperadamente, os SMAS começaram a enviar ao clube facturas de água em 
Setembro de 2006, facturas que o clube sempre devolveu por duas razões; 

• Não as aceitar pelo que estava acordado 
• Nunca ter assinado qualquer contrato de serviços com os SMAS. 

Depois de várias cartas e contactos fomos surpreendidos com dois processos 
executivos movidos ao clube pela CM / SMAS. O Clube entretanto apresentou 
as competentes contestações. Esperamos que o bom senso prevaleça e que a 
CM retire a queixa pelas razões expostas as facturas objecto de execuções 
fiscais não estão relevadas nas contas do Clube. 

Secções Culturais 
 
A actividade cultural no clube foi retomada com vigor. 

Filatelia 
Ressalta a actividade da secção filatélica que começou a trabalhar com afinco 
na organização de eventos de escala internacional que ocorreram de forma 
brilhante no ano de 2007.  
Em 13 de Marços de 2007 foram inauguradas, pelas 17h00, as Exposições 
Filatélicas AVEIRO 2007 e ALAVARIUM 2007 que tiveram um êxito enorme. 
Nessa data foi oficialmente apresentado o Inteiro Postal comemorativo dos 50 
anos da Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos. Foram 
expostas cerca de uma centena de colecções filatélicas, de diversas classes 
(Temática, Tradicional, Inteiros Postais, Maximafilia, Juventude, etc.) oriundas 
de Portugal e Espanha. 
Já de 2008 a Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos associou-
se às comemorações desta efeméride, com a realização da Mostra do Mar – 
mostra filatélica subordinada ao tema Mar.  
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No decorrer da referida Mostra do Mar, realizaram-se três palestras 
subordinadas aos seguintes temas: 
- “Os Estaleiros dos Mónicas na história da construção naval na Ria de Aveiro”, 
pelo Capitão João Batel; 
- “História Postal – Correio Marítimo”, pelo Dr. Luís Frazão; 
- “Pesca do Bacalhau – uma viagem”, pelo Capitão Marques da Silva. 
 
Igualmente se destaca o relançamento da revista Selos & Moedas e constante 
convite da secção para participação em exposições temáticas e alusivas a 
efemérides como a abertura da Barra de Aveiro, ou o centenário da Companhia 
Voluntária de Salvação Pública Guilherme Gomes Fernandes -Bombeiros 
Novos. 

Fotografia 
A secção de fotografia colaborou em todas as actividades do Clube 
demonstrando um sentido clubista notável. Para além de algumas exposições, 
concursos fotográficos, passeios fotográficos e cursos de formação a secção 
começou, em 2006, projecto de um livro evocativo da fotografia do nosso sócio 
Sr. Félix que infelizmente ainda não foi possível terminar. 
 

Secções desportivas 
 
Os anos de 2006, 2007 e 2008 assistiram ao renascer da actividade desportiva 
no Galitos. Os êxitos da secção náutica, os sucessos da natação, os brilharetes 
no basquetebol, o fulgurante começo do xadrez e novidade do ciclismo são 
motivos suficientes para alegria dos sócios. 
Talvez tenham sido no seu conjunto os anos que mais êxitos desportivos 
deram ao clube desde a sua fundação. 
 
Os relatórios anuais das secções falam por si próprios mas é bom em linhas 
gerais evidenciar os momentos mais altos e as dificuldades de cada secção. 

Basquetebol 
O basquetebol iniciou um processo de recuperação financeira notável 
principalmente na época de 2007/08 e que teve como principal decisão o 
abandono da competição semi-profissional. Esta decisão, aliada a uma aposta 
em treinadores e nos jovens atletas permitiu reestruturar a secção e melhorar o 
seu desempenho global. Dos resultados devemos salientar o segundo lugar 
nacional dos iniciados em 2006/07 em Faro, a fase final dos Juniores A em 
2005/06 e a colocação de todas as equipas nas fases finais regionais em 
2007/08. A secção lançou “clinics” para treinadores com oradores do mais alto 
nível nacional e a que justamente deu o nome de um grande Galitos, o Sr. José 
Nogueira. 
Nunca foi descurado a manutenção do pavilhão do clube a cargo da secção. 
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Ciclismo 
Sendo formada no ano de 2007 a secção começou a actividade desportiva na 
actual época 2007/08 tendo já conseguido resultados de destaque. Iniciou um 
processo de organização interna e de auto financiamento que possibilitou já a 
compra de equipamentos adequados à modalidade. Os resultados desportivos 
começam já a ter alguma relevância. O espírito e a motivação da secção pode 
ser determinante para a modalidade com ao qual clube começou no ano da sua 
fundação. 

Natação 
Foram os anos da natação. 
Principalmente nos anos de 2007 e 2008 a visibilidade da secção aumentou 
bastante devido aos resultados desportivos dos seus atletas com evidente 
destaque para o Diogo Carvalho. Para além das presenças do nosso atleta nas 
finais A em mundiais e europeus e a fabulosa qualificação para os JO a equipa 
evoluiu muito, como provam os pódios nacionais de vários atletas, o título 
nacional de André Simões e a consagração, já em 2008, da equipa feminina 
que foi campeã nacional da 3ª divisão. Na actualidade a maioria dos nossos 
atletas luta por lugares nos nacionais, enquanto na anterior década lutava por 
títulos regionais. A secção procurou e conseguiu ao longos destes últimos anos 
juntar um leque de treinadores e profissionais excelentes tendo também 
melhorado enormemente o serviço da piscina. 
 

Náutica - Remo 
A secção náutica passou anos difíceis principalmente no final da época de 
2005/06 devido a insuficiências financeiras. A mudança de liderança, o início 
duma gestão mais realista, possibilitou o ressurgimento da secção e uma 
aposta forte nas escolas de remo. Desportivamente a secção habituou-nos aos 
títulos nacionais, a ter atletas nas selecções nacionais, e estar representada 
em Taças do Mundo. Devemos salientar o trabalho na manutenção das 
embarcações e o interesse no remo de lazer que deverá contar com duas 
novas embarcações ainda este ano. 
A secção náutica decidiu transferir o local de realização da tradicional regata da 
Descida da Ria para o canal de Mira, a mais antiga regata de fundo 
internacional de Portugal, conseguindo com isso aumentar muito a sua 
visibilidade e nível competitivo (em 2008 teve a maior participação 
internacional) não esquecendo o prestimoso apoio da Câmara Municipal de 
Ílhavo. 
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Xadrez 
A secção de xadrez evoluiu bastante nos seus poucos anos de actividade mais 
recente. Adquiriu uma organização notável que se mostra na confiança com 
que organiza torneios nacionais e regionais e soube construir um projecto de 
escolas de nível superior. 
Desportivamente a secção conta no ano de 2007/08 com o seu primeiro título 
nacional através do atleta João Andias. Outros atletas conquistaram já lugares 
de pódios nacionais e  assim o direito a representar Portugal em vários torneios 
e competições na Europa a exemplo do que tinha já acontecido em 2006/07 (VI 
CAMPEONATOS DAUNIÃO EUROPEIA – Murek na Áustria e os 
CAMPEONATOS EUROPEUS DE XADREZ em Montenegro (Bósnia-
Herzegovina) 
 
A colaboração com o projecto PDX teve os seus pontos de conflito com a CM 
mas na globalidade a apreciação é positiva.  
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Palmarés anos 2006, 2007 e 2008 
 
Para que conste e na impossibilidade de nomear todos os resultados 
desportivos o Clube dos Galitos teve durante estes anos relataremos apenas o 
Palmarés mais recente do Clube dos Galitos 

Época 2005/06: 
 
• 19 Atletas que foram campeões nacionais, no remo e na natação 
• 23 Títulos nacionais no remo e na natação 
• 39 Atletas (inclui equipa juniores A em basquetebol) que conquistaram 

lugares de pódio em competições nacionais, no remo na natação, no 
basquetebol e no xadrez. 

• 94 Títulos de cariz regional ou distrital nas camadas de formação 
• 9 Atletas em selecções nacionais 
• 3 Atletas em selecções regionais de cariz regional ou distrital 

Época 2006/07  
 

• 23 Atletas que foram campeões nacionais, no remo, no xadrez e na 
natação. 

• 21 Títulos nacionais no remo, no xadrez e na natação. 
• 31 Atletas (inclui equipa de iniciados de basquetebol) que conquistaram 

lugares de pódio em competições nacionais, no remo na natação, no 
basquetebol e no xadrez. 

• 33 Lugares de pódio em competições nacionais (2 e 3 lugares) 
• 134 Títulos de cariz regional ou distrital nas camadas de formação no remo 

na natação, no basquetebol e no xadrez. 
• 117 Lugares de podio em competições regionais, de cariz regional ou 

distrital nas camadas de formação (2 e 3 lugares) 
• 13 Atletas em selecções nacionais 
• 42 Atletas em selecções regionais de cariz regional ou distrital 

Época 2007/08 (inicio de época e ainda só com resultados 
nacionais) 
 

• Campeão Nacional da 3ª Divisão Feminina em Natação 
• Campeão Nacional de Shell 8 ligeiro 
• Campeão Nacional de Quadri-scull 
• Campeão Nacional Double Sénior Masculino Veteranos 
• Galitos Campeão Nacional Shell de Quatro com Timoneiro Masculino 

Veterano  
• 6 Títulos Nacionais Individuais na Natação Diogo Carvalho 
• João Andias Campeão Nacional Sub12 Xadrez 
• Maria Cordeiro Campeã Nacional em skiff infantil feminino 
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Destaques Internacionais 

Época 2005/06 
Atletas no percurso de alta competição 

Diogo Carvalho Natação 
Basquetebol 

João Balseiro - Campeonato da Europa de Sub-20 
Natação 

Diogo Carvalho – Campeonato da Europa de Juniores, Meeting de 
Bordéus e Taça Latina 

Remo 
Campeonatos do Mundo  

João França, Sara Silva 
Gent na Holanda 

Rafaela Ferraz, Ricardo Abrantes eTiago Matias 
 

Época 2006/07 
Atletas no percurso de alta competição 

Diogo Carvalho Natação 
Jorge Dinis Remo 
Sergio Neves Remo adaptado 

Natação 
Diogo Carvalho - Campeonatos do Mundo – apurado para os Jogos 
Olímpicos, Taça Latina, Meeting Bordéus, Barcelona, etc. 

Remo 
Taça do Mundo - Alemanha 

Antonio Moreira, João França, Rui Rosa e Ricardo Carvalho 
Xadrez – Carolina Santos, Campeonatos da União Europeia 
Basquetebol  

Campeonatos Europeus em Creta – Grécia, Divisão A 
João Balseiro  
Jaime Verde 

Selecções nacionais 
João Balseiro – selecção Nacional Sub 20 e c 
Jaime Verde – Selecção nacional sub 16 
Pedro Salgado – Selecção nacional sub 16 
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Época 2007/08 
 
Atletas no percurso de alta competição 

Diogo Carvalho Natação 
Natação  

Qualificação para os Jogos Olímpicos de Diogo e do seu treinador Elio 
Terrível 

Resultados Diogo Carvalho 

Prova Local Classif. Quant. Observ. 
4º Lugar 200m Estilos Rec. Nacional 

Camp. Europa PC  Debrecen 
8º Lugar 200m Mariposa Rec. Nac. 

Camp. Europa PL Eindhoven 6º Lugar 200m Estilos RN/Min A JO 
7º Lugar 200m Estilos 
12º Lugar 100m Estilos Camp. Mundo PC Manchester 

12º Lugar 200m Mariposa Rec.Nac. 

 
Basquetebol 
Selecções nacionais 

Ricardo Mota na Selecção Nacional de Sub 16 
Matthew Moreira na Selecção de Sub 14 
Vasco Quintino na Selecção de Sub 14 

 
Xadrez  
Participações por direito conquistadas em provas nacionais e previstas para os 
meses de Agosto e Setembro de 2008 
VI CAMPEONATOS DAUNIÃO EUROPEIA – Murek (Áustria) 

João Nuno Valente (sub12) 
CAMPEONATOS EUROPEUS DE XADREZ - Montenegro (Bósnia-
Herzegovina) 

Filipe Martinho (sub14), 
João P. Andias (sub12), 
Henrique Aguiar (sub10) 

Organização e Obras 
 
Foi implementado um sistema informático que entrou em funcionamento em 
Junho de 2006 e que permitiu ter o pagamento de quotas e gestão do clube 
centralizado. 
Foi aplicada uma rede de protecção na entrada principal da sede por causa de 
um assalto felizmente sem consequências danosas. 
Foram executadas obras no bar e na cobertura (varanda) para evitar as 
infiltrações de água. 
Foram ainda colocados suportes para exposições na sala do Bar bem como foi 
pitada a sala do mesmo. 
Foram executados vários estudos conducentes a transferência da secretaria 
para o primeiro andar, de forma a facilitar o acesso a todos os sócios e que não 
foi executado por falta de verbas. 
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Foram reparadas as portas do salão nobre pelos sócios que organizam 
regularmente as festas recreativas. 

Política de comunicação e a presença na internet 
 
A política de comunicação do Clube dos Galitos tem-se pautado por sobriedade 
nos relatos dos nossos feitos, por uma divulgação constante das nossas 
actividades e sobretudo pela actualidade. Fomos parcos em notícias de 
dirigentes propositadamente e multiplicamos as informações sobre o clube, 
suas actividades e sobretudo os seus êxitos desportivos e culturais. 
 
O site na Internet do Clube dos Galitos foi lançado em 2004 no ano do 
centenário. Desde então, tem sido um veículo dinamizador da actividade do 
Clube dos Galitos, mostrando a Aveiro e ao mundo os nossos êxitos, as nossas 
ambições e a nossa forma de estar no desporto e na cultura. O site esteve em 
fase de testes nos últimos meses de 2004 entrando em exploração em 2005 no 
mandato anterior. 
 
As visitas ao site têm subido consistentemente ao longo destes 4 anos, 
demonstrando o interesse para os jornalistas, atletas e sócios e o empenho da 
actual Direcção do Clube na sua dinamização. Os resultados demonstram 
amplamente o sucesso do projecto. 
 
A média de visitas diárias por internautas distintos é superior a 160 visitantes 
tendo crescido 119% só no ano passado tendo-se atingido um máximo de 
visitas em Outubro de 2007. 
 

• As fotos publicadas pelas secções nas galerias ascendem a 1765  
• Os dados apresentados referem-se à data de Final de Abril de 2008. 

 
Site Galitos 

ANO Nº notícias 

2004 36 

2005 138 

2006 387 

2007 460 

2008 169 

Total 1190 
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Secção 

Nº notícias 
2004 2005 2006 2007 2008 

Basquetebol 612 9 83 202 237 81 

Natação 263 21 35 73 97 37 

Xadrez 167  7 61 79 20 

Náutica 70  8 31 21 10 

Clube 35 1 5 12 14 3 

Filatelia 11    7 4 

Fotografia 9 1  1 2 5 

Ciclismo 9     9 

Judo 8   6 2  

Centenário 3 3     

Campismo 2    1 1 

Vela 1 1     
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Conclusão 
Escrevemos no início do mandato um pequeno programa de acção que seria 
o nosso guia estratégico e as linhas de força para os anos em que 
estaríamos à frente do Clube. Consideramos que o programa foi cumprindo 
na generalidade mantendo-se a sua actualidade. 
 
Um clube de formação 
Sabemos que nem todos no Galitos podem ser grandes atletas ou artistas 
mas todos poderão ser grandes homens e cidadãos exemplares. Esta 
deverá continuar a ser a missão do nosso clube e dela não nos afastaremos 
afirmando a nossa marca com um slogan forte; “Galitos – o clube da 
formação” 
Também para formar é necessário captar novos jovens. O Clube deverá 
inscrever como objectivo central tornar-se líder no fomento de campos de 
férias e tempos livres. 
 
Um clube para os sócios 
O afastamento progressivo dos sócios que temos assistido deverá ser 
travado. Para isso o clube deverá implementar uma filosofia de serviços em 
que os sócios reconheçam utilidade e que agregados às tradicionais 
actividades culturais e desportivas os cativem a participar empenhadamente 
na vida do clube. 
  
Um clube voltado para Ria 
As actividades náuticas deverão ser a aposta fundamental e preferencial do 
Galitos. Sempre vivemos ligados à Ria e seria um erro não aproveitar este 
legado dos nossos antecessores. Aproveitar a embalagem de alguns 
programas de requalificação governamentais, relançando o remo, deverá 
constituir um objectivo estratégico. 
 
Um clube de cultura 
A tradição no Galitos impõe que se tente rejuvenescer a vertente cultural de 
que nos enchem de orgulho tantas recordações bonitas. Tentaremos atrair 
ao Galitos todos aqueles que de alguma que pensam e promovem a cultura 
aveirense. 
 
Um clube financeiramente descentralizado e equilibrado 
O clube soube ao longo dos anos manter uma descentralização e uma 
independência das secções que se revelou um modelo de sucesso. 
Deveremos apenas introduzir medidas de gestão aproveitem de melhorem 
as práticas de gestão correntes. No fundo, trata-se de unir mais e fortalecer 
aquilo que é semelhante e manter separado aquilo que é diferente na vida 
quotidiana das secções. 
 
Este relatório de actividades foi provado por unanimidade em reunião de 

direcção do Clube dos Galitos em 10 Julho de 2008 


