António Raínha (1879-1949)
<<No Ginásio juntava-se muita gente moça da Figueira e nele pontificava um
desportista completo, recém formado em Filosofia, enérgico, desembaraçado e
aprumado, com a sua barba ruiva em bico, o Dr. António César de Almeida Rainha>>
Conferência <<A Figueira no Dealbar do século XX>> - Rafael Salinas Calado (1944)

Filho do Dr. Júlio César de Almeida Raínha, advogado e deputado do Partido
Progressista,e de D. Maria da Guia Evaristo; matriculou-se no 1º ano de Matemática e Filosofia
da Universidade de Coimbra em 1896, e concluiu o curso em 1900.
Monárquico, vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz em 1907 e Vice-consul da
Holanda nesta cidade, o Dr. António Raínha foi um dos mais notáveis e influentes dirigentes do
Ginásio na primeira metade do século XX.
Presidiu á Direcção por oito vezes, a primeira das quais em 1904 e a última em 1942, e
ao Conselho Fícal em 1919 e 1920.
Foi eleito Sócio Benemérito na Assembleia Geral de 31.05.1906.
<<Pai do Futebol Figueirense>> chamou-lhe com propriedade Augusto Veiga (Número
único do Cinquentenário-1945), pois não só introduziu a modalidade na Figueira como foi

capitão do 1º grupo do Ginásio e seu instrutor, e por sua interferência vieram desportistas da
capital para prestarem ensinamentos sobre o jogo.
Grande animador da Secção Naútica, marcou com o seu extraordinário dinamismo os
primeiros anos do REMO Ginasista.
Logo em 1897, emprestou dinheiro para a aquisição de duas guigas, e em 1905 ofereceu
do seu bolso os in-riggers Vega e Altair.
Neste ano também se distinguiu como remador e orientador técnico da Secção,
juntamente com Augusto d´Oliveira.
Em 1908, ofereceu a Taça Mondego para a primeira Regata a nível nacional realizada na
Figueira da Foz, e no ano seguinte promoveu a primeira deslocação dum clube local para
Regatas fora da Figueira, no rio Tejo, em Lisboa.
Novamente Director Técnico da Secção em 1917, movimentou mais uma vez boas
vontades para aquisição de embarcações.
Noutra das suas presidências (1921) foi adquirido o primeiro out-rigger (hoje shell) de 8
remos, ao qual foi dado o nome de Alésia, sendo madrinha D. Alésia Sotto Mayor.
Praticou também Ciclismo, Tiro e Vela, e destacou-se no AUTOMOBILISMO desportivo,
modalidade da qual foi um dos pioneiros no nosso País, em 1902.
Em 1942, dezoito anos depois da sua presidência anterior, viu-se “obrigado” a regressar
à liderança do Ginásio, que atravessava a maior crise de sempre.
No curto espaço de quatro meses, conseguiu equilibrar as finanças do Clube, admitiu 62
novos sócios, a sede foi renovada tornando-se mais confortável, o Posto Náutico objecto de
limpeza radical.
<< Cabe aqui dizer que ao contrário do que alguém levianamente afirmou, o Ginásio não
é uma associação falida ou à beira da ruína >>
Relatório da Gerência de Outubro 42 a Janeiro 43, sob a sua presidência.

<< Sem dúvida alguma que a personalidade do Dr. António Rainha extravasa
grandemente a sua componente de figura grande do Ginásio, tão díspar foi a sua
intervenção na vida social da Figueira do seu tempo, onde a sua verticalidade como cidadão
ilustre, que nunca renegou as suas convicções, foi bem marcante e diz bem da sua forma de
se situar na vida pela coerência e frontalidade em enfrentar todo o tipo de situações, por
mais adversas que se lhe deparassem. Todas estas qualidades são bem evidentes no seu
percurso na vida associativa do Ginásio, durante dezenas de anos >>
Elísio Godinho – Vai D´Arrrinca!... – Dez. 1990

TAÇA DR. ANTÓNIO RAINHA
De 11 de Junho a 7 de Julho de 2007, o Ginásio organizou no seu Pavilhão um Torneio de
Futsal dotado com a Taça Dr. António Rainha, prestando assim homenagem ao introdutor do
futebol na Figueira da Foz.
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- “O Futebol” - “O Remo” – Augusto Veiga – Número único do Cinquentenário - 1945

