Pavilhão Galamba Marques

Um Nome para um Pavilhão
A meio da década de 50, passados os últimos grandes triunfos do Remo (marnoteiros) e
o efémero brilho do Hóquei em Patins, o Ginásio era um Clube em crise quase permanente, no
meio do “calvário” do futebol, apenas sobressaindo uma equipa de basquetebol modesta mas
com dignidade. Virado para si próprio, contemplando as glórias do passado , ia-se consumindo
em pequenas mas desgastantes “guerras” citadinas com o rival de sempre e os vizinhos da frente.
Um conjunto de circunstâncias felizes, com o Severo Biscaia a aliciá-lo da janela do
primeiro andar dos escritórios da C.P., trouxe até nós o sportinguista Galamba Marques, há pouco
chegado à Figueira, já com apreciável currículo de dirigente, mas que aqui apenas dera nas vistas
por ter tido a ousadia de escrever a verdade: que o peixe era muito caro na nossa praça, afirmação
que um jornal da terra lhe levou muito a mal…
Vogal da Direcção em 1956 e Vice-Presidente no ano seguinte, marcou logo a diferença
na organização dos Concursos de Pesca, aos quais deu dimensão nacional.
Assim se iniciaram os anos, mais de um terço da existência do clube, em que a vida do
Ginásio se confunde em grande parte com a actividade do Presidente (mesmo quando não ocupa
o cargo) Galamba Marques.
Não só pelas inúmeras iniciativas de projecção que, algumas vezes quase sozinho, levou
a bom termo, como pelo mérito e humildade de apoiar outras surgidas ao longo destes anos.
Num aspecto se lhe deve tudo, ou quase tudo: o invejável património que o Clube hoje
possui.
O Pavilhão está erguido sobre a sua persistência.
Por isso só pode ter o seu nome!
J.S.
(in Vai d’Arrinca!... Dez. 1991)

Pavilhão Galamba Marques

No dia da inauguração - 4 Julho 1992

Características
Recinto Principal
Área coberta 4400 m2
Utilização simultânea de:
- 3 Campos - transversalmente - em regime de treinos
- 2 Campos - transversalmente - em competição
- Todo o campo - longitudinalmente - em competição

Modalidades: Andebol, Basquetebol, Futsal, Ginástica, Hóquei em Patins, Ténis, Voleibol.
Bancadas fixas para 1500 pessoas, podendo ascender a 2000, utilizando-se as bancadas amovíveis
previstas.
Além do recinto principal, o edifício do Pavilhão engloba três ginásios, salas de ginástica e de
musculação, instalações administrativas, Restaurante.

Instalações Administrativas e Sede Social

Uma área do edifício do Pavilhão foi adaptada em 2002 para Sede Social e instalações administrativas,
as quais incluem a Sala polivalente “Elísio Godinho” e a Biblioteca “Nicolau Mónica de Oliveira”.

