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Em cumprimento do estabelecido na alínea f) do número 2 do artigo 8.º do 
Regulamento Geral da Academia Olímpia de Portugal, apresenta-se de seguida o 

Relatório de Atividades e Contas, referente ao ano de 2014 
 
 
 

I 
INTRODUÇÃO 

 
 
 

I.1.   Nota introdutória 
 
O ano de 2014 fica indelevelmente marcado por dois aspetos que em grande escala marcaram o ritmo 
da gestão e dinâmica da Academia Olímpica de Portugal (AOP). E se o primeiro – organização do XVI 
Congresso da Associação Panibérica de Academias Olímpicas (APAO) – se revelou e traduziu em toda 
a linha num enorme sucesso do ponto de vista da capacidade de acolhimento e concretização, com a 
consequente projeção de Portugal e da sua «Academia» no contexto internacional dos diferentes 
países membro, um segundo aspeto – a perda do recurso humano afeto à AOP – traduziu-se numa 
clara e preocupante perda de eficácia na concretização das ações conducentes ao cumprimento do 
plano de atividades proposto e da própria missão da «Academia». 
 
No entanto, e apesar da limitação natural imposta pelo último aspeto referido, a concretização, quer da 
XXV Sessão Anual e VI Sessão para Membros, traduziu-se em momentos de elevado significado para 
a vida da AOP, pelo sucesso, envolvência e abrangência conseguida pelos eventos, ora pelo 
cumprimento dos objetivos propostos, ora pela dinâmica e dignidade que lhes ficaram subjacentes. 
 
Internacionalmente, e no que respeita às sessões da Academia Olímpica Internacional (AOI), releva-se 
a presença nacional na sessão de diretores e que teve no elemento do Conselho Diretivo (CD) da AOP 
o representante de todos os diretores de academias presentes para o discurso final, em seu nome. 
 
Alguns problemas antigos não tiveram ainda a resolução devida, como de resto seria manifesta 
vontade do CD da AOP, mas conseguiram-se no entanto alguns passos significativos no sentido de 
resolução tão breve quanto possível… refiro-me a edição da publicação resultante do IV concurso de 
ensaio e a apresentação de um novo sítio de internet, este que se apresenta cada vez mais limitado 
por problemas de natureza técnica e sem possibilidade de serem resolvidos. 
 
Relativamente à “comunicação” com os membros, e para além da tentativa de reforço com informação 
por via eletrónica através de circulares internas, não se conseguiu cumprir o propósito de produção e 
envio da newsletter da AOP, esta produzida até maio de 2013. Em contraciclo, e de algum modo na 
perspetiva de tentar minimizar os impactos da comunicação para o exterior, procurou-se reforçar a 
presença da página da rede social Facebook da AOP. 
 
Do ponto de vista estrutural e da orgânica interna, foram dados alguns passos importantes 
conducentes a uma maior eficácia interna, naquilo que se refere ao procedimento administrativo. 
 
Foi pois neste contexto e lógica que se procurou redigir o presente relatório de atividades, relativo ao 
ano de 2014, para os naturais e sempre oportunos contributos dos membros, mediante eventuais erros, 
lapsos ou omissões. 
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II 

ORGÂNICA 
 
 
 

II.1.   Composição do Conselho Directivo 
 
O Conselho Diretivo (CD) da AOP, sendo constituído por 7 elementos, teve dois pedidos de demissão, 
os quais foram apresentados ao Presidente da Assembleia Eletiva – Dr. José Manuel Constantino. A 
substituição de elementos do CD foi apresentada em reunião de membros, realizada em 3 de outubro, 
não tendo esta no entanto ainda sido formalizada. 
 
 

Composição do Conselho Diretivo (depois de 7 de junho) 

Cargo Membro n.º Nome 

Presidente 190 Luis Gomes da Costa 

Vice-Presidente 633 Tiago Nunes Viegas 

Secretário-Geral 679 Susana Rodrigues (+) 

Vogal 184 Helena Pinto Coelho 

Vogal 671 Fernando Costa 

Vogal 691 Horácio Lopes (++) 

Vogal 695 Gustavo Marcos 

(+) apresentou demissão em setembro de 2014 
(++) apresentou demissão em janeiro de 2015 

 
 
 

II.2.   Reuniões do Conselho Diretivo 
 
Durante o ano de 2014 o CD realizou nove reuniões mensais (não tendo estas tido lugar nos meses de 
março, maio e agosto) sobre as quais foram produzidas as respetivas atas, quer em formato papel, 
quer em formato digital, que se encontram devidamente arquivadas. 
 
  - 25 de janeiro 
  - 22 de fevereiro 
  - 5 de abril 
  - 7 de junho 
  - 5 de julho 
  - 13 de setembro 
  - 11 de outubro 
  - 16 de novembro 
  - 6 de dezembro 
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Entre outros assuntos, muitos deles relativos à «gestão corrente», apresentam-se de seguida as 
propostas submetidas em reuniões do CD da AOP: 
 
- 25 de janeiro 
Proposta 1-2014-LGC - Calendário de reuniões do CD para 2014 
Proposta 2-2014-SR - Representação AOP nas sessões da AOI 2014 
Proposta 3-2014-LGC - Constituição de GT para organização da II Sessão da Madeira 
Proposta 4-2014-LGC - Aquisição de serviço de cópias-digitalização-impressão 
Proposta 5-2014-SR - Comissão Organizadora Congresso APAO 
Proposta 6-2014-TV - Novos Membros AOP Joana Viães - ratificação 
Proposta 7-2014-TV - Novos Membros AOP Luis Pinheiro - ratificação 
Proposta 8-2014-TV - Novos Membros AOP Marta Lopes - ratificação 
Proposta 10-2014-TV - Novos Membros AOP Mário Santos - ratificação 
Proposta 11-2014-TV - Distinção AOP 2013 David Maia - ratificação 
Proposta 12-2014-TV - Distinção AOP 2013 Vasco Lynce - ratificação 
Proposta 13-2014-LGC - Livro 30 anos AOP - história e outras estórias 
Proposta 14-2014-LGC - Revisão do Regulamento Geral AOP 
Proposta 15-2014-LGC - Regulamento Concurso Filatélico 
Proposta 16-2014-LGC - Constituição de GT para Área Colecionismo 
Proposta 17-2014-LGC - Classificador de Arquivo AOP 
Proposta 18-2014-LGC - Reafetação de RH's AOP 
Proposta 19-2014-LGC - Mudança de sede AOP 
Proposta 20-2014-SR - Proposta de Protocolo com Universidade Europeia 
 
 
- 22 de fevereiro 
Proposta 21-2014-SR - Concurso Bolseiros-Jovens Participantes à sessão de jovens da AOI 
 
 
- 5 de abril 
Proposta 22-2014-TV - Constituição da Comissão Organizadora do Congresso APAO 
Proposta 23-2014-TV-HL - Aceitação de Estágio Gestão do Desporto - ESDRM - ratificação 
Proposta 24-2014-TV - Parceria com Desporto Escolar 
Proposta 25-2014-LGC - Participação em Sessões da AOI 
Proposta 26-2014-SR - Adjudicação de viagens para deslocações às sessões AOI 
 
 
- 5 de julho 
Proposta 27-2014-TV - Guião para Relatórios de Participação em Sessões da AOI 
 
 
- 11 de outubro 
Proposta 28-2014-LGC - XXV Sessão Anual AOP-VI Sessão de Membros 2014 
Proposta 29-2014-LGC - Homologação dos Relatórios de Participação nas Sessões AOI 2014 
Proposta 31-2014-LGC - Voto de Louvor à Secretária-geral demissionária Susana Rodrigues 
 
 
 

II.3.   Reuniões de Membros 
 
Foram realizadas duas reuniões de membros no período em referência; a primeira para aprovação do 
«Relatório e Contas de 2013», tendo tido lugar a 22 de março, em Lisboa – sede da AOP, com 16 
presenças. A segunda reunião – para apresentação, discussão e votação da «Proposta de Plano de 
Atividades e Orçamento para 2015» – teve lugar no dia 3 de outubro, em Lisboa – sede do COP, com 
13 presenças. 
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II.4.   Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal 
 
A AOP esteve sempre presente em todas as reuniões da Comissão Executiva do COP, exceto na do 
mês de julho, tendo – sempre que solicitada – manifestado a sua posição nos mais diversos assuntos, 
reforçando assim o seu papel de órgão integrado junto do “Comité”, numa lógica colaboração e 
cooperação permanente e mutua. No impedimento do Presidente a AOP fez-se representar pelo seu 
Vice-Presidente, o que aconteceu por duas vezes. 
 
  - 27 de janeiro 
  - 24 de fevereiro 
  - 19 de março (extraordinária)  - 31 de março 
  - 28 de abril 
  - 26 de maio 
  - 30 de junho 
  - 28 de julho 
  - 29 de setembro 
  - 27 de outubro 
  - 10 de novembro (extraordinária) - 24 de novembro 
  - 22 de dezembro 
 
 
 

II.5.   Reuniões do Conselho Nacional do Desporto 
 
A AOP esteve presente nas duas reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND), que tiveram lugar 
a 22 de abril e 28 de outubro, na Sala da Biblioteca Nacional do Desporto, tendo sido abordados os 
seguintes assuntos: 
 
- 22 de fevereiro 
- Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) – designação de membro do Conselho de Arbitragem Desportiva pelo Conselho 
Nacional do Desporto 
- Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD) 
- Votação sobre o pedido de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva (UPD) – Federação dos Arqueiros e 
Besteiros de Portugal e Federação Portuguesa de Voo Livre 
- “Programa Nacional de Desporto para Todos” 
- Iniciativas Legislativas: 
 - Direitos Desportivos exclusivos 
 - Reparação dos danos emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos Profissionais 
 - Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo e Contrato de Formação Desportiva 
- Propostas de orientação estratégica da política nacional do desporto e propostas de matérias a serem apreciadas pela 
Comissão Permanente para o ano de 2015 
 
 
- 28 de outubro 
- Apresentação da Proposta de Decreto-Lei de proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas pelas federações 
desportivas 
- Iniciativa legislativa referente à reparação dos danos emergentes de acidentes dos praticantes desportivos profissionais 
- Propostas de orientação estratégica da política nacional do desporto e propostas de matérias apreciadas pela Comissão 
Permanente para o ano de 2015 
- Balanço da aplicação da Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de 
treinador de desporto 
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II.6.   Novos membros 
 
No decorrer do ano de 2014 assumiram a condição de membros da AOP, Afonso Candeias, Artur 
Madeira, Catarina Esteves, Cláudia Santos, Fábio Silva, Gabriel Cardoso, José Carlos Brito, José 
Esteves, Paulo Neto, Leila Marques e Jorge Pina. Os nove primeiros pela participação nos “cursos” 
(sessões anuais) desenvolvidos pela «Academia» e pela manutenção da sua ligação a esta, 
procurando desenvolver ações no âmbito do Olimpismo. 
 
Jorge Pina e Leila Marques, atletas paralímpicos com carreira de enorme relevância no Desporto 
Adaptado, assumiram a sua condição de membro, a convite do Conselho Diretivo, pelo “reconhecido 
mérito por serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico”. 
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III 

ATIVIDADE NACIONAL 
 
 
 

III.1.   XXV Sessão Anual e VI Sessão para Membros 
 
A localidade de Caneças, no concelho de Odivelas, acolheu as sessões da AOP. Foi de 21 a 23 de 
novembro que tiveram lugar a XXV Sessão Anual e VI Sessão para Membros, sob o tema geral: 
«Valores Olímpicos – Valores para a Vida», com um total de 41 participantes, 21 dos quais assistiram 
pela primeira vez a uma sessão. Do programa da “sessão” fizeram parte os seguintes temas e 
oradores: 
 
- Abertura 
. Academia Olímpica de Portugal: o que é? o que faz? e com quem?, por Luis Gomes da Costa – 
Presidente do Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal 
 
- 1.º painel 
. “Pierre de Coubertin e a dimensão humanista do Olimpismo: origem, evolução e desafios”, por 
Gustavo Marcos – Membro do Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal 
. “A Canoagem e os Valores Olímpicos, a importância da formação do atleta – que valores para a 
vida?”, por Vitor Félix – Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem 
. “O Desporto Escolar e os valores para a vida”, por Paulo Gomes – Coordenador Nacional do Desporto 
Escolar 
. “A tríade Pais, Treinador e Atleta: uma perspetiva da Psicologia do Desporto”, por Paulo Sousa – 
Diretor de Departamento de Desporto do ISCE/Professor Universitário 
. “O Treino e o Treinador: onde ficam os Valores Olímpicos para o resto da vida?”, por Pedro Sequeira 
– Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal/Professor Universitário 
 
- 2.º painel 
. “A prática desportiva de Alta Competição e a minha participação olímpica, que valores para a vida?”, 
por Sara Carmo - atleta olímpica 
. “A prática desportiva de Alta Competição e a minha participação paralímpica, que valores para a 
vida?”, por Nelson Lopes – ex-Presidente da Comissão de Atletas Paralímpicos 
. “A Universidade, o Desporto e o Olimpismo: que valores para a vida?”, por Carla Chicau – Professora 
Universitária - Escola Superior de Desporto de Rio Maior 
. “A Atividade Pedagógica do Treinador de Futebol: os contextos do Fair Play”, por Valter Pinheiro – 
Professor Universitário 
. “Valores Olímpicos ao longo da vida… antes, durante e depois da minha participação olímpica”, por 
Paulo Martins – Vice-presidente da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal/Professor 
Universitário 
 
- 3.º painel 
. “A evolução tecnológica e os Valores Olímpicos: o espaço e papel da Televisão”, por Carlos 
Henriques – Diretor-geral da Colorize 
. “Valores Olímpicos – Valores para a Vida: uma abordagem a partir da Carta Olímpica»”, por 
Alexandre Mestre – Jurista/Membro da Academia Olímpica de Portugal 
. “A Universidade, o Desporto e o Olimpismo: que valores para a vida?”, por Filipa Godinho – 
Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário 
. “Valores Olímpicos – Valores para a Vida: a minha experiência de atleta e dirigente”, por José Garcia 
– Chefe de Missão aos Jogos Olímpicos Rio 2016 
. “A Ética no Desporto e os Valores Paralímpicos, enquanto Valores para a Vida”, por Jorge Pina – 
Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto/Atleta Paralímpico 
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Foram ainda apresentados os relatórios de participação nas 
sessões de jovens da Academia Olímpica Internacional (AOI) 
por Paulo Neto (53.ª Sessão) e Luis Pinheiro e Cláudia Santos 
(54.ª Sessão). 
 
Ainda dentro do programa geral da sessão houve espaço para 
os membros presentes no decorrer da mesma apresentarem o 
trabalho que por si é desenvolvido no âmbito do olimpismo; 
neste contexto fez a sua apresentação Paulo Nunes. 
 
A sessão teve ainda como parceiros o ISCE – Instituto Superior 
de Ciências Educativas e o Centro de Formação Quinta da 
Fonte Santa, do Banco de Portugal, espaço que acolheu a 
apresentação de comunicações, alojamento, refeições e 
atividade física. 

 
 
 
 

III.2.   Ações de divulgação do Olimpismo 
 
- AOP colabora na formação de voluntários 
 

 

 
A AOP, no âmbito da parceria com a organização do Torneio de 
Futebol Infanto-juvenil Discoverers Cup, colaborou na formação 
dos jovens voluntários e coordenadores de área da organização 
do evento, assumindo a responsabilidade do módulo de 
formação “Os Valores no Desporto e os Ideais Olímpicos – a 
importância do Voluntariado desportivo”. 
 
Esta foi mais uma oportunidade de dar a conhecer a AOP aos 
jovens presentes na sessão, que teve lugar no dia 21 de junho, 
em Almada, nas instalações do Instituto Piaget. A sessão de 
formação foi assegurada pelo presidente da AOP. 

 
 
- Conferência em Olhão 
A convite da Comissão Organizadora dos Jogos de 
Quelfes a AOP foi uma das entidades convidadas e, 
no dia 29 de março, apresentou uma comunicação 
sobre o tema “A importância do Olimpismo no 
desenvolvimento das crianças”, tendo também – 
sumariamente – sido apresentada a AOP (missão e 
objetivos). Esta apresentação esteve a cargo do 
presidente do conselho diretivo, Luis Gomes da 
Costa. 
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- Aula na Universidade Europeia 

 

A convite da Universidade Europeia (licenciatura em 
Gestão do Desporto), por via o Dr. Rui Biscaia, a 
AOP promoveu, no dia 4 de novembro – em Lisboa, 
uma aula sobre “Olimpismo, os valores e ideias 
olímpicos”, tendo também sido apresentada a AOP 
(missão e objetivos), enquanto entidade do sistema 
desportivo nacional. Esta apresentação esteve a 
cargo do presidente do conselho diretivo, Luis Gomes 
da Costa 

 
- 6.º Workshop Taekwondo 
A convite do Taekwondo Clube de Santo 
António dos Cavaleiros, a AOP participou 
no dia 8 de novembro, com um stand de 
promoção e divulgação da sua atividade, 
bem como de distribuição de materiais 
diversos relacionados com os valores do 
desporto e os ideais olímpicos. 

 

 
- Conferência: Ser Dirigente Desportivo hoje – Profissionalismo, sim ou não? 

 

Em parceria com as Juntas de Freguesia de Odivelas e União de 
Freguesias Pontinha e Famões, teve lugar a 8 de novembro, a 
conferência, tendo sido orador o Comandante Vicente Moura (membro 
da AOP), na sua qualidade de ex-dirigente olímpico e atual dirigente do 
Sporting Clube de Portugal, tendo também sido apresentada a AOP 
(missão e objetivos), enquanto entidade do sistema desportivo nacional. 
Esta apresentação esteve a cargo do presidente do conselho diretivo, 
Luis Gomes da Costa. 

 
 

- Conferência: Olimpismo em debate – O que é uma Missão Olímpica 
Em parceria com a Universidade Lusíada, por via do Dr. Alcides Vieira 
Costa, teve lugar a 13 de novembro, a conferência, tendo sido orador o 
Prof. Manuel Boa de Jesus (membro da AOP), na sua qualidade de ex-
Chefe de Missão, aos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, tendo também 
sido apresentada a AOP (missão e objetivos), enquanto entidade do 
sistema desportivo nacional. Esta apresentação esteve a cargo do 
presidente do conselho diretivo, Luis Gomes da Costa. 

 
 
- Aulas no Instituto Superior de Ciências Educativas 

 

A convite do ISCE (licenciatura em Educação Física e Desporto) a AOP 
promoveu, por via do Prof. Valter Pinheiro, no dia 9 e 17 de dezembro – 
em Odivelas, duas aulas sobre “Olimpismo, os valores e ideias 
olímpicos”, tendo também sido apresentada a AOP (missão e objetivos), 
enquanto entidade do sistema desportivo nacional. A apresentação 
esteve a cargo do presidente do conselho diretivo, Luis Gomes da Costa. 
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III.3.   Representação institucional 
 
A presença institucional da AOP permite também vincar uma posição desta entidade do sistema 
desportivo nacional e continuar a afirmá-la no contexto desportivo. A “abertura” da AOP à sociedade 
civil, meio académico e sistema desportivo, sendo um objetivo, permite também a afirmação de valor e 
reconhecimento público pelas mais diversas entidades que formulam convites para os mais diversos 
eventos, ações e cerimónias. 
 
Em paralelo e não menos relevante o facto de o CD solicitar a diversos membros da «Academia» a 
representação desta em diversos atos públicos, no âmbito do desporto nacional, quando tal se justifica, 
ora pela maior proximidade dos membros “chamados” a representar a AOP aos eventos, ora ainda pela 
impossibilidade de estar em todos os eventos que para tal tenha sido convidada. 
 
 
- Eventos: 
29.jan – “Modelo de financiamento ao Movimento Olímpico em Espanha, Aljandro Blanco (Presidente 
do CO Espanhol), COP 
 
04.fev – Assinatura do Protocolo entre IPDJ e INE para a «Carta Desportiva Nacional», Museu 
Nacional do Desporto 
 
11.fev – Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Jogos Olímpicos Rio 2016, 
Museu Nacional do Desporto 
 
03/04.mar – Congresso Nacional Olímpico, Maia 
 
10.mar – Apresentação do livro “ABC do BTT”, COP 
 
29.mar – Cerimónia de Abertura dos Jogos de Quelfes, Olhão 
 
31.mar – Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Jogos Paralímpicos Rio 
2016, Centro Nacional de Medicina Desportiva 
 
01.abr – Apresentação do livro “Tendências contemporâneas da Gestão Desportiva”, COP 
 
03.abr – Assinatura do Memorando de Entendimento entre o COP e o International Centre for Sport 
Security (ICSS), COP 
 
04.abr – Conferência “Os grandes eventos desportivos e o Turismo”, Universidade Europeia 
 
05.abr – Congresso “Democracia e Associativismo”, Confederação Portuguesa das Coletividades de 
Cultura Recreio e Desporto, Loures 
 
08.abr – Assinatura do Protocolo entre o COP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Jogos Santa 
Casa), COP 
 
12.abr – «Festa Jovem» (espetáculo gímnico), Associação 25 de Abril, Almada 
11/12/13.abr – Campeonato da Europa de Trampolins, Guimarães (Albertina Ferreira - membro 142) 
12.abr – Gala Portugal – 100 anos da bandeira olímpica, Almada 
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13.abr – Final da Taça de Portugal de Voleibol (seniores femininos), Baião (Nísia Rocha - membro 228) 
 
15.abr – Conferência de Imprensa de apresentação da 37.ª Corrida da Liberdade, Museu Nacional do 
Desporto 
 
20.abr – Final da Taça de Portugal de Voleibol (seniores masculinos), Coimbra (Sérgio Ferreira - 
membro 538) 
 
25/26/27.abr – Poule de Apuramento para o Campeonato da Europa de Voleibol (juniores masculinos), 
Maia (Manuel Sousa - membro 657) 
 
08.mai – Apresentação do Instituto Lusófono de Treino Desportivo, Universidade Lusófona 
 
15.mai – Conferência “Desporto de Alto Rendimento”, COP 
 
30.mai – Apresentação do livro “Tudo se treina”, de Jorge Araújo, COP 
 
31.mai – Gala do Desporto da CIMAC, Reguengos de Monsaraz (Domingos David – membro 614) 
 
13.jun – Assinatura do Contrato de Patrocínio entre COP e Abreu ATPI, COP 
 
03.jul – Inauguração da exposição “70 anos do Jamor” – Museu Nacional do Desporto 
 
08.jul – Conferência “Competências Profissionais no Setor do Desporto”, Universidade Europeia 
 
10.jul – Apresentação Pública do “Código da Ética Desportiva”, Museu Nacional do Desporto 
 
24/25.out – Congresso Paralímpico, Comité Paralímpico de Portugal, EXPO 
 
30.out – Apresentação do relatório final sobre a implementação de medidas de apoio às carreiras duais 
dos praticantes desportivos, Museu Nacional do Desporto 
 
05.nov – Semana Olímpica, Comissão de Atletas Olímpicos, Coimbra 
 
11.nov – Conferência “O papel das empresas no apoio ao Desporto”, COP 
 
12.nov – 19.ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, Casino Estoril 
 
27.nov – Aniversário COP, Estufa Fria - Lisboa 
 
03.dez – Inauguração da Exposição “Onda do Norte”, Museu Nacional do Desporto 
 
05.dez – 17.º aniversário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Rio Maior 
 
11.dez – Apresentação do livro “Exercício, Saúde e Cultura de Fitness”, de Francisco Sobral, COP 
 
12.dez – Sessão “50 anos dos Jogos Olímpicos de Tóquio 1964, Associação do Atletas Olímpicos de 
Portugal, Faculdade de Motricidade Humana 
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III.4.   Outras atividades/ações 
 
- I Mostra de Colecionismo - Desporto e Olimpismo 
A «I Mostra de Colecionismo - Desporto e Olimpismo» pretendeu dar a conhecer o “mundo do 
colecionador” de entre os membros da AOP, expondo peças tão distintas como relógios, medalhas, 
placas, mascotes, pins, gravatas, livros, entre outros. Teve lugar no Museu Nacional do Desporto, no 
âmbito de uma parceria com o IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e decorreu de 13 de 
dezembro de 2014 (data da inauguração da exposição) a 31 de janeiro de 2015. 
 

 
 
 
- 28.º Aniversário Academia Olímpica de Portugal 
No dia 4 de dezembro a Academia Olímpica de Portugal completou mais um aniversário. Para a sua 
celebração o Conselho Diretivo preparou uma cerimónia diferente do que tem vindo a ser prática. 
 
 

 
 

 
 
A dita cerimónia teve lugar na sala da Biblioteca Nacional do Desporto, no dia 13 de dezembro e o 
programa apresentou diversos «apontamentos» relacionados com o Olimpismo. Estiveram presentes 
cerca de setenta pessoas, entre convidados e membros das mais diversas entidades do sistema 
desportivo nacional convidadas para o efeito. 
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Em paralelo, e para além dos novos membros e do reconhecimento público efetuado a membros da 
AOP que se destacaram no decorrer do ano de 2014, o CD procedeu no decorrer da cerimónia a uma 
homenagem a Carlos Lopes, primeiro campeão olímpico nacional, por ocasião da passagem dos 30 
anos sobre a sua medalha de ouro, conquistada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles – 1984. 
 
Para assinalar a efeméride e em articulação com o artista plástico de arte urbana «Ivo Smile», este 
pintou sobre painel um graffiti alusivo a tão importante momento da história do desporto nacional, no 
decorrer da cerimónia de aniversário. 
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III.5.   Página de Internet e Facebook 
 
A página oficial da AOP (sítio web), como “rosto” da Academia na internet, tem-se revelado ineficaz e 
desajustada pelas limitações cada vez maiores do ponto de vista técnico que a mesma apresenta, no 
que respeita à sua gestão. As referidas limitações verificadas levam a concluir sobre a necessidade de 
construção de um novo sítio, sob pena da «Academia» deixar de ter presença condigna na internet. 
 
A página de rede social Facebook apresenta-se como a única ferramenta de promoção e divulgação da 
ação da «Academia», permitindo de uma forma quase “instantânea” alcançar um significativo número 
de pessoas. O “Facebook” tem sido “alimentado” com regular frequência, o que tem originado 
apreciáveis fluxos de navegação. 
 
 
- Número total de “gostos” 
 

 
 
 
- Alcance das publicações 
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- Gostos, comentários e partilhas 
 

 
 
 
- Alcance total 
 

 
 
 
- Visitas à Página e ao separador 
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- Numero total de gostos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

III.6.   Newsletter 

 
A newsletter AOP tem sido através do tempo uma forma privilegiada de comunicação com os membros 
da «Academia», para além de dar a conhecer o desenvolvimento da sua atividade regular a outras 
organizações do sistema desportivo nacional. 
 
Contudo, razões de ordem diversa não têm permitido a produção da mesma, pelo que se tem 
procurado reforçar outros canais de comunicação (página de Facebook, circulares e revista «Olimpo») 
no sentido de assegurar o maior e mais alargado acesso à informação relativa à AOP e ao seu "dia a 
dia”. 
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III.7.   “recortes” 

 
- Revista Olimpo destaca atividade da Academia Olímpica de Portugal 
A revista Olimpo, na sua nova edição, tem destacado a atividade da AOP, tendo sido destacado a 
realização do XVI Congresso da APAO e a participação da AOP nas sessões da Academia Olímpica 
Internacional. 
 

   

   
 
 
- Odivelas Noticias 
O jornal local Odivelas Noticias destacou a realização da Conferência: Ser Dirigente Desportivo hoje – 
Profissionalismo, sim ou não?, efetuada a 13 de novembro, na Pontinha. 
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- The Official Journal of the Interntional Olympic Academy 
A revista oficial da Academia Olímpica Internacional, na sua edição de outubro, destaca a organização 
do XVI Congresso da Associação Panibérica de Academia Olímpicas, realizado pela primeira vez em 
Portugal. Foi de 18 a 22 de maio, em Cascais - Lisboa 
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IV 

ATIVIDADE INTERNACIONAL 
 
 

IV.1   Academia Olímpica Internacional 
 

 
 
 
- 11 a 18 de maio, Gustavo Marcos representou a AOP na 12.ª Sessão Internacional para Diretores da 
Academia Olímpica Internacional. 
 
“Decorreu de 11 a 18 de maio, em Olímpia, a 12.ª Sessão Anual para Diretores de Academias 
Olímpicas, este ano subordinada ao tema «Valores Olímpicos», tendo a AOP sido representada por 
Gustavo Marcos, membro do Conselho Diretivo. 
 
No âmbito do tema, Gustavo Marcos procurou destacar a importância de promover o Olimpismo 
enquanto ideal de vida disponível a qualquer ser humano, em qualquer contexto. De acordo com esta 
ideia, verifica-se ainda um grande fosso entre as instituições olímpicas e as reais preocupações e 
necessidades da Humanidade. As pessoas procuram algo com que se identifiquem e que as possa 
inspirar no seu próprio percurso de vida. 
 
No âmbito da sessão, a AOP teve a honra de ver um dos seus membros – Alexandre Mestre – ser 
convidado pela organização para apresentar a sua visão sobre a Trégua Olímpica (Ekecheiria), 
enquanto conceito educativo para o desenvolvimento de uma cultura de paz. 
 
Gustavo Marcos foi ainda o diretor escolhido para realizar o discurso final, em nome de todos os 
participantes, algo que muito enaltece a AOP e os seus membros. A intervenção foi recebida por todos 
com grande entusiasmo, tendo sido mesmo considerada pelo Deão da Academia Olímpica 
Internacional, Professor Kostantinus Georgiadis, como uma das melhores de sempre (disponível em: 
http://estudiosolimpicos.es/blog/?p=1055).” 
 
 
 
- 15 a 29 de junho, Cláudia Santos e Luis Pinheiro representaram o COP na 54.ª Sessão para Jovens 
participantes da Academia Olímpica Internacional. Apenas o representante masculino era à data 
membro da «Academia», participaram na Sessão Anual de Rio Maior e Almada. 
 
“Uma vez mais a Academia Olímpica de Portugal esteve representada na Sessão de Jovens 
participantes da Academia Olímpica Internacional. A 54ª Sessão da AOI decorreu de 15 a 29 de Junho 
último, em Olímpia, perto do sítio arqueológico onde ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos da 
Antiguidade. 
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Estiveram reunidos cerca de 200 participantes de todo o mundo, em representação das academias e 
comités olímpicos nacionais. Portugal fez-se representar Cláudia Santos e Luís Pinheiro, selecionados 
através de concurso promovido pela AOP para o efeito. 
 
A sessão assumiu este ano o tema "Valores Olímpicos: Respeito pela Diversidade", complementadas 
por inúmeras atividades de grupo e palestras em torno do mesmo, nas quais todos os participantes têm 
a oportunidade de participar e intervir, apresentando a sua opinião. 
 
De entre os oradores presentes destacam-se nomes como, Prof. Dr. Éric Monnin (FRA), Prof. Dr. 
Konstantinos Georgiadis (GRE), Prof Dr. Otmar Weiss (AUT), cujos percursos académicos têm sido de 
elevada relevância no âmbito da educação olímpica e da importância da promoção dos valores 
olímpicos em contexto escolar. 
 
Os representantes portugueses tiveram ainda participação ativa nas atividades das «noites sociais» 
(atividade em que os participantes têm a oportunidade de mostrar algo culturalmente de relevante do 
seu país), juntamente com o representante do Brasil, Raoni Machado. 
 

 
 
 
 

IV.2   Associação Panibérica de Academias Olímpicas 
 
- 19 a 22 de maio, Luis Gomes da Costa e Tiago Viegas (presidente e vice-presidente) representaram 
a AOP no XVI Congresso da Associação Panibérica de Academias Olímpicas, realizado em Portugal 
(Lisboa – Cascais). 
 
“A Academia Olímpica de Portugal organizou nos dias 19 a 22 de maio, o XVI Congresso da 
Associação Panibérica de Academias Olímpicas, que decorreu no Clube Naval de Cascais. Esta foi a 
primeira vez que Portugal recebeu a organização deste importante evento no seio do Movimento 
Olímpico luso hispânico. 
 
A sessão de abertura teve lugar na segunda-feira, 19 de maio, pelas 09.30h e contou com a presença 
do Presidente da Academia Olímpica Internacional, o grego Konstantinos Georgiadis, dos Presidentes 
dos Comités Olímpicos de Portugal e Espanha, José Manuel Constantino e Alejandro Blanco, bem 
como do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, entre outros representantes 
das 18 Academias Olímpicas presentes. 
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A sessão de abertura, bem como a sessão de encerramento ocorreram no dia 21 de maio, pelas 
18.30h, tendo sido aberta à Comunicação Social. 
 
Ao longo dos três dias, foram várias as intervenções das Academias Olímpicas presentes, dando a 
conhecer as diversas iniciativas desenvolvidas no âmbito da promoção e educação dos valores 
olímpicos nos respetivos países, com destaque para a do presidente da APAO, Conrado Durántez, 
para além de receções no Museu do Desporto, pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Augusto Baganha, no Comité Olímpico de Portugal, e na Câmara Municipal de Cascais. 
 
A APAO atingiu em 2006 o seu número máximo de academias associadas, mantendo-se na atualidade 
com 27 academias, nomeadamente: Andorra, Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, 
Moçambique, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Portugal, Perú, Porto Rico, S. Tomé e Príncipe, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela.” 
 
 

  
 
 
No contexto da organização é de referir as importantes parcerias estabelecidas e que resultaram em 
parcerias de patrocínio, permitindo assim reduzir custos ao nível da alimentação e estada (Hotel Vila 
Galé – Cascais), da produção da documentação distribuída aos congressistas (Digit Xerox), da 
vestimenta usada pelos voluntários (Eurofardas) e da lembranças e ofertas institucionais, também 
estas distribuídos pelos congressistas e outras entidades (Gravymedal). 
 
Como forma de apoio à Comissão Organizadora do Congresso, esta constituída pelos elementos do 
CD da AOP, colaboraram voluntariamente e no decorrer dos dias de congresso, ora no apoio nos 
transportes e secretariado, ora na receção (aeroporto) e acolhimento (hotel), ora ainda no apoio 
logístico à sala das sessões do congresso, 7 pessoas, algumas delas membros da «Academia», que 
de forma “livre e desinteressada” deram o seu contributo de modo a elevar globalmente a qualidade 
organizativa de todo o evento. Foram eles: Afonso Candeias, Andreia de Almeida, Fernando Martins, 
Raquel Banago, Raquel Santos, Rui Carvalho e Telma Banza. 
 
Não menos importante e como forma de contributo para a construção de memória futura foi 
estabelecida parceria com os CTT (estação de Cascais) na criação do selo evocativo do Congresso, 
revelando-se esta como mais uma forma de enriquecer o “programa”. Os CTT estiveram ainda 
presentes, para além da venda do referido selo, com algum material filatélico na área do desporto, bem 
como com algumas suas edições. Em simultâneo, mas por amável cedência do espólio pessoal do 
membro da AOP Fernando Martins, esteve patente uma pequena exposição de filatelia olímpica. 
 
Dá-se conta na página seguinte do programa geral do XVI Congresso da APAO, que teve lugar de 18 a 
22 de maio, em Cascais, tendo contado com a não menos importante parceria institucional da Câmara 
Municipal local e do Clube Naval de Cascais e com o apoio institucional da Secretaria de Estado do 
Desporto e Juventude. 
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Programa Geral - XVI Congresso APAO 
Dia 1 – 18.maio (domingo) 

  
- chegada a Lisboa (aeroporto) transfer aeroporto/hotel 

 
 

instalação no hotel 
 

 
jantar 

 
 

tarde/noite livre 
 

Dia 2 – 19.maio (2.ª f – lunes) 
  

09.30h sessão de abertura 
 

 
Presidente APAO (Conrado Durántez) 

 
 

Presidente do Comité Olímpico de Portugal (JM Constantino) 
 

 
Presidente do Comité Olímpico Espanhol (Alejandro Blanco) 

 
 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais (Carlos Carreiras) 
 

 
Decano da Academia Olímpica Internacional (Konstantinos Georgiadis) 

“As Academias Olímpicas Nacionais” 
(conferência aberta) 

   11.00h pausa 
 

   11.30h 1.ª sessão (intervenções dos membros da Comissão Diretiva) 
 

 
Presidente Conrado Durántez 

 
Secretário Geral Pablo Galán 

 
Tesoureira Victoria Ibarra 

 
Coordenador das Academias americanas Fernando Beltranena 

 
Coordenador das Academias de língua portuguesa Silvio Rafael 

   13.30h almoço 
 

   15.00h passeio cultural a Cascais Museu Condes de Castro Guimarães 

  
Casa de Santa Maria 

  
Farol Museu de Santa Marta 

   17.30h tarde livre 
 

   20.00h jantar hotel Vila Galé 
Dia 3 – 20 maio (3.ª f – martes) 

  
10.00h 2.ª sessão do congresso (intervenções das Academias Olímpicas) 

 
   11.30h pausa para café 

 
   12.00h 3.ª sessão do congresso (intervenções das Academias Olímpicas) 

 
   13.30h almoço 

 
   15.30h receção pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude Museu Nacional do Desporto 

16.30h receção oficial pelo Presidente do COP Comité Olímpico de Portugal 

 
passeio por Lisboa Torre de Belém 

  
Padrão dos Descobrimentos 

   18.00h tarde livre 
 

   20.00h jantar hotel Vila Galé 
Dia 4 – 21 maio (4.ª f – miercoles) 

  
10.00h 4.ª sessão do congresso (intervenções das Academias Olímpicas) 

 
   11.30h pausa para café 

 
   12.00h conferência de encerramento 

 

 
Presidente de APAO (Conrado Durántez) 

“As Academias Olímpicas hoje” 
(conferência aberta) 

   13.30h almoço 
 

15.00h passeio cultural a Cascais Casa das Histórias Paula Rego 

  
Museu do Mar Rei D. Carlos 

  
Museu da Presidência 

      18.30h receção oficial pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais Paços do Concelho 

 
sessão de encerramento 

 
20.00h jantar de encerramento hotel Vila Galé 

Dia 5 – 22 maio (5.ª f – jueves) 
  

- partida de Lisboa (aeroporto) 
  

 
. transfer hotel/aeroporto 
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V 
CONTAS 

 
 
Apesar de ter sido feito um esforço no sentido de se compatibilizar as normas contabilísticas vigentes 
com a realidade concreta da AOP, nomeadamente enquadrando e relacionando desde logo a despesa/ 
/receita com o plano de atividades, tal ainda não se revelou possível, pelo que o modelo ora 
apresentando não reflete ainda ipsis verbis o modelo da proposta de orçamento apresentado para o 
ano de 2014. 
 
Assim sendo, junta-se em anexo o “Balancete de Centro de Custos – Contabilidade Geral” do COP, 
relativo à AOP, refletindo os movimentos financeiros efetuados em 2014, sendo em baixo apresentado 
quadro síntese das contas da AOP de modo a permitir uma perceção mais fácil das mesmas. 
 
Evidencia-se o enorme esforço de poupança efetuado pelo Conselho Diretivo, refletido nomeadamente 
na organização do XVI Congresso da APAO, na realização da XXV Sessão Anual/VI Sessão de 
membros, bem como na organização do 28.º aniversário. 
 

2014 
Movimentos de Receita Movimentos de Despesa 

Reembolso Solidariedade Olímpica 1.094,88€ Reuniões do CD e de Membros 974,74€ 
Inscrições na XXV Sessão Anual 575,00€ XXV Sessão Anual e VI Sessão Membros 3.647,29€ 

Transferências COP 49.476.92€ 28.º Aniversário 908,20€ 
  Atividade internacional 1.514,37€ 
  XVI Congresso APAO 15.640,30€ 
  Gastos com pessoal 18.673,35€ 
  Instalações (sede, limpeza, água e luz) 9.584,50€ 
  Administração corrente e outras 204,05€ 

TOTAL 51.146,80€ TOTAL 51.146,80€ 
 
 

2013 
Movimentos de Receita Movimentos de Despesa 

Reembolso Solidariedade Olímpica 3.511,92€ Reuniões do CD e Reuniões de membros 1.440,20€ 
Inscrições na XXIV Sessão Anual 950,00€ XXIV Sessão Anual e V Sessão p/ membros 5.575,29€ 

Venda de Selos, Postais e Envelopes 181,50€ 27.º aniversário 84,25€ 
Venda de livros 17,40€ Ações de divulgação do Olimpismo 2.723,00€ 

Transferências COP 41.413,57€ Atividade internacional/part. em eventos 3.831,26€ 
  Produção de documentação 1.448,45€ 
  Gastos com o pessoal 23.639,98€ 
  Despesas administrativas e outras 7.331,96€ 

TOTAL 46.074,39€ TOTAL 46.074,39€ 
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Academia Olímpica de Portugal 

Lisboa, 9 de março de 2015 


