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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 2015

I
INTRODUÇÃO

I.1. Nota introdutória

O presente relatório pretende afirmar-se no tempo, sobretudo, como um importante documento de
construção de memória futura. Tal desígnio resulta daquilo que deve ser o objetivo magno de todo e
qualquer relatório, reportar todas ações desenvolvidas num determinado período de tempo, em
cumprimento de prévio plano de atividades.
Tal documento, assumirá por isso uma maior importância muito em função do tempo passado sobre a
ação desenvolvida, naquilo que se pretende – a cada momento – que seja a construção permanente de
um passado devidamente documentado e sobre o qual se dissipem ao máximo duvidas sobre a história
de uma determinada organização.
É nesse sentido que se apresenta o presente «Relatório de Atividades e Contas», relativo ao período
anual de 2015, certos porém que na tentativa permanente de incluir máxima, e ao máximo, informação
fiável e fidedigna, poderão ter ficado ainda assim de fora elementos eventualmente importantes.

O conselho diretivo da AOP
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II
ORGÂNICA

II.1. Composição do Conselho Diretivo

Cargo

Membro n.º

Nome

Presidente

190

Luis Gomes da Costa

Vice-Presidente

633

Tiago Nunes Viegas

Secretário-Geral

701

Rui Carvalho

Vogal

184

Helena Pinto Coelho

Vogal

671

Fernando Costa

Vogal

705

Catarina Esteves

Vogal

695

Gustavo Marcos

II.2. Reuniões do Conselho Diretivo
Durante o ano de 2015 o CD realizou nove reuniões mensais (não tendo estas tido lugar nos meses de
maio, agosto e outubro) sobre as quais foram produzidas as respetivas atas, quer em formato papel,
quer em formato digital, que se encontram devidamente arquivadas.
- 18 de janeiro
- 9 de fevereiro
- 9 de março
- 13 de abril
- 8 de junho
- 13 de julho
- 30 de setembro
- 9 de novembro
- 12 de dezembro

Entre outros assuntos, muitos deles relativos à «gestão corrente», apresentam-se de seguida as
propostas submetidas em reuniões do CD da AOP:
- 18 de janeiro
- Proposta 1-2015-LGC - Calendário de reuniões do CD para 2015
- Proposta 2-2015-LGC - Representação da AOP nas sessões da AOI 2015
- Proposta 3-2015-LGC - Classificador de Arquivo AOP (anexo A)
- Proposta 4-2015-TV - Novos Membros AOP Afonso Candeias (ratificação)
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(cont.)
- Proposta 5-2015-TV - Novos Membros AOP Artur Madeira (ratificação)
- Proposta 6-2015-TV - Novos Membros AOP Catarina Esteves (ratificação)
- Proposta 7-2015-TV - Novos Membros AOP Claudia Santos (ratificação)
- Proposta 8-2015-TV - Novos Membros AOP Fábio Silva (ratificação)
- Proposta 9-2015-TV - Novos Membros AOP Gabriel Cardoso (ratificação)
- Proposta 10-2015-TV - Novos Membros AOP José Carlos Brito (ratificação)
- Proposta 11-2015-TV - Novos Membros AOP José Esteves (ratificação)
- Proposta 12-2015-TV - Novos Membros AOP Paulo Neto (ratificação)
- Proposta 13-2015-TV - Novos Membros AOP Leila Marques (ratificação)
- Proposta 14-2015-TV - Novos Membros AOP Jorge Pina (ratificação)
- Proposta 15-2015-TV - Distinção AOP 2014 Alexandre Mestre (ratificação)
- Proposta 16-2015-TV - Distinção AOP 2014 José Costa (ratificação)
- Proposta 17-2015-LGC - Homenagem AOP 2014 Carlos Lopes (ratificação)
- Proposta 18-2015-LGC - Reorganização do Conselho Diretivo e redistribuição de áreas

- 9 de fevereiro
- Proposta 19-2015-LGC - Definição do Perfil de Competências para RH da AOP
- Proposta 20-2015-LGC - Caderno de encargos para realização de Sessão Anual da AOP
- Proposta 21-2015-LGC - Cedência a título definitivo de obra ao Museu do Desporto - RATIFICAÇÃO
- Proposta 22-2015-RC - Relatório da XXV Sessão Anual da AOP – Odivelas 2014
- Proposta 23-2015-GM/HPC - Alteração ao Regulamento do Concurso para Bolseiros à AOI

- 9 de março
- Proposta 24-2015-LGC - Concurso Bolseiros-Jovens Participantes à sessão de jovens da AOI
- Proposta 25-2015-LGC - Adjudicação de viagens para deslocações às sessões AOI
- Proposta 26-2015-LGC - Relatório de Atividades e Contas AOP 2014
- Proposta 27-2015-RC - XXVI Sessão Anual AOP - Loulé

- 13 de abril
- Proposta 25-2015-CG - Adjudicação de viagens para deslocações às sessões AOI
- Proposta 27-2015-RC - XXVI Sessão Anual AOP - Loulé
- Proposta 28-2015-CG - Celebração de protocolo para programa radiofónico diário na RDP
- Proposta 29-2015-LGC - Informação para base de dados dos membros da AOP
- Proposta 30-2015-LGC - Aprovação de Uniforme oficial da AOP em representações internacionais
- Proposta 31-2015-LGC - Delegação de competência para assinatura no Assessor do CD da AOP
- Proposta 32-2015-LGC - Adjudicação de uniformes oficiais da AOP para as sessões AOI 2015

- 8 de junho
- Proposta 33-2015-CG - Celebração de protocolo com CAO e AAOP para edição de livro sobre os atletas olímpicos
portugueses

- 13 de julho
- Proposta 34-2015-GM - Formação de Atletas Olímpicos
- Proposta 35-2015-GM - Apelo de Paris - Olimpismo: Vetor de Educação (ratificação)

- 30 de setembro
- Proposta 38-2015-LGC - Criação do Centro de Estudos Olímpicos do Guadiana - adesão
- Proposta 39-2015-LGC - Indicação de representante da AOP na Comissão Organizadora dos Jogos de Quelfes
- Proposta 40-2015-LGC - Proposta de Plano de Atividades e Orçamento 2016
- Proposta 41-2015-LGC - Assunção da qualidade de membro AOP de Loic Pedras
- Proposta 43-2015-LGC - Concurso Bolseiros/Jovens Participantes à sessão de jovens da AOI 2016

- 9 de novembro
- Proposta 42-2015-HPC - Revisão do Regulamento Geral da AOP (ratificação)
- Proposta 44-2015-TV - Concurso Imprensa Regional 2015
- Proposta 45-2015-TV - Composição do Júri de Concurso Imprensa Regional 2015
Comité Olímpico de Portugal
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(cont.)
- Proposta 46-2015-LGC - Novos Membros AOP Filipe Santos
- Proposta 47-2015-CE - Definição de estrutura para novo site da AOP
- Proposta 48-2015-CE - Adjudicação do novo site da AOP
- Proposta 49-2015-LGC - Coordenador da Comissão Cientifica Congresso 30 anos AOP
- Proposta 50-2015-LGC - Regimento Interno de funcionamento do CD da AOP
- Proposta 51-2015-RC - Relatório da 7.ª Sessão para Membros da AOP - Torres Novas 2015
- Proposta 52-2015-RC - Programa geral do 29.º aniversário da AOP
- Proposta 53-2015-TV/HPC - Regulamento do Concurso a Bolseiros da AOI
- Proposta 54-2015-LGC - Programa Embaixadores AOP 2016

- 12 de dezembro
- Proposta 41-2015-LGC - Assunção da qualidade de membro AOP de Loic Pedras
- Proposta 55-2015-CG - Novos Membros Alcides Costa - RATIFICAÇÃO
- Proposta 56-2015-CG - Novos Membros Rui Biscaia - RATIFICAÇÃO
- Proposta 57-2015-CG - Novos Membros Andreia de Almeida - RATIFICAÇÃO
- Proposta 58-2015-CG - Novos Membros Tiago Ribeiro - RATIFICAÇÃO
- Proposta 59-2015-CG - Novos Membros Núria Morgado - RATIFICAÇÃO
- Proposta 60-2015-CG - Novos Membros Carla Borrego - RATIFICAÇÃO
- Proposta 61-2015-CG - Plano de Viagem ao Museu Olímpico
- Proposta 62-2015-CG - Adjudicação Exposição Cartazes Olímpicos
- Proposta 63-2015-LGC - Adjudicação livro 30 anos AOP
- Proposta 64-2015-GM - Novos Membros Custódio Moreno - RATIFICAÇÃO
- Proposta 65-2015-LGC - Novos Membros Susana Feitor - RATIFICAÇÃO
- Proposta 66-2015-LGC - Novos Membros Maria José Torres - RATIFICAÇÃO

II.3. Reuniões de Membros
Foram realizadas três reuniões de membros no período em referência; a primeira para aprovação do
«Relatório e Contas de 2014», tendo tido lugar a 7 de março, em Lisboa – sede da AOP, com 15
presenças.
A segunda reunião – para apresentação, discussão e votação da «Proposta de Plano de Atividades e
Orçamento para 2016» – teve lugar no dia 10 de outubro, em Lisboa – sede do COP, com 19
presenças.
Foi realizada ainda uma terceira reunião, a 24 de outubro, na Biblioteca Municipal, em Torres Novas,
com ponto único, a revisão do Regulamento Geral da AOP, contando com 19 presenças. Esta reunião
foi enquadrada no programa geral da 7.ª Sessão de Membros.

II.4. Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal
A AOP esteve presente em quase todas as reuniões da Comissão Executiva do COP, 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 mútua. No
impedimento do Presidente a AOP fez-se representar pelo seu Vice-Presidente, o que aconteceu por
duas vezes.
- 26 de janeiro
- 2 de março
Comité Olímpico de Portugal
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(cont.)

- 30 de março
- 27 de abril
- 25 de maio
- 20 de julho
- 28 de setembro
- 26 de outubro
- 30 de novembro
- 21 de dezembro

II.5. Reuniões do Conselho Nacional do Desporto
A AOP esteve presente nas três reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND), que tiveram lugar
a 21 de abril, 18 de junho e 21 de setembro, na Sala da Biblioteca Nacional do Desporto, tendo sido
abordados os seguintes assuntos:

- 21 de abril
- Conselho Nacional de Educação – designação de membro do CND
- Iniciativas legislativas
. Proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas pelas federações desportivas;
. Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo e Contrato de Formação Desportiva.
- Apresentação de propostas de orientação estratégica da política nacional do desporto e propostas de matérias a serem
apreciadas pela Comissão Permanente para e no ano de 2016
- Situação atual do fitness nacional
- Regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto – reflexão sobre o Plano Nacional de Formação de
Treinadores – documento apresentado pela Confederação de Treinadores de Portugal
- Novo Regulamento de Intermediários de Futebol
- Estratégia concertada – Saúde – Promoção da atividade física, saúde e bem-estar

- 18 de junho
- Tribunal Arbitral do Desporto – Designação de Vogal para o Conselho Diretivo do TAD
- Audição do CND relativamente à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento
- Regulamentação do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online

- 21 de setembro
- Prémios de Mérito Desportivo – Audição do CND relativamente aos resultados obtidos por:
. Pedro Fraga, no campeonato da Europa de Remo 2014
. Pedro Gonçalves e Paulo Moreira, no Campeonato da Europa de Katas
- Requisitos de acesso à Cédula de Treinador de Desporto de Grau II – COP
- Regime de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento – Conselheiro Pedro Couceiro
- Relatório do grupo de trabalho sobre o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo e Contrato de
Formação Desportiva
- Balanço do setor do desporto no quadriénio 2011-2015

Comité Olímpico de Portugal
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II.6. Novos membros

No decorrer do ano de 2015 assumiram a condição de membros da AOP os seguintes elementos:
- Alcides Costa
- Andreia de Almeida
- Carla Borrego
- Custódio Moreno
- Filipe Santos
- Núria Morgado
- Maria José Torres
- Rui Biscaia
- Susana Feitor
- Tiago Ribeiro
Os presentes elementos obtiveram a sua condição de membros da AOP pela participação nos “cursos”
(sessões anuais) desenvolvidos pela «Academia» em diferentes momentos, e alguns deles em mais
que um momento, e pela manutenção da sua ligação à «Academia», procurando desenvolver ações no
âmbito do Olimpismo.
De destacar que, e pela sua frequência nas Sessões da Academia Olímpica Internacional, Núria
Morgado assumiu a sua condição de membro pela participação na Sessão de Jovens e Carla Borrego
(docente da Escola Superior de Desporto de Rio Maior) pela sua participação na Sessão de
Educadores.
Susana Feitor, atleta olímpica com carreira de enorme relevância no Atletismo, na disciplina de Marcha,
assumiu a sua condição de membro, a convite do Conselho Diretivo, pelo “reconhecido mérito por
serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico”.

II.7. “Relatório” administrativo

A modernização administrativa encetada no inicio do mandato permite na atualidade ter uma noção real
e efetiva dos “números” que envolvem a atividade corrente diária da AOP, dando estes uma noção
mais verdadeira e precisa de todo o trabalho administrativo que é desenvolvido.
Desta forma, destacam-se no presente “relatório” os seguintes dados:
- n.º de registos de entrada (comunicações externas):
- n.º de ofícios produzidos:
- n.º de circulares enviadas:
- n.º de declarações emitidas:

1067
239
39
6
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III
ATIVIDADE NACIONAL

III.1. XXVI Sessão Anual
A cidade de Loulé, no distrito de Faro (Algarve), acolheu a Sessão Anual da AOP. Foi de 29 a 31 de
maio que teve lugar a XXVI Sessão Anual, sob o tema geral «Os caminhos da Educação e do
Olimpismo», com um total de 19 participantes. Do programa da sessão fizeram parte os seguintes
temas e oradores:
- Conferência de Abertura
. «Caminhos da Educação e do Olimpismo», Dr. Manuel Porras (Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Pablo de
Olavide – Sevilha)

- 1.º painel
. «A Educação, o Desporto e o desenvolvimento local: a experiência do Louletano Desportos Clube», por Carlos Cabrita –
Professor de Ed. Física e Treinador do Louletano Desportos Clube
. “O que é a Academia Olímpica de Portugal?”, por Luis Gomes da Costa – Presidente do Conselho Diretivo da Academia
Olímpica de Portugal

- 2.º painel: Educação… Física, Desportiva e Olímpica
. “Pierre de Coubertin e a dimensão humanista do Olimpismo: caminhos da Educação e do Olimpismo”, por Gustavo Marcos
– Membro do Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal
. “A Educação Física… princípios, valores e ideais”, por Francisco Sobral – Docente Universitário no INUAF - Loulé
. “O Desporto Escolar enquanto educação desportiva”, Paulo Gomes – Coordenador Nacional do Desporto Escolar
. “Educação Olímpica: o projeto do Agrupamento de Escolas João da Rosa”, por Custódio Moreno – Docente do 1.º Ciclo –
Coordenador

- 3.º painel: Imprensa Desportiva: os valores da Educação e do Desporto
. “Visão da imprensa regional”, por Mário Proença – Diretor do jornal regional «O Olhanense»
. “Visão da imprensa nacional”, por Cipriano Lucas – Diário de Noticias
. “Visão olímpica”, por Raquel Nunes – Comissão Organizadora dos Jogos do Rio 2016

- 4.º painel:
. Caminhos da Educação e Olimpismo, por Elsa Pereira – Universidade do Algarve

- 5.º painel:
. Mesa Redonda com Atletas Olímpicos/Paralímpicos, com
Jorge Costa, Hélder Farroba e Ezequiel Canário

- 6.º painel:
. Agenda 2020, por Manuel Boa de Jesus

- 7.º painel:
. Cidades Europeias do Desporto: objetivos e legados, com a
presença dos “projetos” desenvolvidos pelas CM de
Guimarães e CM de Loulé

A “sessão”, para além da Câmara Municipal de
Loulé, teve ainda como parceiros locais o INUAF –
Instituto Afonso III, o Desporto Escolar e o IPDJ –
Delegação Regional do Algarve.

Comité Olímpico de Portugal
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III.2. 7.ª Sessão para Membros
A cidade de Torres Novas, também no âmbito da sua
programação das comemorações dos 30 anos de elevação a
cidade, acolheu a 7.ª Sessão para Membros, entre 23 e 25 de
outubro, sob o tema geral “Saberes Olímpicos”, com um total
de 22 participantes.
Foi de destacar nesta sessão a presença do orador convidado
Vanderson Verbat, gerente geral de Educação do Comité Rio
2016, entidade responsável pela organização dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que apresentou o
programa educativo «Transforma».
Do programa da sessão fizeram parte os seguintes temas e
oradores:

23.outubro.2015 – 6.ª-feira
18.30h Cerimónia de abertura da VII Sessão para Membros da AOP
- Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas
- Presidente do Comité Olímpico de Portugal
- Presidente da Academia Olímpica de Portugal
19.00h Conferência de abertura
“O Programa de Educação Olímpica «Transforma», Rio 2016”
- Vanderson Verbat (Gerente Geral de Educação do Comité Rio 2016)
21.30h Mesa-redonda “Obstáculos à igualdade de género no desporto”
- Maria José Carvalho (FADEUP)
- Alcides Costa (Universidade Lusíada)
24.outubro.2015 – sábado
09.30h «Programa Embaixadores AOP 2016»
- Luís Gomes da Costa (AOP)
10.00h “Educação Olímpica: valores de sempre e tendências atuais”
- David Catela (Membro AOP)
- Carla Borrego (ESDRM)
- Paulo Martins (AOP / FMH)
12.00h “Torres Novas e o desporto”
- João Gonçalves (Professor de Educação Física)
14.30h Reunião de Membros (extraordinária)
- Revisão do Regulamento Geral da AOP
18.30h Apresentação de trabalhos desenvolvidos por membros da AOP **
- Teresa Rocha (Estudo “Perceção olímpica nos jovens”)
- Gustavo Marcos (VII Jogos de Quelfes - 2016)
25.outubro.2015 – domingo
09.30h “Agenda Olímpica 2020”
- Mário Santos (AOP – Chefe de Missão aos Jogos de Londres 2012)
10.00h “Tribunal Arbitral do Desporto”
- Rui Morgado (Associação Portuguesa de Direito Desportivo)
11.30h “Jogos de Baku 2015: em direção ao Rio 2016”
- José Garcia (Chefe da Missão aos Jogos Rio 2016)

Comité Olímpico de Portugal
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III.3. Ações de divulgação do Olimpismo

- Férias Desportivas: CM de Loures
julho/agosto – A AOP participou no projeto «Verão com
Desafios», levado a cabo pela Câmara Municipal de Loures
em regime de Ocupação de Tempos Livres no período de 6
de julho a 14 de agosto. A iniciativa consistiu em três turnos
quinzenais com 60 participantes em cada um, divididos por
três escalões etários: 6-9 anos, 10-12 anos e 13-15 anos.
Aos participantes foram proporcionadas atividades
diversificadas, de âmbitos desportivo, cultural e
psicossocial.
A participação da AOP traduziu-se na dinamização da ação
«O Olimpismo explicado aos jovens», abrangendo vários
grupos dos três turnos envolvidos. O objetivo foi o de
proporcionar experiências à volta da temática olímpica fora
do contexto escolar.

- Programa Transforma – Rio 2016
22 e 23 de outubro – Aproveitando a
presença em Portugal do gerente geral de
Educação do Comité Rio 2016, Vanderson
Berbat, para participar como palestrante na 7.ª
Sessão para Membros da AOP (Torres Novas,
23 a 25 de outubro), a Academia Olímpica de
Portugal e o Desporto Escolar organizaram em
parceria duas conferências de apresentação
do programa Transforma, o projeto educativo
desenvolvido pelo comité organizador dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de
Janeiro.
As sessões tiveram lugar a 22 de outubro, em Lisboa (Agrupamento de Escolas D. Dinis), e no dia
seguinte, em Torres Novas (Auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes). As conferências
foram destinadas a professores, distribuídos segundo a proveniência (zonas Centro e Sul em Lisboa;
zonas Centro e Norte em Torres Novas), tendo no conjunto reunido cerca de 75 participantes.

- Exposição com a União de Freguesias de Pontinha e Famões
2 a 13 de novembro – Exposição no âmbito da Gala do
Desporto da União de Freguesias de Pontinha e Famões
(concelho de Odivelas). A AOP colaborou através da
montagem de uma exposição de painéis disponibilizados
pelo Museu Nacional do Desporto, dedicados à
participação portuguesa nos Jogos Olímpicos modernos.
Comité Olímpico de Portugal
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- Aula na Universidade Europeia
5 de novembro – A convite da Universidade
Europeia (licenciatura em Gestão do Desporto),
por via do Dr. Rui Biscaia, a AOP promoveu 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.

- Seminário: «A Gestão de carreiras no Desporto»
10 de novembro – Seminário «A Gestão de Carreiras
no Desporto. Os casos do futebol e health clubs». Luís
Gomes da Costa apresentou uma comunicação nesta
iniciativa da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Setúbal, organizada pelo Curso de
Licenciatura em Desporto, no âmbito da unidade
curricular de Sociologia do Desporto e realizada no
auditório daquela escola.

- 7.º Workshop Taekwondo
14 de novembro – Rui Carvalho, Afonso
Candeias e Andreia de Almeida representaram a
AOP neste evento, realizado no Pavilhão Paz e
Amizade, em Loures, dinamizando uma banca de
materiais promocionais e acompanhando uma
exposição de painéis disponibilizados pelo Museu
Nacional do Desporto, dedicados à participação
portuguesa nos Jogos Olímpicos modernos.

- Aula na Escola Superior de Educação de Setúbal
18 de novembro – Aula aberta. Luís Gomes da Costa
ministrou uma aula de apresentação da AOP na Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, a
convite desta instituição universitária. A aula foi dirigida aos
alunos do curso de Gestão do Desporto.
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- Sessão expositiva na Faculdade de Motricidade Humana
20 de novembro – A membro Cláudia Santos realizou na
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de
Lisboa uma exposição informativa/ação de divulgação
acerca da Academia Olímpica Internacional e da Academia
Olímpica de Portugal. A iniciativa foi dirigida aos alunos do
1.º ano do curso de Gestão do Desporto.

- Aula na Escola Superior de Educação de Setúbal
20 de novembro – «Formar pelo Olimpismo para um Clube
com Valores». Luís Gomes da Costa apresentou uma
comunicação nesta iniciativa da Câmara Municipal de
Lousada, em colaboração com a Confederação dos
Treinadores de Portugal, realizada no Auditório Municipal de
Lousada e que contou ainda com a participação dos
membros da AOP Teresa Rocha e Conrado Durántez
(membro honorário, presente nesta iniciativa enquanto
presidente da Academia Olímpica Espanhola).

- Conferência «Olimpismo, Gestão do Desporto, Educação Olímpica e Responsabilidade Social»

7 de Dezembro – Conferência «Olimpismo, Gestão do
Desporto, Educação Olímpica e Responsabilidade
Social». Tiago Viegas representou a AOP nesta iniciativa
da Universidade Lusíada, dinamizada por Alcides Costa e
que contou com intervenções dos membros Paulo Martins,
Paulo Nunes e Teresa Rocha.
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III.4. Representação institucional
A presença institucional da AOP tem permitido 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 ainda a contínua 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 Conselho Diretivo 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 nos eventos,
ora ainda pela impossibilidade de estar em todos os eventos que para tal tenha sido convidado.

- Eventos:
30.jan – Exposição «Jogos Tradicionais – 100% Futuro», em Lisboa. Fernando Costa representou a
AOP na inauguração da exposição «Jogos Tradicionais – 100% Futuro», levada a efeito pela
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, no Museu Nacional do
Desporto, em Lisboa.
22.mar – Fórum Internacional de Jogos Tradicionais, em Lisboa. Rui Carvalho representou a AOP no
Fórum Internacional de Jogos Tradicionais, levado a efeito pela CPCCRD na Biblioteca Nacional do
Desporto, em Lisboa.
26.mar – Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP
na cerimónia de abertura da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, levado a efeito pela Federação de
Ginástica de Portugal no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.
29.mar – Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Lisboa. Tiago Viegas representou a AOP na jornada
das finais e na cerimónia de encerramento da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, levado a efeito
pela Federação de Ginástica de Portugal no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em
Lisboa.
4.abr – Final 4 da Taça de Portugal de Seniores Femininos de Voleibol, em Paredes. Gabriel Cardoso
representou a AOP na última jornada da Final 4 da Taça de Portugal de Seniores Femininos de
Voleibol, realizada no Pavilhão Rota do Móveis, em Paredes.
11.abr – VI Jogos de Quelfes, em Olhão. Rui Carvalho representou a AOP na cerimónia de abertura
dos VI Jogos de Quelfes, realizada no Auditório Municipal de Olhão.
17.abr – Conferência de imprensa da 38.ª Corrida da Liberdade, em Lisboa. Fernando Costa
representou a AOP nesta conferência de imprensa, realizada na Sala do Arquivo dos Paços do
Concelho, em Lisboa.
18.abr – Conferência «Ocupação dos Tempos Livres dos Adultos – Interação e Socialização», em
Lisboa. Rui Carvalho representou a AOP nesta conferência, realizada no Museu Nacional do Desporto,
em Lisboa.
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19.abr – VI Jogos de Quelfes, em São Brás de Alportel. Tiago Viegas representou a AOP na cerimónia
de encerramento dos VI Jogos de Quelfes, realizada em São Brás de Alportel.
6.mai – Conferência «O papel do desporto na promoção da paz e no combate à discriminação étnica»,
em Lisboa. Fernando Costa representou a AOP nesta conferência, proferida pela embaixadora da
África do Sul em Lisboa, Keitumetse Matthews, realizada no Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.
14.mai – Apresentação nacional da Plataforma FITescola, em Lisboa. Gustavo Marcos representou a
AOP nesta cerimónia, realizada no Salão Nobre da Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa.
16.mai – Jogo da seleção nacional de seniores masculinos de voleibol Portugal-Holanda, em
Matosinhos. José Cancela Moura representou a AOP neste encontro a contar para a Liga Mundial de
voleibol, realizado no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.
18.mai – Conferência «Os Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Programa de Educação Olímpica
Transforma», em Lisboa. Luís Gomes da Costa e Tiago Viegas representaram a AOP nesta
conferência, realizada no Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, e proferida por Leonardo Gryner,
diretor-geral do comité organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.
26.mai – Lançamento do livro «A Vela, o Olimpismo e a Vida», de Carla Rocha. Fernando Costa
representou a AOP nesta sessão, realizada no Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.
6.jun – Cerimónia de abertura do V Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa. Manuel Sousa
representou a AOP nesta sessão, realizada no Auditório da Fábrica de Santo Tyrso, em Santo Tirso.
13.jun – Cerimónia de encerramento da 5.ª Taça Ibérica de Futebol para Juristas. Luís Gomes da
Costa representou a AOP nesta cerimónia, realizada no Restaurante Casa Velha, em Cascais.
13 e 14.jun – Playoff da Liga SportZone de Futsal. A convite de Bruno de Carvalho, presidente do
Sporting Clube de Portugal, Rui Carvalho (dia 13) e Tiago Viegas (dia 14) representaram a AOP na
tribuna de honra dos jogos 3 e 4 desta fase do campeonato de futsal, realizados no Pavilhão Multiusos
de Odivelas.
19.jun – Dia da Adop. Rui Carvalho representou a AOP nesta sessão comemorativa da Autoridade
Antidopagem de Portugal, realizada no Estádio Universitário de Lisboa.
27.jun – 9.ª Gala do Desporto do Alentejo Central. Luís Gomes da Costa representou a AOP neste
acontecimento, realizada no Cine-teatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo.
1.jul – Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito Desportivo, em Lisboa. Rui Carvalho representou a
AOP nesta cerimónia organizada pela Federação Portuguesa de Corfebol e levada a efeito no Museu
Nacional do Desporto, em Lisboa.
24.jul – Apresentação da Missão Portuguesa ao Festival Olímpico da Juventude Europeia Tbilissi-2015,
em Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta cerimónia organizada pelo Comité Olímpico
de Portugal e levada a efeito na respetiva sede, em Lisboa.
24.set – Jogos de Quelfes. Luís Gomes da Costa representou a AOP na reunião da Comissão Geral
Organizadora dos VII Jogos de Quelfes, na qual foi decidida a constituição de um Centro de Estudos
Olímpicos do Guadiana.
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25.set – Cerimónia de Comemoração do 7.º Aniversário do Comité Paralímpico de Portugal, em Lisboa.
Rui Carvalho representou a AOP nesta cerimónia organizada pelo CPP e levada a efeito no Hotel D.
Pedro Palace, em Lisboa.
1.out – 8.ª Gala do Desporto Universitário, em Lisboa. Fernando Costa representou a AOP nesta
iniciativa organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário, que decorreu na Aula
Magna da Universidade de Lisboa.
13.out – Tomada de posse dos órgãos sociais da Federação Académica do Desporto Universitário, em
Lisboa. Fernando Costa representou a AOP nesta cerimónia organizada pela FADU e levada a efeito
no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.
17.out – Taça EHF, Sporting-Holstebro (2.ª-mão). Luís Gomes da Costa representou a AOP neste jogo,
realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
11.nov – 20.ª Gala do Desporto. Tiago Viegas representou a AOP nesta cerimónia da Confederação do
Desporto de Portugal, realizada no Casino Estoril.
16.nov – Cerimónia de apresentação do 50.º aniversário do CNID. Luís Gomes da Costa, Tiago Viegas
e Fernando Costa representaram a AOP nesta iniciativa do CNID-Associação dos Jornalistas de
Desporto, levada a efeito na Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa.
7.dez – 18.º aniversário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Luís Gomes da Costa
representou a AOP nesta cerimónia levada a efeito na ESDRM.
10.dez – Jantar do 36.º aniversário do Panathlon Clube de Lisboa. Luís Gomes da Costa representou a
AOP nesta cerimónia realizada no Palácio Real Hotel, em Lisboa.
14.dez – 106.º aniversário do Comité Olímpico de Portugal. Vários membros do Conselho Diretivo
representaram a AOP nesta sessão comemorativa, levada a cabo no Centro de Congresso de Lisboa.
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III.5. Outras atividades/ações

- 29.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 com base na intervenção de um conferencista
convidado, de renome, o Dr. Vitor Serpa, diretor do jornal «A Bola».

A dita cerimónia teve lugar no auditório do
Comité Olímpico de Portugal, no dia 5 de
dezembro (sábado) e o programa apresentou
diversos momentos que remetem também
para a vida da própria Academia, como o é a
adesão de novos membros. Estiveram
presentes cerca de quarenta e cinco
pessoas, entre convidados institucionais –
das mais diversas entidades do sistema
desportivo nacional – e membros.
Vítor Serpa, diretor do jornal «A Bola»,
apresentou uma comunicação de extremo
valor e interesse que versou “A ideologia
olímpica. O ideal olímpico de Coubertin aos
tempos de hoje”.
Em paralelo, o Conselho Diretivo procedeu no decorrer da cerimónia a uma homenagem a David
Sequerra, ilustre membro da AOP e que a ela muito se dedicou e para a qual deu em permanência
enormes contributos para a sua criação e consolidação, também enquanto órgão do Comité Olímpico.
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- Programa de rádio com Antena 1: «Era uma vez os Jogos»
Na sequência de proposta aprovada pelo Conselho Diretivo na reunião de 13 de abril foi possível
estabelecer com a direção de programas da Antena 1, em dezembro de 2015, uma parceria com vista
à criação de um programa radiofónico semanal dedicado à temática olímpica e inscrito no contexto da
aproximação dos Jogos Rio 2016. O projeto traduzir-se-á numa série com o título genérico «Era uma
vez os Jogos», composta de 28 episódios com a duração individual de sete minutos, a emitir aos
domingos, desde 24 de janeiro até 31 de julho de 2016.
Cada episódio será dedicado a uma edição efetiva dos Jogos da Olimpíada, compondo-se de um
primeiro momento de referência aos acontecimentos e às personagens que marcaram a história da
edição em análise e de um segundo momento com referência a aspetos dos Jogos Olímpicos da
antiguidade. O projeto aponta para a possibilidade de presença de convidados com vista à
apresentação de testemunhos e para a utilização de registos sonoros históricos com relevância para o
tema do programa.

- CEO Guadiana
A AOP integrou em 2015 a Comissão Instaladora do Centro de Estudos Olímpicos do Guadiana
(CEOG), a primeira estrutura do género criada com abrangência transfronteiriça, envolvendo os
municípios de Vila Real de Santo António (Portugal) e Ayamonte (Espanha).
Para além destas autarquias, o CEOG envolve a participação da Universidade de Huelva, do Centro de
Estudos Olímpicos da Universidade Pablo de Olavide (Sevilha), da Universidade do Algarve, com a
colaboração do Comité Olímpico Espanhol, da Academia Olímpica de Portugal e da Academia
Olímpica Espanhola.
O CEOG nasceu por decisão unânime da Comissão Geral Organizadora dos VII Jogos de Quelfes e
traduzir-se-á na criação de fundos bibliográficos de temática olímpica na Biblioteca Municipal Vicente
Campinas (Vila Real de Santo António) e na Biblioteca Municipal de Ayamonte.
A efetivação do projeto apenas se consumará após aprovação final do Comité Olímpico de Portugal,
entidade a quem assiste a pronúncia sobre a verificação de condições para a constituição deste tipo de
“entidades”, cumpridos todos os requisitos formais e condições de funcionamento.

- Revisão do Regulamento Geral da AOP
O Regulamento Geral da AOP, enquanto documento “maior” e orientador da organização, teve a sua
última atualização no ano de 2006. Verificou assim o CD da AOP a necessidade de proceder à sua
revisão, de acordo com o apresentado no seu “programa de ação” para o mandato. Tal processo de
revisão, assente numa proposta base apresentada pelo CD, foi remetida para análise dos membros,
tendo depois sido apresentada, discutida e votada em sede de reunião de membros – convocada
exclusivamente para o efeito –, tendo esta tido lugar em Torres Novas, à data de 24 de outubro.
O documento entrará em vigor, em função da aprovação final dos Estatutos do Comité Olímpico de
Portugal, o que deverá ter lugar no ano de 2016. Pela sua importância o documento aprovado constará
dos anexos do relatório.
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III.6. Página de Internet e Facebook

As limitações apontadas no último plano de atividades e orçamento para a página oficial da AOP (sítio
Web) não foram ainda ultrapassadas por razões diversas. No entanto, em dezembro último foi
aprovada em reunião de Conselho Diretivo a construção de um novo web site, abandonando de vez as
plataformas “open source”, que estiveram na origem de muitos dos problemas no site existente,
causando desta forma transtornos evidentes nos últimos anos.
Um sítio da internet está entretanto em vias de adjudicação, após realização de algumas reuniões com
duas empresas, para análise e discussão de propostas, quer sobre a forma, quer sobre conteúdos,
devendo o mesmo ficar online e apresentado aos seus membros tão breve quanto possível.
Por tudo isto, a página de rede social Facebook continuou a apresentar-se como uma ferramenta de
promoção e divulgação das ações da Academia Olímpica de Portugal, tendo havido no último ano uma
maior preocupação nas publicações regulares, tendo permitindo manter os elevados fluxos de
navegação que chegaram a atingir os 17.418 seguidores.
Com a entrada online do novo sítio de internet, pretende-se que estas duas plataformas – facebook e
sítio da internet – estejam diretamente interligados de forma que quer os seguidores da AOP na rede
social, quer os membros que não tenham acesso a referida “rede”, possam simultaneamente ter
acesso e conhecimento do dia-a-dia da «Academia».
De seguida mostram-se os gráficos estatísticos da ação da página da Academia Olímpica de Portugal
na rede social do facebook desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de Dezembro de 2015.

- Número total de “gostos”
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- Alcance das publicações

- Gostos, comentários e partilhas

- Alcance total
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- Numero total de gostos

III.7. Newsletter
A newsletter AOP foi durante muito tempo a 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, tal como no ano anterior, por razões diversas não foi possível concebê-la, pelo que se
procurou reforçar outros canais de comunicação (página de facebook, circulares internas e revista
«Olimpo») no sentido de assegurar maior e mais alargado acesso à informação relativa ao "dia-a-dia”
da AOP.
Verifica-se neste momento a perspetiva de solucionar este importante défice de comunicação através
de uma solução integrada, em resultado da nova plataforma do sítio de internet.
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III.8. “recortes”
- Revista Olimpo destaca atividade da Academia Olímpica de Portugal
A revista Olimpo tem continuado a destacar as atividades da AOP, tendo sido realçado na edição n.º
143 a XXV Sessão Anual e o 28.º Aniversário, onde se procedeu à homenagem ao atleta Olímpico
Carlos Lopes.
Na edição n.º 144 o destaque foi para a participação na Sessão de Diretores da Academia Olímpica
Internacional, onde a AOP esteve representada pelo seu presidente Luis Gomes da Costa e pelo vicepresidente Tiago Viegas.
No n.º 145 a «Olimpo» destacou o trabalho de investigação realizado por Teresa Rocha, membro da
AOP.
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- The Official Journal of the Interntional Olympic Academy
Na última edição do «Journal» da Academia Olímpica Internacional, com data de outubro, dá especial
destaque ao tema da Agenda Olímpica 2020, enquanto processo de renovação do Movimento
Olímpico. O mesmo assunto já tinha sido eleito para tema da 55.ª Sessão Internacional da AOI para
Jovens Participantes (23 de maio a 6 de junho), iniciativa que, como as demais sessões realizadas este
ano em Olímpia, é objeto de reportagem neste número. Neste mesmo n.º a AOP merece destaque pela
realização da XXVI Sessão Anual de Membros.

- Outros recortes
Sendo diversas as referências à AOP e/ou à sua atividade em órgãos de comunicação social,
sobretudo locais, importa no entanto reportar os mesmos, que, pela sua natureza, serão apresentados
como anexos.
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IV
ATIVIDADE INTERNACIONAL

IV.1 Academia Olímpica Internacional

- 2 a 9 de maio, Luís Gomes da Costa e Tiago Viegas representaram a AOP na 13.ª Sessão
Internacional da AOI para Diretores de Academias Olímpicas Nacionais.
“Decorreu de 2 a 9 de maio, em Olímpia, a 13.ª Sessão Internacional da AOI para Diretores de
Academias Olímpicas Nacionais, este ano subordinada ao tema «O valor da Excelência como
ferramenta educativa», tendo a AOP sido representada por Luís Gomes da Costa e Tiago Viegas,
respetivamente presidente e vice-presidente da AOP.
No âmbito da sessão, os representantes da AOP tiveram oportunidade de manter contactos produtivos
com os representantes das academias olímpicas de Angola e Cabo Verde no quadro da relação entre
academias lusófonas, sendo de assinalar que esta foi a primeira presença em Olímpia de
representantes da AO Cabo-verdiana, recentemente formada”.

- 23 de maio a 6 de junho, Fábio Silva e Núria Morgado representaram o COP na 55.ª Sessão para
Jovens Participantes da Academia Olímpica Internacional.
“Uma vez mais a Academia Olímpica de Portugal esteve representada na Sessão de Jovens
participantes da Academia Olímpica Internacional, realizada em Olímpia, perto do sítio arqueológico
onde ocorreram os Jogos Olímpicos da Antiguidade.
À data da sessão, apenas o representante masculino era membro da «Academia», vindo a
representante feminina a adquirir a condição de membro da AOP em dezembro de 2015. A sessão
reuniu cerca de 200 participantes de todo o mundo, em representação das academias e comités
olímpicos nacionais. Portugal fez-se representar por Fábio Silva e Núria Morgado, selecionados através
de concurso promovido pela AOP para o efeito.
A sessão assumiu este ano o tema "Movimento Olímpico:
o processo de renovação e adaptação", 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.
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Como é habitual, os participantes tiveram ainda oportunidade de visitar o recinto arqueológico de
Olímpia e os museus anexos, bem como os principais pontos turísticos da capital Atenas. Os
representantes portugueses registaram participação ativa nas atividades das «noites sociais», nas
quais os participantes podem mostrar algo culturalmente relevante do seu país”.

- 10 a 17 de julho, Carla Borrego e Paulo Martins participaram na 11.ª Sessão Internacional para
Educadores e Dirigentes de Escolas Superiores de Educação Física.
“A Academia Olímpica de Portugal fez-se representar na 11.ª Sessão Internacional para Educadores e
Dirigentes de Escolas Superiores de Educação Física, realizada nas instalações da Academia Olímpica
Internacional, em Olímpia.
A sessão contou com cerca de 60 participantes, provenientes de mais de 30 países. Tal como no caso
da sessão para jovens, nesta sessão, à data da sua realização, apenas o representante masculino era
membro da «Academia», vindo a representante feminina a adquirir a condição de membro da AOP em
dezembro de 2015.
Carla Borrego, docente da Escola Superior de Rio Maior, assumiu entretanto a condição de membro da
AOP, ao passo que, Paulo Martins – já membro da AOP – é docente da Faculdade de Motricidade
Humana e Vice-presidente da Associação de Atletas olímpicos de Portugal.”

IV.2 Associação Panibérica de Academias Olímpicas

No ano após a realização do XVI Congresso, em Portugal, na primeira vez que tal teve lugar num país
falante da língua portuguesa, a atividade junto da APAO foi manifestamente mais reduzida. Contudo
procurou-se sempre dar resposta pronta às diversas solicitações apresentadas, bem como dar a
conhecer a atividade, quer da AOP (nos seus aspetos mais relevantes), quer da relação com as
Academias de países com língua oficial, considerando a responsabilidade junto destas pela condição
de membro da direção da APAO.
Neste domínio particular de relação com países lusófonos é de destacar o aprofundar da relação com a
Academia Angolana e a recém criada Academia Cabo-verdiana. Não menos importante e de destaque,
os esforços desenvolvidos no sentido de averiguar o estado de ação da Academia de Moçambique.
Merece nota de destaque, no seio das relações com as “academias lusófonas”, o convite da Academia
Olímpica Angolana à AOP para a sua sessão anual, integrada nas comemorações do 18.º aniversário,
que tiveram lugar a 10 de julho. Não foi no entanto possível a presença no evento.
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V
APRECIAÇÃO GLOBAL

V.1. Balanço Geral
O ano em referência do presente relatório fica indelevelmente marcado por dois aspetos que de todo
marcaram a ação da Academia Olímpica de Portugal (AOP). Por um lado, a resolução da situação de
inexistência de recurso humano afeto à AOP, por outro, a mudança de instalações.
Quanto ao primeiro, e mediante a urgente necessidade de afetar uma pessoa para acompanhamento
da atividade diária da AOP, quer nos domínios administrativos, quer eventualmente técnicos, a solução
encontrada permitiu melhorar apreciavelmente a gestão corrente e, sobretudo, começar a perspetivar a
consolidação de algum trabalho inerente ao cumprimento da missão própria.
Relativamente ao segundo aspeto – mudança de instalações – a solução encontrada, à margem de
qualquer outra eventual apreciação, permitiu a que a AOP em toda a linha apresentasse ganhos
diversos, ora no que respeita à proximidade de toda a estrutura funcional do Comité, ora no que remete
para a acentuada diminuição de custos operacionais, agora diluídos nos de funcionamento geral do
COP (ex.: consumíveis diversos, limpeza, comunicações, outros).
Com a necessidade de fazer diminuir o orçamento inicialmente previsto e apresentado aos membros e,
consequentemente, ao COP, por via da redução do financiamento estatal, a alteração da sede da AOP
acabou também por ser benéfica no sentido em que se reduziram os custos inerentes ao espaço físico
até então ocupado.
No entanto, e apesar da limitação financeira imposta, a concretização, quer da XXVI Sessão Anual
(Loulé) e 7.ª Sessão para Membros (Torres Novas), nunca foi colocado em causa e a sua
concretização traduziu-se em momentos de elevado significado para a vida da AOP, pelo sucesso,
envolvência e abrangência conseguida em ambos os eventos, conseguidos com custos
consideravelmente reduzidos sem que a qualidade da organização pudesse ser colocada em causa.
Internacionalmente, e no que respeita às sessões da Academia Olímpica Internacional (AOI), releva-se
a presença nacional nas três sessões: Diretores, Jovens e Educadores. Na sessão de Diretores a AOP
fez-se representar pelo seu Presidente e Vice-presidente, tendo estes procurado uma ação muito
proativa no estabelecimento de contactos e partilha de experiências com outros dirigentes de
Academias. Tendo-se mantido a larga tradição da presença de Jovens, também ao nível da sessão de
Educadores a aposta na representação nacional foi manifestamente dirigida a docentes do ensino
superior (ESDRM e FMH).
Contudo, alguns “velhos” problemas não tiveram ainda a solução que todos os membros ambicionarão,
como de resto é também manifesta intenção e vontade do CD, mas conseguiram-se ainda assim
alguns passos significativos no sentido de resolução tão breve quanto possível… referimo-nos à
apresentação de um novo sítio de internet e ao lançamento do concurso de Imprensa Regional, com a
designação «Prémio David Sequerra».
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 suprimir a lacuna da newsletter da
AOP, estando esta em vias de boa solução através da plataforma do novo sítio de internet.
É nesta lógica e contexto de atuação que marcou o ano de 2015 que se procurou redigir o presente
relatório de atividades e contas, para os naturais e sempre oportunos contributos dos membros,
mediante eventuais erros, lapsos ou omissões detetados.
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CONTAS

Num período de recessão económica vivida em Portugal ao qual o COP não foi exceção, a AOP sofreu
naturalmente, por reflexo, contingências orçamentais traduzidas numa diminuição da dotação que lhe
havia sido inicialmente prevista para o ano de 2015.
Ainda que contando sempre com o apoio incondicional do COP na prossecução da sua atividade a
AOP, assumindo uma postura de cooperação perante a conjuntura económica vivida, teve de fazer
uma gestão ainda mais racional e espartana dos recursos disponíveis.
Salienta-se a por isso a poupança substancial decorrente da mudança de instalações para a sede do
COP com a inerente diminuição dos custos relativos a rendas, eletricidade, água, limpeza,
comunicações e outras.
Por último cumpre referir que não se tendo revelado possível compatibilizar as normas contabilísticas
vigentes e praticadas pelo COP com a realidade concreta da AOP, nomeadamente enquadrando e
relacionando desde logo a despesa/receita com o plano de atividades, por manifesta transparência
junta-se em anexo o “Balancete de Centro de Custos – Contabilidade Geral” do COP, relativo à AOP,
refletindo todos os movimentos financeiros efetuados em 2015, apresentando-se em baixo quadro
síntese das contas da AOP de modo a possibilitar uma perceção mais fácil das mesmas.

2015
Movimentos de Receita
Reembolso Solidariedade Olímpica
Inscrições na XXVI Sessão Anual
e 7.ª Sessão de Membros
Transferências COP

480,00€
28.976,60€

TOTAL

30.281,81€

825,21€

Movimentos de Despesa
29.º Aniversário
Participação em eventos e ações de formação
(palestras, exposições, etc.); Reuniões CD

Sessão Anual e para Membros
Informação e documentação
Atividade Internacional
Apoio e despesas administrativas
Diversos
TOTAL

751,75€
3.301,03€
8.469,92€
263,30€
3.855,00€
12.803,30€
837,51€
30.281,81€

Academia Olímpica de Portugal
Lisboa, 29 de fevereiro de 2016
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ANEXOS

- Regulamento Geral da AOP
- Notas de Imprensa da XXVI Sessão Anual
- Nota de Imprensa da 7.ª Sessão de Membros
- Nota de Imprensa do 29.º Aniversário
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Regulamento Geral
Documento aprovado em
reunião de membros extraordinária
- Torres Novas – 24.out.2015 -

Lisboa, 10 de novembro de 2015

Regulamento Geral da AOP – proposta de revisão

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, VOCAÇÃO, MISSÃO E SEDE

Artigo 1.º
Denominação e natureza jurídica
A Academia Olímpica de Portugal, adiante designada por AOP, é uma entidade integrada no
Comité Olímpico de Portugal, adiante designado por COP, sem personalidade jurídica, com
autonomia na prossecução do seu objeto e com estrutura orgânica própria.

Artigo 2.º
Normas por que se rege
A AOP rege-se pelo presente Regulamento Geral, pelos Estatutos do COP, pela Carta Olímpica e
pelas disposições legais subsidiariamente aplicáveis.

Artigo 3.º
Vocação e missão
1- A AOP tem por vocação divulgar o espírito olímpico entre todos os agentes desportivos e a
população em geral e promover acções que visem a sua observância nas competições desportivas e
na vida em sociedade, consagrando-se os actos exemplares que, pela sua capacidade inspiradora,
possam influenciar positivamente a Humanidade e contribuir para a criação de um mundo melhor.

2- A fim de concretizar a vocação estabelecida no número anterior, a AOP estabelece como missão
promover o estudo, a investigação e a divulgação dos valores e ideais olímpicos consagrados na Carta
Olímpica, em todo o território nacional, prioritariamente junto de crianças e jovens em idade escolar.

Artigo 4.º
Sede
A sede da AOP é em Lisboa, podendo ser transferida para outro local por proposta do Conselho
Diretivo, aprovada em Assembleia Plenária, e posteriormente aprovada pela Comissão Executiva do
COP.
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CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Artigo 5.º
Os órgãos
São órgãos da AOP:
a) a Assembleia Plenária;
b) o Conselho Diretivo.

Artigo 6.º
Composição da Assembleia Plenária
1- A Assembleia Plenária é constituída por todos os membros da AOP.
2- A Assembleia Plenária é presidida pelo Presidente do Conselho Diretivo da AOP.

Artigo 7.º
Competências da Assembleia Plenária
À Assembleia Plenária compete deliberar sobre as propostas que lhe sejam submetidas,
designadamente o plano de atividades e respetivo orçamento, o relatório de atividades e contas, o
Regulamento Geral, o Regulamento Eleitoral e a decisão quanto ao montante da quota anual a pagar
pelos membros.

Artigo 8.º
Funcionamento da Assembleia Plenária
1- Os membros da AOP reúnem-se:
a) em sessão ordinária, 2 (duas) vezes por ano, mediante convocatória do presidente do
Conselho Diretivo da AOP enviada aos membros com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, da
qual fará constar a ordem de trabalhos – em conformidade com o estabelecido na alínea g) do n.º 3 do
artigo 11.º – indicando-se o dia, hora e local da reunião;
b) em sessão extraordinária:
b.1.) sempre que o presidente do Conselho Diretivo da AOP julgue conveniente, mediante
convocatória expedida com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, indicando qual a ordem de
trabalhos, bem como o dia, hora e local da reunião;
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b.2) sempre que a sua realização seja requerida por, pelo menos, 10% (dez por cento) dos
membros da AOP, em carta registada com aviso de receção, contendo a necessária fundamentação
do pedido de reunião e indicação da respetiva ordem de trabalhos, dirigida ao presidente do Conselho
Diretivo da AOP, que, após verificação destes formalismos, convocará a dita reunião extraordinária de
membros, encarregando-se de comunicá-la aos membros com uma antecedência mínima de 8 (oito)
dias. Da convocatória fará constar a ordem de trabalhos e a indicação do dia, da hora e do local da
reunião.
2- Qualquer reunião de membros, nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1 deste artigo,
só poderá funcionar e deliberar em primeira convocatória desde que estejam presentes pelo menos
metade dos seus membros, salvo o estabelecido nos números seguintes.
3- Sem prejuízo do escrupuloso respeito de todos requisitos supramencionados referentes à legalidade
da constituição da reunião de membros, esta poderá funcionar e deliberar em segunda convocatória,
independentemente do número de membros presentes, passados 30 (trinta) minutos da hora marcada
para o início dos trabalhos.
4- As deliberações serão sempre tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes ou
dos membros ausentes que se façam representar legalmente, mediante procuração, com assinatura
reconhecida, conferida a outro membro, munindo-o de especiais poderes para o ato em concreto.
5- A Assembleia Plenária com caráter eletivo tem Mesa composta pelo presidente do COP, que
preside, e por dois secretários por si designados.
6- Em caso de impossibilidade de marcar presença, o presidente do COP poderá fazer-se representar
por outro elemento da Comissão Executiva do COP por si designado.

Artigo 9.º
Eleição do Conselho Directivo
1- A eleição do Conselho Diretivo realiza-se em Assembleia Plenária especialmente convocada para o
efeito pelo presidente do COP, até ao final do mês de maio do ano subsequente ao dos Jogos da
Olimpíada, regendo-se no demais pelo estabelecido no Regulamento Eleitoral.
2- O Conselho Diretivo é eleito por voto secreto entre todos os membros da AOP, para mandatos de
quatro anos.
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Artigo 10.º
Composição do Conselho Diretivo
1- O Conselho Diretivo é composto por sete (7) membros: um (1) presidente, um (1) vice-presidente,
um (1) secretário-geral, um (1) tesoureiro e três (3) vogais.
2- Qualquer membro eleito para o Conselho Directivo da AOP que, durante o mandato, se veja perante
a impossibilidade legal de exercício das respectivas funções ou pretenda voluntariamente renunciar ao
cargo poderá ser substituído pelo elemento suplente para o efeito constante da lista apresentada
quando das eleições, salvo outra solução que, em função das circunstâncias do caso concreto, o
presidente do Conselho Directivo entenda mais conveniente.
3- O exercício de qualquer dos cargos do Conselho Diretivo não é remunerado.

Artigo 11.º
Competências do Conselho Directivo
1- Ao Conselho Directivo cabem os poderes de gestão para concretização da missão da AOP, estando
as suas competências apenas limitadas pelas confinadas expressamente ao COP.
2- No seguimento dos poderes conferidos no n.º 1 que antecede, compete ao Conselho Diretivo,
designadamente:
a) praticar todos os atos necessários à prossecução da missão consagrada;
b) gerir as actividades da AOP, cumprindo e fazendo cumprir o Regulamento Geral, os demais
regulamentos internos e as deliberações, bem como administrar os seus fundos;
c) programar todas as ações da AOP, designadamente de caráter cultural, educativo, cientifico
e de investigação;
d) elaborar o plano de atividades e respetivo orçamento, a submeter à consideração dos
membros e, a posteriori, à Comissão Executiva do COP para aprovação;
e) elaborar o relatório de atividades e contas, a submeter à consideração dos membros e, a
posteriori, à Comissão Executiva do COP para aprovação;
f) elaborar e aprovar os regulamentos internos necessários ao bom funcionamento da AOP;
g) selecionar e propor à Comissão Executiva do COP a nomeação dos bolseiros às sessões
da AOI;
h) avaliar periodicamente o grau de execução do plano de atividades, procedendo aos
ajustamentos necessários para cumprimento do mesmo;
i) prestar as informações solicitadas pelo presidente do COP;
Comité Olímpico de Portugal

AOP - Academia Olímpica de Portugal

5

Regulamento Geral da AOP – proposta de revisão

j) emitir pareceres sempre que solicitado pelo presidente do COP ou por outros organismos
públicos em que a AOP esteja representada ou sempre que seja solicitada a sua intervenção;
k) nomear comissões especializadas, de caráter permanente ou temporário, que visem criar e
desenvolver projetos ou programas que aprofundem a prossecução da missão da AOP;
l) estabelecer parcerias com entidades públicas e/ou privadas, de âmbito nacional ou
internacional, designadamente desportivas, escolares, culturais, científicas ou outras;
m) estabelecer e manter relações permanentes com a Academia Olímpica Internacional, com
outras academias nacionais e internacionais, bem como com associações que agrupem academias
nacionais onde a AOP se inclua;
n) decidir sobre a oportunidade de implementação da quota anual dos membros da AOP, bem
como da forma do respetivo pagamento.

3- É da competência do presidente do Conselho Diretivo:
a) representar a AOP na Comissão Executiva do COP e junto de entidades externas;
b) convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretivo;
c) emitir voto de qualidade, em caso de empate, nas reuniões que preside;
d) assinar o expediente dirigido a entidades de nível institucional idêntico ou superior;
e) dirigir as sessões anuais e demais cursos organizados pela AOP;
f) avalizar a frequência dos cursos e assinar os respectivos diplomas;
g) convocar e dirigir as Assembleias Plenárias da AOP, sem caráter eletivo, nunca inferiores a
duas por ano, uma para apresentação e discussão do plano de atividades e orçamento e outra para
apresentação e discussão do relatório de atividades e contas.
4- Ao vice-presidente compete, nomeadamente, substituir o presidente do Conselho Diretivo nas suas
ausências e impedimentos ou sempre que por este seja designado.
5- Ao secretário-geral compete assegurar a realização e actualização das tarefas administrativas,
inerentes à organização e funcionamento internos da AOP, além de outras que lhe sejam confiadas no
âmbito do decidido pelo Conselho Diretivo.
6- Ao tesoureiro compete assegurar o acompanhamento da tesouraria corrente, a gestão do
orçamento anual e a monitorização do mesmo junto do COP, controlando as despesas efectuadas
e a receita disponível;
7- Aos vogais compete desempenhar as funções e as tarefas inerentes aos temas, aos assuntos, aos
processos ou às tarefas que lhe sejam confiados no âmbito do decidido pelo Conselho Diretivo.
Comité Olímpico de Portugal

AOP - Academia Olímpica de Portugal

6

Regulamento Geral da AOP – proposta de revisão

Artigo 12.º
Funcionamento do Conselho Diretivo
1- O Conselho Diretivo reúne, pelo menos, uma vez por trimestre e sempre que seja convocado pelo
seu presidente.
2- As convocatórias para as reuniões do Conselho Diretivo são feitas por correio electrónico com a
antecedência mínima de oito (8) dias, a não ser que a urgência do assunto exija prazo menor.
3- O Conselho Diretivo delibera por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o
presidente voto de qualidade.

Artigo 13.º
Regime financeiro
1- A AOP não tem autonomia financeira, dependendo da atribuição de uma verba anualmente inscrita
no orçamento do COP.
2- Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, os recursos financeiros da AOP poderão também
ser constituídos, nomeadamente, por:
a) receitas provenientes de inscrições em cursos, ações de formação ou eventos por si
organizados;
b) contribuições, donativos ou patrocínios;
c) produto das quotas anuais que venham a ser pagas pelos membros;
d) doações, legados ou heranças de que beneficie, ficando considerados neste caso como
receitas extraordinárias do COP, consignadas à AOP;
e) todos os rendimentos que lhe sejam afetos;
f) outros rendimentos permitidos por lei.

CAPÍTULO III
MEMBROS

Artigo 14.º
Qualidade de membro
São membros da AOP:
a) os seus fundadores;
Comité Olímpico de Portugal
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b) os bolseiros portugueses às sessões da Academia Olímpica Internacional;
c) todos os que forem admitidos ao abrigo do estabelecido no presente regulamento,
designadamente os membros honorários.

Artigo 15.º
Admissão de membros
1- Compete exclusivamente ao Conselho Diretivo a admissão de novos membros, nos termos e para
os efeitos do referido na alínea c) do artigo anterior, que na sua decisão ponderará livremente, tendo
em consideração qualquer dos seguintes critérios:
a) reconhecido mérito por serviços relevantes prestados ao movimento olímpico;
b) postura de irrepreensível respeito pela ética e demais valores proclamados pela Carta
Olímpica;
c) apreciação positiva de trabalho desenvolvido pelo próprio e subordinado a tema proposto
pelo CD da AOP, na sequência de participação em sessão para novos membros;
d) mediante proposta de pelo menos três (3) elementos do CD da AOP, acompanhado de
carta de recomendação e trabalho escrito sobre tema relacionado com o olimpismo;

2- A admissão de novos membros será deliberada em reunião do Conselho Diretivo, por unanimidade
de votos, sendo posteriormente comunicada ao(s) próprio(s) no momento em que o Conselho Diretivo
entender oportuno.
3- O ato solene de admissão de novos membros ocorrerá na data de celebração do aniversário da
AOP.

Artigo 16.º
Perda da qualidade de membro
1- A qualidade de membro perde-se:
a) voluntariamente, por manifestação de vontade do membro, comunicada por escrito ao
Conselho Diretivo da AOP;
b) por manifesta e reiterada carência de contato postal, telefónico ou electrónico devidamente
atualizado, em resultado do desinteresse pela atividade da AOP;
c) por decisão do Conselho Diretivo nos termos dos números seguintes.
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2- O Conselho Diretivo tem competência para, deliberando por unanimidade de votos, decidir acerca
da perda de qualidade de membro.
3- Para o efeito, o Conselho Diretivo deverá assegurar-se que estão cumulativamente verificados os
seguintes requisitos:
a) prática de actos contrários aos ideais preconizados na Carta Olímpica e, como tal,
desconformes à vocação da AOP;
b) conduta susceptível de comprometer a imagem da AOP.

4- A decisão, devidamente fundamentada, será comunicada ao membro visado por carta registada
com aviso de recepção ou outro meio sujeito a comprovativo de receção pelo destinatário.
5- Da decisão do Conselho Diretivo da AOP cabe recurso para o COP, a apresentar no prazo de trinta
(30) dias a contar da comunicação referida no número precedente.

Artigo 17.º
Direitos e deveres dos membros
1- São direitos dos membros:
a) participar nas iniciativas desenvolvidas pela AOP;
b) propor, apoiar e desenvolver a realização de iniciativas no âmbito da missão da AOP;
c) obter informação regular referente à atividade desenvolvida e/ou a desenvolver pela AOP;
d) ter capacidade eletiva ativa e passiva;
e) apresentar proposta de realização de Assembleia Plenária, com carácter extraordinário, em
conformidade com o estabelecido na alínea b.2) do n.º 1 do artigo 8.º;
f) votar o plano de atividades e orçamento e o relatório de atividades e contas.

2- São deveres dos membros:
a) cumprir e fazer cumprir a missão da AOP;
b) informar previamente o Conselho Diretivo da AOP das atividades desenvolvidas e/ou a
desenvolver no âmbito da condição de membro da AOP, solicitando o apoio necessário par tal;
c) pagar a quota anual nos termos do que vier a ser fixado em conformidade com o disposto
no artigo 7.º e na alínea n) do n.º 2 do artigo 11.º;
d) exercer os cargos para os quais sejam eleitos;
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e) revelar no seu quotidiano uma conduta condizente com os valores e ideais humanistas do
Olimpismo enquanto filosofia de vida;
f) manter o secretariado da AOP informado sobre qualquer atualização dos contatos postal,
eletrónico e telefónico.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 18.º
Dúvidas e casos omissos
Quaisquer dúvidas que se suscitem relativamente à interpretação e aplicação do presente
regulamento, qualquer lacuna ou caso omisso que entretanto sejam detetados serão, em qualquer dos
casos, solucionados pelo Conselho Diretivo da AOP.

Artigo 19.º
Revogação
O presente Regulamento Geral revoga o regulamento anterior, aprovado em Assembleia Plenária
realizada no dia 4 de Fevereiro de 2006.

Artigo 20.º
Aprovação e entrada em vigor
O presente Regulamento Geral produzirá efeitos na data de aprovação dos Estatutos do COP, em
sede de reunião plenária, tendo sido aprovado em Reunião Extraordinária de Membros realizada em
Torres Novas, no dia 24 de Outubro de 2015.
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XXVI Sessão Anual da Academia Olímpica de Portugal
acontece em Loulé
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No âmbito de «Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015», a Academia Olímpica de Portugal
organiza em Loulé a sua XXVI Sessão Anual, nos dias 29 a 31 de maio, com os trabalhos a
decorrerem no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Fundada em 1986, a Academia Olímpica
de Portugal é uma entidade integrada no Comité Olímpico de Portugal. Trata-se de uma
estrutura centrada no estudo do fenómeno olímpico e na promoção e divulgação dos valores
associados ao Olimpismo, com particular destaque entre as crianças e jovens, em todo o
território nacional.
Ao longo da sua existência de quase 29 anos, a Academia Olímpica de Portugal tem vindo a
desenvolver múltiplas ações no âmbito daqueles objetivos, com destaque para a Sessão
Anual, iniciativa que desde 1988 tem tido uma continuidade quase ininterrupta e que, em
2015, conhece a 26ª edição. Esta edição é subordinada ao tema geral «Os Caminhos da
Educação e do Olimpismo», tendo o programa um conjunto de abordagens apresentadas por
alguns dos mais importantes especialistas nacionais e internacionais nas temáticas do
Olimpismo e da Educação, entre os quais investigadores, professores, autarcas, dirigentes
olímpicos e associativos, atletas olímpicos e paraolímpicos e ainda jornalistas.
Além da parceria oficial da «Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015», a XXVI Sessão Anual
da Academia Olímpica de Portugal conta com o apoio institucional do Comité Olímpico de
Portugal e com a parceria institucional do Desporto Escolar e do Instituto Português do
Desporto e Juventude.
Publicado 23 hours ago por Daniel Pina
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A Academia Olímpica de Portugal organiza em Loulé a sua XXVI Sessão
Anual, que se realiza nos dias 29 a 31 de maio, com os trabalhos a
decorrerem no Salão Nobre dos Paços do Concelho, integrada no
programa oficial da “Cidade Europeia do Desporto – Loulé 2015”.
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Fundada em 1986, a Academia Olímpica de Portugal é uma entidade integrada no Comité
Olímpico de Portugal. Trata-se de uma estrutura centrada no estudo do fenómeno olímpico e na
promoção e divulgação dos valores associados ao Olimpismo, com particular destaque entre as
crianças e jovens.
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Esta edição é subordinada ao tema geral “Os Caminhos da Educação e do Olimpismo”, tendo o
programa um conjunto de abordagens apresentadas por alguns dos mais importantes
especialistas nacionais e internacionais nas temáticas do Olimpismo e da Educação, entre os
quais investigadores, professores, autarcas, dirigentes olímpicos e associativos, atletas olímpicos
e paraolímpicos e ainda jornalistas.
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Além da parceria oficial da “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”, a XXVI Sessão Anual da
Academia Olímpica de Portugal conta com o apoio institucional do Comité Olímpico de Portugal e
com a parceria institucional do Desporto Escolar e do Instituto Português do Desporto e
Juventude.
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No âmbito de “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”, a
Academia Olímpica de Portugal organiza em Loulé a sua
XXVI Sessão Anual, que se realiza nos dias 29 a 31 de
maio, com os trabalhos a decorrerem no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, integrada no programa oficial da
“Cidade Europeia do Desporto – Loulé 2015”.

Lagoa: Orquestra de Jazz do Algarve promove
conferência e jam session no dia 29 de maio
Rotary Clube de Albufeira promove palestra com

Fundada em 1986, a Academia Olímpica de Portugal é
uma entidade integrada no Comité Olímpico de Portugal.
Trata-se de uma estrutura centrada no estudo do
fenómeno olímpico e na promoção e divulgação dos
valores associados ao Olimpismo, com particular destaque
entre as crianças e jovens, em todo o território nacional.
Ao longo da sua existência de quase 29 anos, a Academia
Olímpica de Portugal tem vindo a desenvolver múltiplas
ações no âmbito daqueles objetivos, com destaque para a
Sessão Anual, iniciativa que desde 1988 tem tido uma
continuidade quase ininterrupta e que, em 2015, conhece a
26ª edição.
Esta edição é subordinada ao tema geral “Os Caminhos da
Educação e do Olimpismo”, tendo o programa um conjunto
de abordagens apresentadas por alguns dos mais
importantes especialistas nacionais e internacionais nas temáticas do Olimpismo e da Educação,
entre os quais investigadores, professores, autarcas, dirigentes olímpicos e associativos, atletas
olímpicos e paraolímpicos e ainda jornalistas.
Informação em Video

Além da parceria oficial da “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”, a XXVI Sessão Anual da
Academia Olímpica de Portugal conta com o apoio institucional do Comité Olímpico de Portugal e
com a parceria institucional do Desporto Escolar e do Instituto Português do Desporto e Juventude.
A Ficha de Inscrição está disponível em www.cm-loule.pt. Inscrições através do telefone 929272300,
aop@comiteolimpicoportugal.pt ou facebook.com/Academia Olímpica de Portugal.
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• Acerca

AGENDA

BY JORGE MATOS DIAS ON 21 DE MAIO DE 2015 • ( DEIXE O SEU COMENTÁRIO )

No âmbito de “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”
2015”, a Academia Olímpica de Portugal
organiza em Loulé a sua XXVI Sessão Anual, que se realiza nos dias 29 a 31 de maio, com os
trabalhos a decorrerem no Salão Nobre dos Paços do Concelho, integrada no programa oficial da
“Cidade Europeia do Desporto – Loulé 2015”
2015”.

Fundada em 1986, a Academia Olímpica de Portugal é uma entidade integrada no Comité
Olímpico de Portugal. Trata-se de uma estrutura centrada no estudo do fenómeno olímpico e na
promoção e divulgação dos valores associados ao Olimpismo, com particular destaque entre as
crianças e jovens, em todo o território nacional.

Ao longo da sua existência de quase 29 anos, a Academia Olímpica de Portugal tem vindo a
desenvolver múltiplas ações no âmbito daqueles objetivos, com destaque para a Sessão Anual,
iniciativa que desde 1988 tem tido uma continuidade quase ininterrupta e que, em 2015, conhece
a 26.ª edição.

Esta edição é subordinada ao tema geral “Os Caminhos da Educação e do Olimpismo”, tendo o
programa um conjunto de abordagens apresentadas por alguns dos mais importantes
especialistas nacionais e internacionais nas temáticas do Olimpismo e da Educação, entre os
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quais investigadores, professores, autarcas, dirigentes olímpicos e associativos, atletas olímpicos
e paraolímpicos e ainda jornalistas.

Além da parceria oficial da “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”, a XXVI Sessão Anual da
Academia Olímpica de Portugal conta com o apoio institucional do Comité Olímpico de Portugal
e com a parceria institucional do Desporto Escolar e do Instituto Português do Desporto e
Juventude.

A Ficha de Inscrição está disponível em www.cm-loule.pt (http://www.cm-loule.pt). Inscrições através
do telefone 929272300, aop@comiteolimpicoportugal.pt (mailto:aop@comiteolimpicoportugal.pt) ou
facebook.com/Academia Olímpica de Portugal.

Programa (http://planetalgarve.com/2015/05/21/loule-ced-2015-xxvi-sessao-anual-da-academia-olimpica-de-portugal-29
-a-31-de-maio/programa-36/)

Por: Município de Loulé
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Saberes Olímpicos

7ª Sessão para Membros da Academia foi em Torres Novas

O auditório da Biblioteca Municipal Gustavo
Pinto Lopes, em Torres Novas acolheu nos dias
23, 24 e 25 de outubro, a 7ª Sessão para Membros
da Academia Olímpica de Portugal. Subordinada
ao tema “Saberes Olímpicos” abordou temas da
atualidade, tais como o Programa de Educação dos
Jogos Olímpicos do Rio 2016 – «Transforma», a
«Agenda 2020», o Tribunal Arbitral do Desporto,
a Missão Baku 2015 e a Missão Rio 2016, entre
outros.

C

oube ao presidente
da Câmara Municipal
de Torres Novas, Pedro
Ferreira ser o primeiro a
intervir na sessão de abertura deste encontro, que
teve lugar na sexta-feira
ao fim da tarde.
O autarca começou por
dizer que é para Torres
Novas “uma honra ter
aqui a Academia Olímpica de Portugal”, tendo
este encontro se realizado nesta cidade, muito
graças à “pressão de João
Henriques”um torrejano,
membro da Academia.
O Presidente do Comité
Olímpico de Portugal,
José Manuel Constantino,
por seu lado agradeceu
à autarquia a disponibilidade para ser parceira
nesta sessão. Isto quando
é objetivo da organização
trazer estes eventos para
fora de Lisboa.

“É nosso objetivo trazer a reflexão olímpica
para fora do contexto
da capital, sempre em
colaboração com os municípios.
“A Academia Olímpica
é uma escola de formação
de quadros que sirvam o
movimento desportivo.
Registo com agrado ter
havido para com esta sessão, a preocupação de ter
sido listado um conjunto
de temas que acompanham as preocupações do
sistema desportivo.
Temos a preocupação
de trazer para reflexão
temas da atualidade”, afirmou José Manuel Constantino.
Luís Gomes Costa, presidente do Conselho Diretivo da Academia, foi
o último a intervir neste
momento de abertura do
encontro e apresentou

qual a missão da Academia e os seus objetivos.
“A Academia Olímpica
de Portugal, enquanto órgão integrado no Comité
Olímpico de Portugal,
apresenta como missão a
promoção e divulgação
dos valores e ideais olímpicos, em todo o território
nacional, com particular
destaque entre as crianças
e jovens em idade escolar.
Complementarmente,
e no contexto da referida
missão, o estudo e investigação do Movimento

Olímpico em todas as
suas mais diversas vertentes afiguram-se hoje, e
cada vez mais, como uma
necessidade presente, no
sentido de conhecendo
melhor o passado, permitindo assim uma melhor e
mais estruturada construção do futuro”, afirmou o
responsável.
“Ao longo da sua existência, de quase 29 anos,
a Academia tem vindo
a desenvolver múltiplas
ações, eventos e atividades no âmbito da referida

Junta de Freguesia de Riachos
tomou posse

U

dre Simas», que deixou
o cargo de Presidente da
Junta e com quem colaborou durante 2 anos. Disse
que foi para si «um tempo
de enriquecimento pessoal
e de lealdade mútua».
Antecipando o trabalho
que se avizinha, disse que
Riachos se tem de preparar para a festa da Bênção
do Gado em 2016 e que a
Junta «tem de dar o exemplo, mantendo Riachos
limpo, com as rotundas e

espaços verdes alindados,
entradas de Riachos mais
cuidadas», prometendo
«trabalhar para que isso
aconteça».
Há também a vontade
da Junta fazer uma intervenção no largo da Igreja
Velha, tornando-o «mais
aberto, mais atrativo, mais
polivalente» e há vontade
de ter a obra «pronta antes
da festa», pelo que contam
que a Câmara os ajude no
«grande desafio».

Célia Ramos

Lince-ibérico morre
atropelado na A23

N

a quinta-feira, dia 22,
a nova Assembleia de
Freguesia, que resultou
dos resultados eleitorais
intercalares de 5 de outubro, tomou posse. José
Júlio Ferreira, do Partido
Socialista, é o novo presidente da Junta de Freguesia de Riachos.
Recordamos que as eleições intercalares ocorreram
na sequência da demissão,
em julho deste ano, do
presidente da junta de freguesia, Alexandre Simas.
José Júlio Ferreira alcançou a vitória com 1344
votos, seguindo-se o Bloco
de Esquerda como força
mais votada, com 721 votos e a CDU com 413 votos
No seu discurso de tomada de posse José Júlio
Ferreira agradeceu a presença do Presidente da
Câmara, vereadores e entidades políticas, militares
e religiosas presentes.
Felicitou todos os que
foram eleitos e que tomaram posse, fazendo votos
para que nos próximos
quase dois anos, consigam
«construir pontes para
uma efetiva melhoria das
condições de vida na freguesia de Riachos».
Endereçou uma «palavra especial para Alexan-

promoção e divulgação
do «ideário olímpico», de
entre as quais se destacam
a organização de concursos diversos, exposições,
sessões de esclarecimento
e sensibilização, ações de
formação, debates, entre
outras.
Contudo, e como «ponto alto» e de maior destaque – até pelo seu âmbito
específico e objetivos – a
atividade anual da AOP
tem a sua referência maior
na organização do seu
“congresso”, enquanto

momento de formação
por excelência, assumindo este e desde sempre
a designação de “Sessão
Anual”.
Mais recentemente, a
curta mas significativa história da Academia, levou a
que se sentisse a necessidade de anualmente reunir
os que assumem já a condição de membro, no sentido
de promover momentos
de reflexão e debate mais
profundos de temas de
interesse mais específico, ora do Desporto, ora
do Movimento Olímpico,
sem esquecer no entanto
a dinâmica crescente do
Desporto Adaptado, que
resulta também na discussão e análise daquilo
que é hoje uma realidade
presente, o Movimento Paralímpico Internacional”,
foi explicado.
Ao longo destes dias
foram assim abordados
temas como: Obstáculos
à Igualdade de Género no
Desporto, Educação Olímpica: valores de sempre,
tendências atuais, Torres Novas e o Desporto,
Agenda Olímpica 20+20
- Tribunal Arbitral do Desporto, Jogos de Baku 2015:
em direção ao Rio 2016.

Disse também o novo
Presidente que a Casa do
Povo irá ter melhoramentos, de forma faseada, dando-se início em primeiro
lugar à substituição dos
quadros elétricos. A Junta
irá ainda «encarar de vez o
arranjo do muro do cemitério e o seu alargamento»
e apoiar as coletividades
e associações culturais e
desportivas.
LML

m exemplar de lince-ibérico, um macho de 4 anos,
foi encontrado morto, por atropelamento, na autoestrada 23 (A23), próximo de Vila Nova da Barquinha, no
distrito de Santarém, informou a GNR.
“O animal foi atropelado mortalmente durante a
noite de quarta-feira para quinta-feira, de 21 para 22,
foi recolhido pelos bombeiros e entregue no posto da
GNR de Vila Nova da Barquinha. Não há registo de
incidente nem da viatura que terá embatido no lince,
uma vez que deve ter seguido a sua marcha”, disse a
capitã Irina Pinto, do Destacamento Territorial da GNR
de Torres Novas.
Sofia Castel-Branco, do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF), disse que foi “com
tristeza” que recebeu a notícia, tendo feito notar que
o atropelamento rodoviário é hoje “a maior causa de
morte” do lince-ibérico.
Hongo, assim se chamava o macho de lince-ibérico,
nasceu em Aznalcar, Espanha, em 2011, tendo sido localizado em Doñana, a
16 de outubro de 2012,
e, posteriormente, em
maio de 2013, numa
zona de caça associativa em Vila Nova de
Milfontes, Portugal.
“Este lince apresentava um comportamento dispersante,
tendo realizado um
longo percurso desde o
sul de Espanha. Apesar
de ter vivido durante cerca de dois anos
na zona do sudoeste
alentejano, nunca estabilizou a totalidade do
seu território”, notou a
dirigente.
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Conhecido o Projeto do novo Quartel dos Bombeiros
“O Almonda” foi ao encontro da direção
da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários Torrejanos, para conhecer mais
pormenores sobre o projeto do novo quartel
dos bombeiros, que inclui a remodelação do
edifício atual dos soldados da paz. Arnaldo
Santos , o Presidente da Associação, já fez saber
que gostaria de ver o novo edifício pronto no
espaço de dois anos e confia «plenamente» de
que esse objetivo pode ser atingido.
P - Com o projeto feito pode-se dizer que em
fase estamos?
R - Podemos dizer
que estamos a 20% do
processo. No dia 29 de
outubro (quinta-feira)
terá sido feita a escritura
do terreno. Os bombeiros vão comprar o terreno (contíguo ao atual
quartel) para ali edificar
um novo edifício. Esta
compra só é possível
porque será celebrado
um protocolo com a Câmara Municipal de Torres Novas, que prevê no
espaço de dois anos a
Câmara pague a totalidade do terreno.
P – Mas numa primeira fase serão os bombeiros a comprar o terreno?
R – Ao fim dos dois
anos a Câmara compra
o terreno, mas de início a Associação terá de
recorrer a empréstimo
bancário para realizar
a compra. É uma questão de oportunidade e
não a queremos perder.
Mais tarde a Câmara vai
comprar a totalidade do
terreno pelo valor estipulado do terreno, foi esse o
compromisso assumido
com os bombeiros torrejanos.

A

P – O novo edifício vai
ocupar todo o terreno?
R – O terreno que não
for necessário será depois da propriedade da
Câmara, que ali pretende
fazer avançar uma renovação urbana e, pelo
que se sabe, irá constituir
uma ARU, para avançar
com a remodelação, da
Travessa da Palha e dar
um novo arranjo urbanístico.
P – E o custo do projeto, também foi protocolado com a Câmara?
R – A Associação também está a pagar o projeto, sendo depois reembolsada pelo município.
É o que está previsto
no protocolo. E os bombeiros vão ser donos e
promotores da obra. A
Câmara será uma parceira, no financiamento, na
parte que não for comparticipada pelos fundos
europeus. E nós vamos
concorrer aos fundos do
“Portugal 2020”.
P – E quanto a valores
de todo o investimento,
podemos falar deles?
R – O projeto ronda os
56 mil euros, a aquisição
do terreno custa 380 mil
euros e a construção está

prevista para cerca de
um milhão de euros. E
estamos agora a acelerar a compra do terreno
porque surgiu uma boa
oportunidade de compra
e porque nos queremos
preparar para a abertura
dos quadros de apoio
comunitários.
P – E se não houver
apoio dos fundos europeus?
R – Se não houver quadro de apoio europeu
a obra será suportada
inteiramente pelo município, foi o que ficou acordado. Mas no passado os
fundos europeus apoiaram a 85% a construção
de quartéis. Porém sabemos que agora há menos
verbas. Mas vamos ver
se temos oportunidade
através de uma linha
de apoio do Programa
Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos. Vamos
concorrer. Sabemos que
é difícil, mas temos de
tentar.

P – E com a obra pronta, os bombeiros ficam
apetrechados para o futro?
R – A obra concluída
significa que teremos
condições necessárias
para prestar o socorro
nas próximas décadas.
Este é um sonho com 15
anos, pelo qual se luta
desde 2001. Agora parece
ser o início da concretização de um sonho, do qual
vão resultar melhores
condições para a habitabilidade dos bombeiros.
P – Do projeto percebe-se que só estão previstos lugares para os
veículos de combate a
incêndios, os chamados
veículos vermelhos. É
assim?
R – O estacionamento
previsto ainda é um pouco reduzido para as nossas necessidades, pois
temos mais de 40 veículos no total. Teremos
de resolver isso. Convinha que fosse ao mesmo
tempo, é verdade.

P – Acredita que a
obra estará concluída no
prazo que já anunciou,
em dois anos?
R – A perspetiva é de
que o quartel possa estar
concluído em 2017. É um
objetivo que nos parece
exequível se tudo correr
bem.
P – E na pior perspetiva?
R – Não quero falar
nela…
P – Havia a hipótese
de se aproveitar a construção de um novo quar-

tel e transferi-lo para
outro local da cidade.
Porém a Associação optou por mantê-lo onde
está. Porquê?
R – Os quartéis de
bombeiros voluntários
estão normalmente inseridos na comunidade. E
nós queríamos que assim
continuasse. Acredito
também que a obra vai
dar uma melhoria qualitativa à vida dos voluntários com muito significado e também quantitativa. Gostava muito
de o poder inaugurar em
outubro de 2017.

Súmula do projeto
A obra de remodelação e recuperação do
quartel atual irá manter o exterior do edifício,
a entrada principal, receção, comando, serviços
administrativos, garagem, novas salas de formação, camaratas, vestiários/balneários masculinos
e femininos.
No edifício novo, será feita garagem, espaços
de apoio para equipamentos e fardamento, camaratas, balneários/vestiários, refeitório, sala do
bombeiro e bar com acesso do público.

Programa educativo “Transforma” em debate

Biblioteca Municipal Gustavo Pinto
Lopes, em Torres Novas,
acolheu no dia 23 de
outubro, uma conferência orientada pelo responsável do programa
educativo «Transforma»,
Vanderson Berbat, um
programa que leva os
Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro 2016 até às
escolas oferecendo informação e orientação
para que todos criem
novas aulas e atividades
que integrem a rotina do
desporto escolar.
Apenas duas dezenas
de professores e respon-

sáveis marcaram presença nesta conferência, que
se desenvolveu em torno
de temas, tais como “A
Categorização dos Desportos” e “ A prática
desportiva nas escolas”.
Esta conferência surge
no âmbito do programa educativo dos Jogos
Olímpicos do Rio de
Janeiro 2016, numa parceria entre a Academia
Olímpica de Portugal e
o Município de Torres
Novas.
«Transforma» é o programa educativo que
leva os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016

às escolas, oferecendo
informação, orientação
e inspiração para que
todas as escolas do país
criem e desenvolvam
novas aulas e atividades
que integrem os Jogos e
os seus valores na rotina
escolar.
As escolas participantes podem aceder
livremente ao conteúdo
pedagógico do «Transforma» na internet, que
inclui material didático
de referência, cursos de
formação e desafios escolares.
Célia Ramos
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DESTAQUES
REAL MADRID «Estamos todos
com Cristiano» - Zidane - Zinedine
Zidane esclareceu esta terça-feira
que as declarações de Cristiano...

MANCHESTER UNITED Rúben
Neves e mais nove na lista de
Mourinho - Rúben Neves, médio do
FC Porto, é referido em Inglaterra...

ESPANHA «Há excesso de
avançados na seleção» - Del Bosque
- Na contagem decrescente para o
Europeu de França, Vicente del...

OLIMPISMO

Vítor Serpa evoca legado de Pierre de
Coubertin no aniversário da Academia
Olímpica

LIVERPOOL Benteke no mercado Poderá resumir-se a uma temporada
a experiência de Christian Benteke ao
serviço do Liverpool. Noticia o The...

22:31 - 05-12-2015
A- A A+

«A Ideologia Olímpica» foi tema central da preleção de Vítor Serpa, diretor de A BOLA, este sábado, na sede
do Comité Olímpico de Portugal, ponto alto da cerimónia oficial de comemoração do 29.º aniversário da
Academia Olímpica de Portugal (AOP).
A AOP é uma entidade fundada em 1986 e que estuda, investiga e divulga os ideais olímpicos através de
ações de promoção, formação e eventos diversos.
Uma reflecção «perturbadora», avisou Vítor Serpa, porque obriga a uma permanente análise sobre o
Desporto, adaptada aos novos tempos, é certo, mas impossível de fazer sem o confronto com o espírito
fundador do olimpismo. Espírito que brotou de Pierre de Coubertin, pai dos Jogos da Era Moderna, e
emergiu, com vitalidade, em 1894, Sorbonne, Paris, no primeiro congresso olímpico.
«Para Pierre de Coubertin o olimpismo não é uma religião que eleva o corpo aos reinos dos céus», frisou
Vítor Serpa, é antes «um projeto de transformação do Mundo pelo Desporto». Um projeto «corajoso» que,
dito de outra forma, «não tem por finalidade o desenvolvimento do Desporto mas do desenvolvimento
cultural e social pelo Desporto». Um projeto, resumindo, de «valores».
Perceber este espírito passou também por acompanhar a visita guiada que o diretor de A BOLA fez pelos
congressos olímpicos até 1939. «Eram também encontros culturais, que juntavam muito mais do que os
homens do Desporto, também os da cultura, da arte, da escrita ou intelectuais».
Congressos que «deslumbravam por serem geradores de ideais», reposta a mais um repto de Coubertin,
para quem «o Desporto não pode ser envolvido fora da educação e da cultura».
Recolocar o Homem no centro

´O homem é um asno, o ténis
é um casino e o mundo é a...
ESTILOS E ESPANTOS Há alguém capaz de
travar Novak Djokovic e Serena Williams? Ou há
algum amante do futebol que não gostasse de...
ESTILOS E ESPANTOS Em tom
irónico Blatter disse-lhe: «Esperam
de ti milagres». Também ninguém...
PARA LÁ DO QUE SE VÊ Lewandowski foi o
homem que, ao sair do banco, marcou cinco golos
em apenas dez minutos e levou Pep Guardiola à...

DESPORTO
NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Com a II Grande Guerra chegou também um novo caminho para o olimpismo. E, desde 1939, foi preciso
esperar quatro décadas por novo congresso olímpico. E o olimpismo perdeu a «utopia» de querer regenerar
o Mundo, cedendo aos «interesses económicos e vontades políticas».
Os tempos são outros, os interesses também, o olimpismo movimenta-se num mundo de milhares de
milhões de euros. Também é verdade, que é visto e acompanhado que nunca. E chega a 2015 com o tal
«perturbador» desafio de confrontar consigo, com os valores e o seu espírito fundador. Que fazer?

http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=586555
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1. Leões garantem que eventual
castigo a Slimani nunca teria efeito
para o «derby»
2. Jonas na frente da corrida pela Bota de Ouro
3. Jorge Jesus explica saída de Slimani e entrada
de Barcos
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«O olimpismo precisa de recuperar a capacidade transformadora. Pelo exemplo, pela convicção, pela escolha
dos melhores, mais irrequietos, melhores». Ciente que «tem de voltar a colocar o Homem no centro» e de
regressar à sua matriz «cultural, artística, filosófica, despertando para os valores da própria vida».
Para isso, precisa também de «recuperar autonomia económica e política», consciente que «a solução para
fenómenos como a corrupção ou o doping não está na retórica ou nas ações de punição». Onde ir então
buscar a solução? «À escola, onde se devem começar a ensinar os valores universais da vida».
«É a Educação, estúpido

4. Messi ou Ronaldo? Carol Muniz não tem
dúvidas…
5. Teo Gutierrez jogou em Guimarães com a
camisola da Liga Europa

MUNDOS
NAS ÚLTIMAS 24 HORAS
MAIS VISTAS

James Carville, especialista em marketing político e estratega da campanha de Bill Clinton às eleições
presidenciais dos Estados Unidos, em 1992, ainda hoje é citado em todo o mundo por uma frase que preferiu
quando respondeu à pergunta sobre o que fazia ganhar umas eleições: «É a economia, estúpido».

MAIS DO DIA

1. Estado Islâmico executou oito dos
seus combatentes de origem
holandesa
2. Fotografia de Britney Spears causa polémica
entre os fãs

Por isso, se fosse possível Coubertin confrontar-se com James Carville para lhe explicar a razão de ser do
espírito olímpico, dir-lhe-ia, na expressão de Vítor Serpa, «é a educação, estúpido».

3. «Nunca presenciei eutanásia no SNS» Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

David Sequerra homenageado

4. Boeing da TACV arrestado em Amesterdão

A cerimónia de aniversário da Academia Olímpica de Portugal contou com mais dois
momentos importantes. Primeiro a admissão de dez novos membros da Academia Olímpica
de Portugal, sendo o nome mais mediático o de Susana Feitor, que foi atleta olímpica.

5. Homens assaltam carrinha de valores e estão em
fuga

Muito sentida e comovente foi a homenagem surpresa prestada a David Sequerra, que levou
o próprio às lágrimas, com muitas dificuldades em falar na declaração de agradecimento.
Homem ligado ao Desporto há cinco décadas, em especial ao movimento olímpico, mas
também ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, nas seleções de formação. E ao
jornalismo, no Mundo Desportivo, sendo um dos fundadores do Clube Nacional de Imprensa
Desportiva (CNID). E à escrita, um pensador nato e acutilante.
Fotos de Sérgio Miguel Santos/ASF
Jorge Pessoa e Silva
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, Estratégia e
“Realpolitik” (art
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OLIMPISMO. Segundo a...
18:33 04-01-2016

Cavaco Silva condecora José Manuel
Constantino e três medalhados
olímpicos

Simplesmente…,
Mulheres…
(artigo de
Gustavo Pires...
09-02-2016 - 21:48

16:04 28-12-2015

Olimpismo e Solidariedade: Para uma
Ética de Responsabilidade Social
(artigo de Gustavo Pires, 26)

OLIMPISMO. Pierre de...
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Uma Nova Agenda para o Desporto
(artigo de Gustavo Pires, 24)
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