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Em cumprimento do estabelecido na alínea e) do número 2 do artigo 11.º do 
Regulamento Geral da Academia Olímpia de Portugal, apresenta-se de seguida o 

Relatório de Atividades e Contas, referente ao ano de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para apresentação, discussão e votação pelos membros da 
AOP em Assembleia Plenária a realizar para o efeito, 

em 8 de fevereiro de 2020, em Lisboa. 
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I 

INTRODUÇÃO 
 
 

I.1.   Nota introdutória 
 

O ano 2019 serviu para a implementação de alguns novos projeto, tendo a AOP dado 
continuidade aos que vinham de anos anteriores. 

 
O Projeto «Conversas Olímpicas», que teve início em Junho, mostrou-se de grande interesse e 

redefiniu um posicionamento estratégico da AOP no panorama nacional. Este projeto permitiu levar o 
Olimpismo em forma de tertúlia a todos aqueles que habitualmente não têm oportunidade de contatar 
com a temática olímpica. 

  
A conclusão do livro dos 30 anos da AOP era um compromisso por nós assumido e que neste 

ano se tornou uma realidade. 
 
A versão portuguesa do «Your Olympic Guidebook» foi também concluída, tendo já começado 

a sua distribuição. Esta obra de relevante interesse vai permitir o acesso a informação olímpica básica 
a todos os atletas inseridos no Projeto de Esperanças Olímpicas e a todos os que integram o Programa 
Olímpico Tóquio 2020. 

 
A aproximação que a AOP tem feito ao tecido associativo manteve a mesma direção, o que 

permitiu a realização da comemoração do 33.º aniversário da AOP no Sport Algés e Dafundo. 
Julgamos ser esta uma opção que tem originado maior curiosidade das pessoas relativamente à AOP. 

 
No plano nacional, não pode deixar de destacar-se ainda a primeira Sessão Anual realizada no 

arquipélago da Madeira (Funchal), a qual, não tendo sido uma sessão muito participada do ponto de 
vista das inscrições, permitiu ainda assim descentralizar as sessões, com a criação de bases para a 
criação de um grupo de trabalho sobre Olimpismo nesta região autónoma. 

 
No plano internacional a AOP marcou presença em todas frentes em que está envolvida. 
 
Em 2019, a AOP voltou a ter representação nas sessões da Academia Olímpica Internacional, 

quer a Sessão para Jovens, quer a Sessão para Diretores. 
 
Quanto à associação das Academias Olímpicas Europeias, a 2.ª Assembleia Geral teve lugar 

em Nicósia (Chipre), no mês de novembro, dela resultando a composição de comissões setoriais que 
incluem um membro da AOP, Cláudia Santos.  

 
O trabalho realizado na Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas tem vindo a mostrar 

resultados, desde logo pela participação de membros destas academias em todas as sessões anuais 
da AOP. 

 
O contacto permanente com as academias dos países de língua portuguesa tem sido também 

uma constante, sendo desejo da AOP em todas as comunicações motivar para a necessidade da 
proatividade das academias menos dinâmicas. 

 
Com a realização do próximo congresso em Luanda (naquela que será a primeira vez que a 

APAO se reúne no continente africano), o empenho da AOP para que tudo venha a correr bem e que o 
congresso de Luanda fique na história da associação tem sido uma constante, com a troca de «e-
mails» com a AOA, além de uma breve reunião em Lisboa com o responsável pelo comité organizador 
do congresso. 
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Ilídio Torres foi o vencedor da edição do Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David 

Sequerra, projeto que visa incentivar a impressa regional a dar maior foco à temática olímpica. 
 
Estes foram apenas alguns dos vetores onde a AOP centrou as suas atenções. 
 
O ano de 2019 assumiu ainda especial importância para a criação do Programa Cultural 

Olímpico 2020, a ter início logo em Janeiro do novo ano e com ações até final de 2020. 
 
Com este projeto, a AOP pretende, uma vez mais através da descentralização, envolver mais 

de meia centena de organizações que, juntamente com a AOP, vão realizar atividades desportivas e 
culturais. 

 
O ano de 2020 afigura-se como um dos anos com mais atividades da AOP, o que vai obrigar a 

um maior envolvimento de todos os membros para que possamos chegar ao final do ano com o espírito 
de missão cumprida com sucesso. 

 
Com este relatório de atividades e contas pretende-se mostrar, de forma sintética, a todos os 

membros o trabalho realizado, aguardando sempre por contributos que façam com que a nossa missão 
posa vir a ter mais destaque e sucesso junto de todos. 
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II 
ORGÂNICA 

 
 
 

II.1.   Composição do Conselho Diretivo 
 
 

Cargo Membro n.º Nome 

Presidente 633 Tiago Nunes Viegas 

Vice-Presidente 710 José Esteves 

Vice-Presidente 695 Gustavo Marcos 

Vogal 703 Afonso Candeias 

Vogal 700 Marta Lopes 

Suplente 723 Susana Feitor 

Suplente 731 Tiago Venâncio 

 
 
 

II.1.1   Coordenação setorial 
 
 

Marketing e 
Comunicação 

739 Bibiana Farias 

 
 
 

II.2.   Reuniões do Conselho Diretivo 
 
Durante o ano de 2019, o Conselho Diretivo da AOP realizou onze reuniões mensais, das quais foram 
lavradas as correspondentes atas, que se encontram arquivadas nos formatos digitais (*doc e *pdf) e 
em papel na sede da AOP. 
 

- 9 de janeiro 
- 13 de fevereiro 
- 20 de março 
- 3 de maio 

   - 29 de maio 
   - 26 de junho 
   - 31 de julho 
   - 4 de setembro  
   - 11 de setembro 
   - 16 de outubro 

- 20 de novembro 
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Em todas as reuniões foram feitas as respetivas convocatórias, tendo nelas sido apresentadas e 
discutidas, entre os mais variados assuntos da gestão corrente, as seguintes propostas: 
 
Reunião de 9 de janeiro 

 
 
Reunião de 13 de fevereiro 
 

-Proposta 1/2019/CG – Programa Cultural Olímpico 2020 
-Proposta 53/2018/TB – Comissão de Jovens da AOP 

 
Reunião de 20 de março 
 
 
Reunião de 3 de maio 
 
 -Proposta 2/2019/TV – Novo membro Alberto Graziano 
 -Proposta 3/2019/TV – Novo membro Ricardo Fernandes 
 
Reunião de 29 de maio 
 
 -Proposta 4/2019/TV – Projeto «Conversas Olímpicas» 
 -Proposta 5/2019/BF – Projeto «Olimpismo em Rede – Conecting the Rings» 
 -Proposta 6/2019/BF – Projeto «Olimpismo em Doses» 
 
Reunião de 26 de junho 
 
 -Proposta 7/2019/TV – Novo membro Sara Gonçalves 

-Proposta 8/2019/AC – Novo membro Hilário Berenguer 
-Proposta 9/2019/TV – Novo membro Luís Ferreira 
-Proposta 10/2019/ML – Novo membro Sílvia Pires 
 

Reunião de 31 de julho 
 

-Proposta 11/2019/AC – Novo membro Cosme Berenguer 
-Proposta 12/2019/TV – Novo membro Pedro Dias 
-Proposta 13/2019/TV – Novo membro Rui Bragança 

 
Reunião de 4 de setembro 
 

-Proposta 14/2019/AC – Novo membro Alberto Chaíça 
-Proposta 15/2019/TV – Novo membro Martim Ramôa 

 
Reunião de 11 de setembro 
 
 
Reunião de 16 de outubro 
 
 
Reunião de 20 de novembro 
 

-Proposta 16/2019/GM – Projeto «Olimpismo em Ação» 
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II.3.   Assembleias Plenárias 
 
Em 2019, a AOP levou a efeito duas assembleias plenárias ordinárias, conforme previsto no 
Regulamento Geral. 
A primeira teve lugar a 16 de fevereiro, para apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades e Contas de 2018 e outros assuntos. 
O relatório foi aprovado por unanimidade sem alterações. 
Estiveram presentes 18 membros. 
 
A segunda reunião foi levada a efeito no dia 28 de setembro, para apresentação e discussão e votação 
do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, informações e outros assuntos. 
O Plano de Atividades e Orçamento foi aprovado por unanimidade sem alterações. 
Estiveram presentes 12 membros. 
 
 
 

II.4.   Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal 
 
Em consonância com os Estatutos do Comité Olímpico de Portugal, o presidente da AOP esteve 
presente nas dez reuniões da Comissão Executiva do COP. 
 
Reunião 29 de janeiro 
Reunião 26 de fevereiro 
Reunião 26 de março 
Reunião 23 de abril 
Reunião 28 de maio 
Reunião 23 de julho 
Reunião 24 de setembro 
Reunião 7 de novembro 
Reunião 26 de novembro 
Reunião 17 de dezembro 
 
 
 
 

II.5.   Reuniões do Conselho Nacional do Desporto 
 
A AOP esteve presente nas duas reuniões do Conselho Nacional do Desporto (CND) que tiveram lugar 
em 2019: a 16 de Julho, na Galeria do Centro de Juventude de Lisboa, e a 19 de Dezembro, no Centro 
de Caparide do Ministério da Educação. 
Em ambas as ocasiões, o presidente da AOP deu cumprimento ao papel atribuído por lei à AOP 
enquanto membro do CND, nomeadamente através das opiniões manifestadas sobre cada ponto das 
ordens de trabalhos, além da emissão de pareceres sempre que tal foi solicitado pelo secretário de 
Estado da Juventude e do Desporto enquanto membro do Governo responsável pela área do desporto 
e, nessa qualidade, presidente do CND. 
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II.6.   Novos membros 
 
 
No decorrer do ano de 2019 assumiram a condição de membros da AOP os seguintes elementos: 
 
 - Alberto da Conceição Liberto Graziano; 
 - Ricardo Jorge Correia Fernandes; 
 - Sílvia Vicente Correia de Matos Pires; 
 - Hilário Conceição Moniz Berenguer; 
 - Luís José Castro Ferreira; 
 - Sara Filipa da Silva Gonçalves; 
 - Cosme Mendonça Moniz Berenguer; 
 - Pedro Daniel Castelo Branco Miranda Dias; 
 - Rui Pedro Rebelo Bragança; 
 - Martim de Portugal e Vasconcelos Ramôa; 
 - Alberto Francisco Cansado Chaíça. 
 
 
Os elementos acima indicados foram admitidos como membros da Academia Olímpica de Portugal na 
sequência da participação nos «cursos» de Olimpismo ministrados pela AOP, também designados por 
Sessões Anuais, bem como pela ligação que têm mantido com a AOP, procurando desenvolver ações 
no âmbito da missão estatutária consignada a esta entidade integrada do Comité Olímpico de Portugal, 
ou ainda pela participação na sessão da AOI para jovens. 
No ano de 2019, nenhuma das admissões de novos membros teve por fundamento o «reconhecido 
mérito por serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico». 
 
 
 
 

II.7.   Relatório administrativo 
 
 
O trabalho administrativo manteve o nível de desempenho dos anos anteriores, com igual rigor 
organizativo, registando-se os seguintes dados: 
 
- registos de entrada (comunicações externas recebidas): 871; 
- ofícios produzidos: 167; 
- circulares enviadas: 6; 
- declarações emitidas: 1. 
- saudações emitidas: 1. 
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III 

ATIVIDADE NACIONAL 
 
 
 

III.1.   XXX Sessão Anual 
 
Por decisão do Conselho Diretivo em reunião de 12 de dezembro 
de 2018, a XXX Sessão Anual decorreu no Funchal, nos dias 12 
a 14 de abril, com os trabalhos a decorrerem na Universidade da 
Madeira (Colégio dos Jesuítas), sob o tema geral «Olimpismo, 
inclusão e desenvolvimento desportivo». O processo organizativo 
foi articulado localmente através do membro Horácio Bento de 
Gouveia, que fez os contactos institucionais exploratórios, 
posteriormente formalizados por comunicações oficiais do 
Conselho Diretivo. A Universidade da Madeira e o Governo 
Regional da Madeira foram os parceiros institucionais, tendo 
havido igualmente a colaboração da Comissão de Atletas 
Olímpicos. 
O programa da sessão incluiu os seguintes momentos: 
. cerimónia de abertura, com a presença do secretário regional da 
Educação da Madeira, Jorge Carvalho, do presidente do Comité 
Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e da vice-reitora 
da Universidade da Madeira, Custódia Drumond, além do 
presidente da AOP, Tiago Viegas. 
. conferência de abertura por José Manuel Constantino, subordinada ao tema geral da sessão; 
. conferências por Tiago Viegas («A Academia Olímpica de Portugal na formação do atleta»), Conrado 
Durántez («Jogos Olímpicos da Antiguidade»), Jorge Carvalho («O Atleta Olímpico e a Política 
Regional da Madeira para o Desporto»), Horácio Bento de Gouveia («Badmínton Português nos Jogos 
Olímpicos – Passado, Presente e Futuro») e João Prudente («O Atleta Olímpico e a Universidade da 
Madeira»); 
. mesas-redondas sobre «Desporto de veteranos. Práticas e valores» (com Elmano Santos e Susana 
Sousa Gomes; moderação de André Fernandes da Cunha), «Academia Olímpica Internacional – O que 
muda?» (com Conrado Durántez, Ana Rodrigues, Bibiana Farias e Paulo Neto; moderação de Tiago 
Viegas) e «A importância dos Valores Olímpicos na minha formação» (com os atletas olímpicos David 
Fernandes, Ricardo Fernandes e Sandra Godinho; moderação de Ricardo Alves). 
Do programa constaram ainda a apresentação de atividades de membros AOP (Fernando Andrade, 
que, estando ausente, remeteu reflexão sobre o tema da sessão, em texto lido pelo assessor do 
Conselho Diretivo da AOP), uma visita cultural pelo Funchal, a realização de uma sessão de «quiz» e o 
envolvimento dos participantes em grupos de reflexão. 
O departamento de imagem do Governo Regional das Madeira ofereceu a criação do material gráfico, 
compreendendo a produção de: filme promocional, cartaz, certificados, cartões de acreditação, 
desdobrável e modelo de apresentação de comunicações. 
O alojamento foi assegurado na Residencial Estrelícia, a expensas da AOP, sendo as refeições 
oferecidas pelo Governo Regional da Madeira, com serviço no restaurante do Castanheiro Boutique 
Hotel. 
A sessão contou com a participação de 15 inscritos, incluindo um representante da Academia Olímpica 
de São Tomé e Príncipe (o presidente Ramusel Graça), sendo sete participantes já membros da AOP. 
A equipa organizadora a funcionar no local foi composta por Tiago Viegas, Afonso Candeias, Marta 
Lopes, Horácio Bento de Gouveia, Bibiana Farias e Carlos Gomes. 
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III.2.   Ações de divulgação do Olimpismo 

 
 
Semana da Ciência do Grémio de Instrução Liberal 
 
1 a 5.abr – Semana da Ciência, no Grémio de Instrução 
Liberal de Campo de Ourique. Conferência no dia da 
abertura, sobre «A AOP e os valores do Olimpismo», 
com Tiago Viegas, José Esteves e Carlos Gomes. 
Exposição sobre a história da participação portuguesa 
nos Jogos Olímpicos, com utilização de uma coleção de 
painéis da AOP e de peças alusivas aos Jogos Rio-
2016, cedidas por Luís Gomes da Costa, Carlos Gomes 
e David Rosa, além de um fato de pódio da coleção da 
AOP apresentado em manequim disponibilizado pelo 
COP. A conferência teve a presença ativa de várias turmas do terceiro ciclo do colégio. A participação 
da AOP resultou da iniciativa do membro Nélson Guerreiro, professor na escola. 
 
 
Exposição «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade» 
Dando continuidade ao plano de itinerância 
desenvolvido pela AOP desde 2017, a exposição 
«Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de 
identidade», esteve patente durante o ano de 2019 nas 
cidades de Odivelas e Portimão. 
Em Odivelas, a exposição pôde ser visitada na Galeria 
D. Dinis, do Centro de Exposições, de 17 de janeiro a 
10 de março, e foi complementada por um programa de 
visitas orientadas que levou ao local cinco grupos 
escolares, para além da visita realizada por ocasião da 
inauguração oficial. Aos alunos em visita à exposição 
foi ainda oferecida a possibilidade de aproveitar a presença na galeria para desenvolvimento de 
atividades de exploração do tema da exposição, dinamizadas pela equipa pedagógica do Centro de 
Exposições. 
De 16 de março a 21 de abril, a exposição esteve montada no Museu de Portimão, integrada no 
programa geral da Cidade Europeia do Desporto Portimão-2019 e dos X Jogos de Quelfes. Instalada 
numa das galerias de exposições temporárias, a exposição foi de entrada livre, apesar de a visita geral 
ao museu ser condicionada à aquisição de bilhete. Para esta exposição, a equipa técnica do museu 
produziu soluções de suporte de peças que resolveram alguns problemas com que a AOP se 
defrontava desde o início da circulação da exposição, enquanto o departamento de imagem do museu 
produzia novas placas de parede, utilizando as versões em português e em inglês dos textos 
explicativos, aplicados sobre novo grafismo de fundo. 
Aproveitando as condições da galeria e do Museu de Portimão, a AOP aproveitou para contratar com a 
empresa SBZ360 a realização de uma visita virtual, posteriormente tornada acessível através de 
ligação a partir da página eletrónica da AOP. 
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III.3.   Concurso de Imprensa Regional – Prémio David Sequerra 
 
A edição de 2019 do Prémio David Sequerra teve a participação de 
dois concorrentes: Ilídio Torres, do «Jornal de Notícias de Esposende 
e Barcelos», com uma série de artigos semanais sobre episódios e 
personalidades da história olímpica, e Marina Guerra, do «Região de 
Leiria», com um artigo sobre uma personalidade olímpica portuguesa. 
O júri, constituído por Tiago Viegas, na qualidade de presidente da 
AOP, Murillo Lopes, em representação da Associação dos Jornalistas 
de Desporto – CNID, e Carlos Manuel Albuquerque, jornalista da 
RTP, deliberou atribuir o 1.º Prémio a Ilídio Torres, pela qualidade 
literária e formativa do conjunto das peças apresentadas, e uma 
menção honrosa a Marina Guerra, pelo interesse do artigo que 
submeteu a concurso. 
Os prémios foram entregues durante a cerimónia comemorativa do 
33.º aniversário da AOP, a 7 de dezembro, no Sport Algés e Dafundo. 
 
 
 

III.4.   Conversas Olímpicas 

 
Na sequência de proposta aprovada pelo Conselho Diretivo em reunião de 29 de maio, a AOP passou 
em 2019 a levar a efeito sessões de tertúlia com a designação genérica de «Conversas Olímpicas». 
Abertas a qualquer interessado, estas tertúlias constroem-se a partir da presença de uma 
personalidade convidada para funcionar como orador-âncora, que lança o tema específico da sessão 
com uma intervenção inicial, alargando-se depois a conversa a todos os presentes. O projeto visava 
também reforçar o envolvimento das comissões da AOP e criar um novo espaço de parceria com 
instituições do ensino e autarquias. 
Durante o ano de 2019, as «Conversas Olímpicas» tiveram as seguintes realizações: 
 
. 26 de junho, auditório do COP, «Como fazer chegar 
os valores olímpicos à escola?», com Rui Carvalho 
(diretor do Desporto Escolar); 
. 5 de julho, auditório da Junta de Freguesia de 
Corroios, «A importância dos valores olímpicos na 
formação dos atletas», com Pedro Dias (atleta 
olímpico); 
. 18 de agosto, no auditório do IPDJ na FATACIL, em 
Lagoa, «A importância dos valores olímpicos na 
formação dos atletas», com Pedro Martins (atleta 
olímpico) – em parceria com o IPDJ-Algarve; 
. 30 de Outubro, no auditório da FNAC do Palácio do 
Gelo, em Viseu, «Visão multidimensional dos valores olímpicos e paralímpicos», com Eduarda Coelho 
(atleta olímpica), Mário Trindade (atleta paralímpico) e os professores Abel Figueiredo e Tadeu 
Celestino (Escola Superior de Educação de Viseu) – em parceria com a Associação Invictus Viseu; 
. 20 de dezembro, no auditório do Pavilhão Multiusos, em Odivelas, «A importância dos valores 
olímpicos na formação dos atletas», com Armando Aldegalega (atleta olímpico) – em parceria com a 
Câmara Municipal de Odivelas. 
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III.5.   Outras atividades/ações 

 
 
- Programa de Intercâmbio do Comité Internacional para os Jogos do Mediterrâneo 
 
No âmbito do envolvimento do Comité Olímpico de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, a AOP 
participou no projeto desenvolvido pelo COP no contexto do Programa de Intercâmbio do Comité 
Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM) para formação de dois técnicos de outros países 
membros do CIJM. Traduzido em trocas de estágios de dirigentes e funcionários dos comités olímpicos 
dos países integrantes do CIJM, este programa tem por objetivo partilhar boas práticas e contribuir para 
o melhor conhecimento do funcionamento dos diferentes comités envolvidos. 
Em 2019, o COP acolheu em estágio de uma semana, de 25 a 29 de novembro, Inas Hussein, diretora 
do Comité Olímpico Egípcio para a Solidariedade Olímpica e Relações Internacionais, e Tony Tarraf, 
responsável pelas Relações Internacionais e Coordenador Desportivo do Comité Olímpico Libanês. 
Ambos os estagiários tinham experiência relacionada com as academias olímpicas, designadamente 
com a participação em sessões e cursos da Academia Olímpica Internacional. 
O contributo da AOP para este estágio consistiu numa reunião mantida entre o assessor do Conselho 
Diretivo e os dois técnicos visitantes com o objetivo de dar a conhecer os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento da AOP, numa abordagem de diálogo que permitiu também conhecer como os comités 
nacionais do Egito e do Líbano desenvolvem atividade afim com a missão da AOP. 
 
 
- 33.º aniversário da AOP 
 
A AOP assinalou o 33.º aniversário através de uma 
cerimónia comemorativa levada a efeito a 7 de dezembro, 
no ginásio do Sport Algés e Dafundo (SAD), clube com 
numerosos atletas olímpicos, entre os quais o medalhado 
Nuno Delgado (judo, Sydney-2000). A cerimónia teve como 
conferencista convidado outro atleta olímpico do SAD, 
Miguel Arrobas (natação, Barcelona-1992), que apresentou 
uma comunicação com o título «Um olímpico não desiste». 
O programa incluiu um momento de reconhecimento aos novos membros da AOP (admissões em 
2019), a apresentação do Programa Cultural Olímpico 2020 e da exposição virtual «Mascotes 
Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade», a entrega de galardões referentes ao Concurso de 
Imprensa Regional – Prémio David Sequerra. 
A fase inicial da cerimónia contou com as intervenções de Emílio Frischknecht, em representação do 
presidente do Sport Algés e Dafundo, Sónia Paixão, em representação do secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, e 
Tiago Viegas, presidente da AOP. 
 
 
- Mascote da AOP 
 
Na sequência do concurso de que resultou a escolha da mascote da AOP, desenvolvido em 
2017/2018, o Conselho Diretivo concluiu o processo contratando a construção de um fato de disfarce 
representando «Oly», a mascote da AOP. Com base em sondagem de mercado, a empresa escolhida 
foi a N.Theias, de São João do Estoril, que produziu o fato e o entregou acondicionado em saco 
específico. 
O fato da mascote teve uma primeira aparição pública por ocasião da cerimónia de inauguração da 
exposição das mascotes olímpicas no Museu de Portimão, a 16 de março. 
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III.6.   Representação institucional 
 
Correspondendo a convites de entidades do sistema desportivo nacional, a AOP fez-se representar 
institucionalmente em iniciativas de diversa índole, realizadas em distintos pontos do território nacional. 
Algumas das representações foram asseguradas por membros que não integram o Conselho Diretivo, 
no entendimento de que nem só os eleitos para os corpos sociais podem representar a Academia 
Olímpica de Portugal 
 
- Eventos: 
 
12.jan – Cerimónia de Reconhecimento Público às Entidades, em Braga. Albertina Ferreira representou 
a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Câmara Municipal de Braga como agradecimentos aos 
parceiros da Cidade Europeia do Desporto 2018, no Auditório Vita, em Braga. 
 
18.jan – Cerimónia de Abertura da Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, em Portimão. Gustavo 
Marcos representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Câmara Municipal de Portimão, no 
Portimão Arena. 
 
26.jan – 57.º Aniversário da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, na Cruz Quebrada. Afonso 
Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela FPTA, no Campo de Treinos de Tiro 
com Arco, no Complexo Desportivo Nacional do Jamor. 
 
30.jan – 23.ª Gala do Desporto, no Estoril. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, 
levada a efeito pela Confederação do Desporto de Portugal, no Casino Estoril. 
 
19.fev – Almoço-reunião com Universidade Lusófona e A3ES, em Lisboa. José Esteves representou a 
AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Universidade Lusófona com a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior, no campus da Junqueira daquela universidade, em Lisboa. 
 
25.fev – Dia do Olimpismo, em Portimão. Gustavo Marcos representou a AOP nesta iniciativa, levada a 
efeito pela Câmara Municipal de Portimão, na Escola Básica D. João II, no Alvor. 
 
16.mar – Abertura da exposição «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade», em 
Portimão. Tiago Nunes Viegas representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Câmara 
Municipal de Portimão, no Museu de Portimão. 
 
18.mar – Cerimónia de Atribuição de Bolsas de Educação Jogos Santa Casa/FADU, em Lisboa. Afonso 
Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação Académica do Desporto 
Universitário e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Museu Nacional do Desporto, em Lisboa. 
 
16.abr – Cerimónia de Apresentação Nacional do Prémio CNID Desportivismo, em Coimbra. Rui Costa 
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo CNID – Associação dos Jornalistas de 
Desporto, no Campo da Arregaça, em Coimbra. 
 
27.abr – Festa Jovem, em Almada. Afonso Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a 
efeito em colaboração entre a Associação 25 de Abril, a Câmara Municipal de Almada e a Associação 
de Ginástica do Distrito de Setúbal, no Complexo Municipal dos Desportos «Cidade de Almada». 
 
10.mai – Cerimónia de Abertura dos X Jogos de Quelfes, em Portimão. Gustavo Marcos representou a 
AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Câmara Municipal de Portimão, na Praça 1.º de Maio, em 
Portimão. 
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10.mai – Lançamento do livro «Lisboa Ginásio Clube – 100 Anos ao Serviço do Desporto», em Lisboa. 
Marta Lopes representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Lisboa Ginásio Clube, no 
respetivo auditório, em Lisboa. 
 
10.mai – Jantar comemorativo do 16.º aniversário da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, 
em Algés. Afonso Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela AAOP, no 
restaurante Caravela d’Ouro, em Algés. 
 
27.mai – Gala do CNID 2019, em Portimão. João Estrela representou a AOP nesta iniciativa, levada a 
efeito pelo CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto, no auditório do Museu de Portimão. 
 
12.jun – Receção pelo Dia Nacional da Rússia, em Lisboa. Tiago Viegas representou a AOP nesta 
iniciativa, levada a efeito pelo embaixador da Federação Russa, na Embaixada da Federação Russa 
em Lisboa. 
 
15.jun – 13.ª Gala do Desporto do Alentejo Central, em Évora. Afonso Candeias representou a AOP 
nesta iniciativa, levada a efeito pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pela Câmara 
Municipal de Évora, na Arena D’Évora. 
 
16.jun – Gala Gímnica da Sociedade Artística Reguenguense, em Reguengos de Monsaraz. Afonso 
Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Sociedade Artística Reguenguense, 
em Reguengos de Monsaraz. 
 
18.jun – Cerimónia de Apresentação Pública da Missão Portuguesa à Universíada de Nápoles 2019, 
em Lisboa. Afonso Candeias representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação 
Académica do Desporto Universitário, no Estádio Universitário de Lisboa. 
 
30.jun – Sarau de Encerramento do G.D.R. «Os Leças», no Barreiro. Tiago Viegas representou a AOP 
nesta iniciativa, levada a efeito pelo G.D.R. «Os Leças», no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, na 
Cidade-Sol, Barreiro. 
 
12.ago – Comemorações do Dia Internacional da Juventude, na Cruz Quebrada. Afonso Candeias 
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo IPDJ, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, 
na Cruz Quebrada. 
 
15.set – Taça do Mundo de Ginástica Acrobática e V Torneio Internacional de Lisboa de Ginástica 
Acrobática, em Lisboa. Marta Lopes representou a AOP na jornada de encerramento desta iniciativa, 
levada a efeito pela Federação de Ginástica de Portugal, no Complexo Desportivo Municipal do Casal 
Vistoso, em Lisboa. 
 
8.out – Tomada de possa dos órgãos sociais da FADU, em Oeiras. Afonso Candeias representou a 
AOP nesta cerimónia, levada a efeito pela Federação Académica do Desporto Universitário, na tribuna 
do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, na Cruz Quebrada. 
 
17.dez – Inauguração do Centro Interpretativo do Jamor e da exposição temporária «Estádio Nacional: 
do sonho à concretização», na Cruz Quebrada. Afonso Candeias representou a AOP nesta cerimónia, 
levada a efeito pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, no Complexo de Piscinas do Jamor, 
na Cruz Quebrada. 
 
17.dez – Comemoração do 40.º Aniversário do Panathlon Clube de Lisboa, em Lisboa. Afonso 
Candeias representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pelo Panathlon Clube de Lisboa, no 
Hotel Real Palácio, em Lisboa. 
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III.7.   X Jogos de Quelfes 
 
Projeto com grande implantação no Algarve e que convoca o 
Olimpismo como meio de fortalecimento de laços 
transfronteiriços entre Portugal e Espanha, os Jogos de Quelfes 
tiveram em 2019 a décima edição, realizada de 10 a 24 de maio, 
com um programa que incluiu a prática das modalidades de 
andebol, atletismo, basquetebol, equitação adaptada, futebol, 
lenço grego, natação, tag-rugby e vela. Os Jogos mobilizaram a 
participação de cerca de duas mil crianças dos 3.º e 4.º anos do 
primeiro ciclo do ensino básico, representando dezenas de 
escolas e agrupamentos escolares dos concelhos algarvios de 
Alcoutim, Tavira, S. Brás de Alportel, Olhão, Faro, Loulé, 
Albufeira, Lagoa, Silves, Portimão e Lagos, ainda dos 
municípios alentejanos de Moura e Ferreira do Alentejo, além de 
Ayamonte e Villablanca, do lado espanhol. 
Os X Jogos de Quelfes tiveram abertura formal com uma 
cerimónia realizada em Portimão, Cidade Europeia do Desporto 
de 2019, com o descerramento de uma placa comemorativa na Praça 1.º de Maio, e a plantação de 
uma oliveira, terminando com a leitura da chamada para os Jogos e o acendimento da pira dos Jogos. 
A cerimónia de encerramento, realizada a 24 de maio na Direção Regional do Algarve do IPDJ, em 
Faro, contou com a presença da atleta olímpica Ana Dias e do atleta paralímpico Jorge Pina, que 
apadrinharam a cerimónia. 
Para além do apoio institucional, a AOP interveio nos X Jogos de Quelfes com um expositor em cada 
local onde decorreram as atividades, sendo distribuídos folhetos informativos e projetados filmes de 
divulgação olímpica. 
 
 

III.8.   Publicações 

 
Além de praticamente ter concluído o processo prévio à 
impressão do livro dos 30 anos da AOP (impressão a fazer no 
início de 2020), a Academia Olímpica de Portugal tornou-se 
em 2019 na primeira academia nacional a editar uma versão 
traduzida do livro «Your Olympic Guidebook», editado 
originalmente pelos Comités Olímpicos Europeus em 2017. 
Com tradução de Paulo Neto para português, a obra constitui 
um guia básico acessível a qualquer interessado em conhecer 
os fundamentos do Olimpismo, com realce para os aspetos 
históricos, filosóficos, desportivos e institucionais. A edição 
portuguesa surge por decisão do Conselho Diretivo da AOP, 
tendo por objetivo a distribuição do livro junto dos 
componentes das missões olímpicas portuguesas e ainda de outros agentes ligados ao Movimento 
Olímpico em Portugal. 
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III.9.   Site e Facebook 

- Análise de dados referentes ao website  

 
No ano de 2019 foram publicadas 40 notícias no «site» da AOP, menos uma do que em 2018. Apesar desta 
proximidade no número total anual de notícias, houve uma queda no número de visualizadores, conforme pode 
verificar-se no gráfico abaixo. 
 

 
 
Quanto aos totais mensais de visualizações, foram registados picos durante os meses de março e dezembro, 
correspondendo a maior concentração de notícias publicadas – cinco em cada mês. 
 

 
 
Nos gráficos abaixo apresenta-se a caracterização do público que acompanha as notícias no «site». 

 
 



Relatório de Atividades e Contas – 2019 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

18 

Na listagem abaixo identifica-se as páginas com mais acessos dentro do «site». 
 

 
 
 

- Análise de dados referentes ao Facebook  

 
Houve uma queda contínua no número de seguidores da página, de 16.740 para 16.416 «likes». 

 
 
Contrariamente ao verificado no perfil do público do «site», no Facebook, a maior concentração está nas classes 
mais jovens (faixa etária entre 18 e 34 anos) e no sexo masculino. 
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III.10.   “Recortes” 
 
- Publicações nacionais 
 
A revista digital «Descla» publicou em 21 de janeiro uma notícia ilustrada sobre a exposição das 
mascotes olímpicas em Odivelas, com base no material promocional divulgado pela AOP. 
Por sua vez, o Boletim Municipal do Seixal publicou uma reportagem sobre a sessão das «Conversas 
Olímpicas» realizada em Corroios, com a participação do atleta olímpico Pedro Dias. 
 

 
 
 
 
 
- The Official Journal of the International Olympic Academy 
 
Tendo em vista dar a conhecer no plano internacional as atividades desenvolvidas pela AOP, tem sido 
permanente o empenho do secretariado da Academia em enviar notícias para publicação na revista da 
Academia Olímpica Internacional, atualmente com periodicidade semestral. Em 2019 foram publicadas 
notícias da AOP na edição número 15 (abril/2019), sobre a XXIX Sessão Anual, Braga-2018, e no 
número 16 (outubro/2019), sobre a XXX Sessão Anual, Funchal-2019, e o início do programa de 
tertúlias «Conversas Olímpicas». 
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IV 
ATIVIDADE INTERNACIONAL 

 
 

IV.1   Academia Olímpica Internacional 
 

 
 
 
- 10 a 17 de maio, José Esteves e Bibiana Farias representaram a AOP na 15.ª Sessão Internacional 
da AOI para Diretores de Academias Olímpicas Nacionais. A sessão foi subordinada ao tema principal 
«Diplomacia Olímpica e Paz», havendo como segundo tema «Educação para a Paz como parte da 
Educação Olímpica». Os dois representantes da AOP fizeram uma brave apresentação das atividades 
da AOP no ano precedente. 
 
- 1 a 15 de junho, Martim Ramôa foi o representante português na 59.ª Sessão para Jovens 
Participantes da Academia Olímpica Internacional.  Com o mesmo tema principal da sessão para 
diretores, esta sessão para jovens teve como tema complementar «Diplomacia olímpica: que papel 
pode o desporto olímpico desempenhar na diplomacia internacional?». A 59.ª sessão para jovens 
contou ainda com a participação de Fábio Silva (membro da AOP e antigo participante nas sessões de 
Olímpia) como coordenador de um dos grupos de trabalho. 
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IV.2   Academias Olímpicas Europeias 
 
 
Tiago Viegas representou a AOP na 2.ª Conferência Anual e Assembleia Geral das Academias 
Olímpicas Europeias, realizada em Nicósia (Chipre), de 12 a 16 de novembro. Entre as principais 
conclusões da reunião magna avultaram a criação de um plano de atividades conjunto, envolvendo as 
diferentes academias nacionais num programa de iniciativas a desenvolver no âmbito da missão da 
associação, tendo sido igualmente aprovado um quadro de normas de boa governação, com a criação 
de um gabinete vocacionado para supervisionar o modo de funcionamento da associação. 
Dando corpo a uma ideia surgida em 2018, quando da criação das AOE, a eleição das comissões 
especializadas permitiu reforçar a capacidade de intervenção da associação, dotando-a de estruturas 
aptas a desenvolver projetos nos quatro domínios em que intervirão: «Educação Olímpica», 
«Património Olímpico», «Desenvolvimento e Cooperação» e «Comunicação». Para a primeira destas 
comissões foi eleita Cláudia Santos, da Academia Olímpica de Portugal, que trabalhará com 11 outros 
comissários no âmbito da educação olímpica. 
A conferência que decorreu no primeiro dia de trabalhos inclui um conjunto de comunicações por 
oradores convidados e a apresentação de relatórios de atividades pelos representantes das academias 
presentes, incluindo da parte da AOP, pelo presidente Tiago Viegas. 
 
 
 

IV.3   Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas 
 
Em ano sem congresso bienal da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas (APAO), a AOP 
empenhou-se em manifestar incentivo e disponibilidade para colaboração junto da Academia Olímpica 
Angolana no quadro da organização em Luanda do congresso da APAO de 2020. 
Não havendo da parte da AOI a informação definitiva sobre as datas das sessões de Olímpia para 
2020, só após o final de 2019 iria ser definida a data da realização do congresso da APAO, cujo 
agendamento é sempre articulado com as sessões da AOI para diretores a fim de potenciar a 
participação das academias latino-americanas. 
 
 
 

IV.4   Academias olímpicas de língua portuguesa 
 
 
O ano de 2019 permitiu o estreitamento de relações entre a AOP e algumas das academias olímpicas 
de países lusófonos. No caso de São Tomé e Príncipe, a presença e participação do presidente da 
AOS, Ramusel Graça, na XXX Sessão Anual da AOP, no Funchal, permitiu constatar a revitalização 
daquela estrutura olímpica de santomense, ao mesmo tempo que os presidentes da AOP e da Real 
Academia Olímpica Espanhola (Conrado Durántez, também orador na sessão do Funchal) se 
regozijavam com a dinâmica recuperada por aquela academia de língua portuguesa e incentivavam ao 
aprofundamento da capacidade de intervenção da AOS no contexto nacional. 
Por sua vez, o presidente da Academia Olímpica Cabo-verdiana, Orlando Mascarenhas, aproveitou a 
presença na Europa no contexto da participação na sessão da AOI para diretores para fazer uma 
reunião em Lisboa com o presidente da AOP. No almoço-reunião mantido entre ambos foram 
enunciadas algumas vias de ação da AOC e de colaboração entre as duas academias nacionais. 
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V 
CONTAS 

 
 
Tal como já havia sucedido no ano anterior, as despesas da AOP em 2019 tiveram de ser limitadas em 
consequência do corte sofrido pelo orçamento do COP em comparação com a proposta apresentada 
ao Instituto Português do Desporto e Juventude, facto que se traduziu na diminuição do valor 
orçamentado pela e para Academia Olímpica. Feito o ajustamento, o valor inicialmente aprovado de 
64.400 euros desceu para 41.446 euros (dotação do COP). 
Graças a receitas eventuais da AOP (inscrições na Sessão Anual e reembolsos pela Solidariedade 
Olímpica) e a alguma tolerância orçamental do COP no final do ano, a despesa acabou por ultrapassar 
aquele valor, fixando-se em 43.874,89 euros. 
 
 

2019 

Movimentos de Receita Movimentos de Despesa 

Reembolso Solidariedade Olímpica 562,89€ Conselho Diretivo 1.293,27€ 

Inscrições na XXX Sessão Anual 100,00€ Serviços administrativos 24.781,68€ 

Transferências COP 43.212,00€ Sessões da AOI 1.952,88€ 

  Publicações 4.544,85€ 

  Projetos 3.036,68€ 

  Exposições 1.728,04€ 

  Quotização APAO 227,94€ 

  XXX Sessão Anual 4.754,11€ 

  Reuniões 953,38€ 

  Atividades dos membros 593,91€ 

  Diversos 8,15€ 

TOTAL 43.874,89€ TOTAL 43.874,89€ 

 
 
 

Academia Olímpica de Portugal 
Lisboa, 31 de janeiro de 2020 


