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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 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovado pelos membros da AOP em Assembleia Plenária realizada 

em 17 de fevereiro de 2018, em Lisboa. 
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I 

INTRODUÇÃO 
 
 

I.1.   Nota introdutória 
 
O ano de 2017 ficou marcado por eleições na Academia Olímpica de Portugal, realizadas a 21 de abril, 
num ato a que concorreram para o Conselho Diretivo duas listas: a Lista A, liderada por Teresa Rocha, 
e a Lista B, liderada por Tiago Viegas. 
 
Com um resultado favorável à Lista B, esta tomou posse no dia 27 de Abril, iniciando de imediato as 
suas funções. 
 
A entrada em exercício do novo Conselho Diretivo (CD) não colocou em causa nenhum compromisso 
assumido pela direção anterior. 
 
A dinâmica imposta pelo CD anterior foi continuada, tendo no entanto sequência através de novos 
projetos e de um cunho próprio da nova equipa dirigente. 
 
A criação das Comissões Consultivas da AOP foi um passo extremamente importante, pois 
acreditamos que já a partir de 2018 se tenha condições avançar de modo significativo no envolvimento 
de mais membros no dia-a-dia da AOP. 
 
O Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David Sequerra foi também uma realidade com a sua 
primeira edição. 
 
Estreitámos também a ligação entre a AOP e o COP, o que criou maior aproximação entre estas duas 
entidades e permitiu já a colaboração em duas atividades: os campos de férias olímpicos e o Programa 
de Educação Olímpica. 
 
Relativamente aos novos projetos que tiveram início em 2017, salientamos o projeto da criação da 
Mascote da AOP, a tradução do “My Olympic Guidebook” e os ciclos de exposições itinerantes com a 
exposição «Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade». 
 
Estes domínios de intervenção mostram já um caminho bem definido na atuação da AOP, sendo 
ambos de grande visibilidade, através da imagem visual da AOP e da aproximação ao processo 
formativo dos atletas olímpicos, até aqui esquecidos. 
 
Estes foram apenas alguns vetores em que a AOP centrou as suas atenções. 
 
É pois nesta lógica e neste contexto de atuação que se procura redigir o presente relatório de 
atividades e contas, para que todos os membros possam manifestar-se, através dos seus contributos, 
alertando para eventuais erros, lapsos ou omissões detetados. 
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II 

ORGÂNICA 
 
 
 

II.1.   Composição do Conselho Diretivo 
 
 

Cargo N.º Membro 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 

 
 
 

Cargo N.º Membro 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 
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II.2.   Reuniões do Conselho Diretivo 
 
Durante o ano de 2017, o Conselho Diretivo da AOP realizou oito reuniões mensais (uma do CD 
anterior e sete do atual, não tendo ocorrido reuniões nos meses de fevereiro, março, agosto e 
dezembro), das quais foram lavradas as respetivas atas, que se encontram arquivadas nos formatos 
digitais ( *doc e *pdf) e que se encontram arquivadas na sede da AOP. 
 

- 7 de janeiro 
- 29 de abril 

   - 26 de maio 
   - 23 de junho 
   - 24 de julho 
   - 23 de setembro (coincidente com reunião geral de membros) 
   - 2 de novembro  
   - 20 de novembro 2017 
 
 
Em todas as reuniões foram feitas as respetivas convocatórias, onde de entre os mais variados 
assuntos da gestão corrente foram apresentadas e discutidas as seguintes propostas. 
 
Reunião de 7 de janeiro 
 
 
Reunião de 29 de abril 
 
 -Proposta 7/2017/TV – Calendarização de Reuniões do CD AOP 
 -Proposta 8/2017/TV – Áreas de intervenção dos membros do CD AOP 
 -Proposta 9 /2017/TV – Criação da Comissão Consultiva do CD AOP 
 -Proposta 10/2017/TV – Criação da Comissão Olimpismo e Igualdade de Género do CD AOP 
 -Proposta 11/2017/TV – Criação da Comissão Olimpismo e Educação 
 
Reunião de 26 de maio 
 
 -Proposta 12/2017/TV – Criação da Comissão Cultura e Colecionismo  

-Proposta 13/2017/TV – Criação do projeto “Na opinião de…” 
 .Proposta 14/2017/TV – Novo Membro: Ana Pimenta 
 -Proposta 15/2017/GM – Enquadramento das Comissões 
 -Proposta 16/2017/TV – Projeto Aniversário Membros AOP 
 -Proposta 17/2017/TV – Novo Membro: Bibiana Farias 
 
Reunião de 23 de junho 
 

-Proposta 18/2017/CG – Exposição “Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de 
Identidade”. Desenvolvimento do projeto de itinerância nacional. 

 -Proposta 19/2017/GM – Apelo de Paris 
 -Proposta 20/2017/GM – Criação de parceria com a Associação de Professores de História 
 -Proposta 21/2017/TV – Propostas a serem enviadas por membros AOP 
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Reunião de 24 de julho 
 
 -Proposta 23/2017/TV – Criação da Mascote AOP 
 -Proposta 24/2017/IT – Olimpismo e a Universidade 
 -Proposta 25/2017/IT – Criação de um centro de estudos Olímpicos AOP 
 -Proposta 26/2017/IT – Parceria – Prémio David Sequerra 
 - Proposta 27/2017/IT – Expansão e representação da AOP – Núcleos 
 
Reunião de 23 de setembro 
 

-Proposta 28/2017/AC – Novo Membro: Manuel Galinha 
 

Reunião de 2 de novembro 
 
 -Proposta 29/2017/TV – Voto Louvor Público de Reconhecimento: CG 
 -Proposta 30/2017/TV – Voto Louvor Público de Reconhecimento: CMRM 
 
Reunião de 20 de Novembro 
 

- Proposta 31-2017-TV – Novo membro: Ana Teixeira 
- Proposta 32 -2017 TV – Novo membro: Fernando Andrade 
- Proposta 33 -2017 AC – Novo membro: Manuel Rondão 
- Proposta 34 -2017 TV – Novo membro: João Rodrigues 

 
 

II.3.   Assembleias Plenárias 
 
O ano de 2017 conheceu a realização de duas assembleias plenárias, ambas com o caráter ordinário 
previsto no Regulamento Geral. 
A primeira teve lugar no dia 21 de Janeiro, para apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades e Contas de 2016; alteração ao Regulamento Geral da AOP; apresentação, discussão e 
votação do Regulamento Eleitoral da AOP; e outros assuntos. Os 16 membros presentes aprovaram o 
relatório e as contas de 2016 por unanimidade; a proposta de alteração do Regulamento Geral, 
apresentada para compatibilizar o documento normativo a AOP com os novos estatutos do COP, foi 
aprovada por unanimidade, acompanhada de proposta de apelar ao COP à revisão do n.º 3 do artigo 
31.º do Estatutos do COP, no sentido de adotar a redação do n.º 1 do art. 10.º do Regulamento Geral 
da AOP aprovado em 24 de outubro de 2015, que prevê uma composição do Conselho Diretivo da 
AOP com sete elementos, sendo um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral e quatro 
vogais; a proposta de regulamento eleitoral foi aprovada, com a junção de vários contributos de 
membros presentes ou de membros ausentes que oportunamente tinham enviado propostas 
alternativas via correio postal ou eletrónico. 
No último ponto da ordem de trabalhos (outros assuntos), o presidente da AOP informou que o livro dos 
30 anos da AOP está fase de conclusão, com a junção de dois capítulos, tendo o presidente do COP 
aceitado prefaciar a obra. 
 
A segunda teve lugar no dia 23 de Setembro, na sede do COP, onde o principal assunto da ordem de 
trabalhos foi a apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2018. 
Com a presença de 17 membros, os documentos propostos foram aprovados por unanimidade, sem 
alterações mas com comentários da parte dos presentes, apelando à manutenção e aprofundamento 
da colaboração com a Confederação de Treinadores (Teresa Rocha), lamentando que as instalações 
da AOP estejam restringidas à parcela de um gabinete (Fernando Costa) e defendendo que o concurso 
de criação da mascote AOP não se limitasse aos alunos do 1.º ciclo (Luís Gomes da Costa). 
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No período de outros assuntos, Fernando Martins sugeriu que a AOP criasse uma exposição filatélica 
em colaboração com a Associação Académica de Coimbra, no contexto da realização, em 2018, dos 
Jogos Europeus Universitário em Coimbra. 
 
 

II.4.   Reuniões da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal 
 
A AOP esteve presente em dez das onze reuniões da Comissão Executiva do COP, tendo sempre tido 
um papel ativo, no sentido de uma colaboração mais próxima. 
 
Reunião 30 de janeiro (sem presença da AOP) 
Reunião 13 de março 
Reunião 28 de março 
Reunião 18 de abril 
Reunião 30 Maio (Extraordinária) 
Reunião 27 Junho 
Reunião 31 Julho 
Reunião 26 Setembro 
Reunião 30 Outubro 
Reunião 28 Novembro 
Reunião 19 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 2017: a 27 de Junho, na Galeria do Centro de Juventude de Lisboa, e a 20 de Dezembro, no Centro 
de Caparide do Ministério da Educação, tendo sido abordados os seguintes assuntos: 
 
Reunião 27 de Junho 
- Regimento do Conselho Nacional do Desporto; 
- Prémios a árbitros propostos pelo plenário do CND no âmbito do artigo 7.º da Portaria n.º 130/2014, 
de 15 Maio, aos seguintes Árbitros, Juízes, Júris ou equipas de arbitragem: 
Carlos Alberto Paraíso da Silva – Árbitro – Final feminina do Campeonato da Europa (Yekaterinburg, 
Rússia, 2015) – Federação Portuguesa de Ténis de Mesa; 
Joaquim Fernando Araújo Pinto – Juiz – Final do Campeonato do Mundo Seniores Masculinos (La 
Roche Sur Fon, França, 2015) - Federação de Patinagem de Portugal; 
Sandra Deveza – Árbitra – Campeonato do Mundo de Voleibol de Praia (Apeldoorn, Holanda, 2015) – 
Federação Portuguesa de Voleibol; 
- Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de 16 junho, 
relativa à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento (RADAR) dos seguintes 
praticantes desportivos: 
Henrique Filipe Camarate Chaves – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting; 
Bruno Rafael Santos Pereira – Federação de Ginástica de Portugal; 
Tiago Leandro Batalha – Federação Portuguesa de Futebol. 
 
Reunião 20 de Dezembro 
- Regimento do Conselho Nacional do Desporto 
- Informações sobre o Conselho de Arbitragem Desportiva – Tribunal Arbitral do Desporto, prémios de 
mérito desportivo entre outras informações; 
- Projeto Olímpico e Paralímpico – Tóquio 2020; 
- Prémios a árbitros – Propostas do Plenário do CND – Concessão de prémios a Árbitros, 
Juízes, Júris ou equipas de arbitragem, no âmbito do artigo 7.º da Portaria n.º 103/2014, de 
15 de maio: 
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Luís Manuel Martins Figueiredo – Árbitro de Partidas – Atletismo – JO Rio2016 

Jorge Salcedo – Juiz - Atletismo – JO Rio2016 

Samuel da Silva Lopes - Árbitro Vídeo - Atletismo – JO Rio2016 

Álvaro José Carvalho de Sousa – Árbitro – Ginástica – JO Rio2016 

Liliana Calvete Barata Rodrigues – Árbitro – Ginástica – JO Rio2016 

Maria de Lurdes Tristão Ávila Carvalho – Árbitro – Ginástica – JO Rio2016 

Helga Raquel da Fonseca Marques – Árbitro – Patinagem – Campeonato Mundial – Seniores – 

Femininas – Patinagem Artística – Novara – Itália – 2016 

Carlos Alberto Paraíso da Silva – Árbitro – Ténis de Mesa – JO Rio2016 

Rui Jorge Miranda de Carvalho – Árbitro – Voleibol de praia – Campeonato da Europa 2016 (Biel, 
Suíça) e Campeonato da Europa 2017 (Jumarla, Letónia) 
 
 

 
-Inscrição no RADAR – Audição do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 325/2010, de 16 junho, 
relativa à inscrição no Registo de Agentes Desportivos de Alto Rendimento (RADAR) dos seguintes 
praticantes desportivos: 

Beatriz Fabiana Faria Sousa; Joana dos Santos Resende; Leonor da Silva Silveira Gonçalves; Luísa 
Maria Coimbra Cortes; Catarina Carneiro da Mota; Cristiana Soares Vieira; Maria Inês Silva Pereira; 
Maria João Pereira Santos; Francisca Ferraz Branquinho; Eulália Santos Ribeiro da Silva; Rita Bento 
de Campos, todas elas praticantes da modalidade de Andebol pela sua participação na Fase Final do 
Campeonato da Europa Sub-17 Divisão B – Lituânia a 20/8/2017.  
 
Prémios de Mérito Desportivo – Parecer do CND, no âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 103/2014, de 
15 maio: 
Seleção Nacional de Boccia – Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

BisFed 2016 Fazza World Open 

BisFed 2016 Boccia World Open Póvoa de Varzim 

BisFed 2017 Boccia World Open de Sevilha 

BisFed 2017 Boccia Poznan World Open  

 

Seleção Nacional de Hóquei em Patins Seniores Masculinos – Federação de Patinagem de 

Portugal Campeonato da Europa de Hóquei em Patins (Oliveira de Azeméis, 16 julho 2016) 

- Alteração ao Regime Jurídico dos Contratos-programa Desportivos de Desenvolvimento, Decreto-

Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro 

- trabalho que está a ser realizado pela Secretaria de Estado sobre Violência no Desporto 

 
 
 
 
 



Relatório de Atividades e Contas – 2017 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

10 

 
II.6.   Novos membros 

 
 
No decorrer do ano de 2017 assumiram a condição de membros da AOP os seguintes elementos: 
 
 - César Humberto Pimentel Neto 
 - António Manuel Antunes dos Santos 
 - Carlos Cabrita 
 - Carlos José Reis Lopes Ramos 
 - Tadeu Ferreira de Sousa Celestino 
 - Humberto Fernando Simões dos Santos 
 - Ana Lúcia Botelho Pimenta 
 - Bibiana Elena Farias 
 - Manuel Henrique Maltez Galinha 
 - Ana Filipa Russo Teixeira 
 - Fernando Alberto Gil de Andrade 
 - Manuel Alberto Capelas Rondão 
 - João Filipe Gaspar Rodrigues 
 - João Manuel Marcelino Bôa Estrela 
 
Estes elementos obtiveram a condição de membros da AOP pela participação nos “cursos” de 
Olimpismo, também designados por Sessões Anuais, desenvolvidos pela AOP, bem como pela ligação 
que têm vindo a ter com AOP, procurando desenvolver ações no âmbito do Olimpismo. 
 
João Filipe Gaspar Rodrigues, atleta olímpico, com uma carreira desportiva de elevado prestígio na 
modalidade de Prancha à vela assumiu a condição de membro a convite do Conselho Diretivo, pelo 
“reconhecido mérito por serviços relevantes prestados ao Movimento Olímpico”. 
 
 

II.7.   Relatório administrativo 
 
O trabalho administrativo, manteve um elevado rigor organizativo, registando-se os seguintes dados: 
- registos de entrada (comunicações externas recebidas): 1377; 
- ofícios produzidos: 187; 
- circulares enviadas: 26; 
- declarações emitidas: 6. 
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III  ATIVIDADE NACIONAL 
 

III.1.   XXVIII Sessão Anual e 9.ª Sessão para Membros 
 
 
A AOP levou a efeito em 2017 a XXVIII Sessão Anual e 9.ª Sessão 
para Membros, que teve lugar em Reguengos de Monsaraz, no distrito 
de Évora, entre os dias 27 e 29 de Outubro de 2017. A temática da 
sessão conjunta foi “ Os desafios contemporâneos do Movimento 
Olímpico”. 
O total de participantes foi de 39, sendo 22 relativos à Sessão Anual e 
17 da Sessão para Membros. 
Esta foi a primeira vez em que as duas sessões, sendo realizadas em 
conjunto, tiveram momentos em separado e a decorrer em simultâneo, 
fazendo assim a distinção entre programas de ambas as sessões. 
A cerimónia inaugural, aberta a todos os interessados, decorreu no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, tendo 
cabido ao diretor-geral do COP, João Paulo Almeida, fazer uma 
comunicação subordinada ao tema “O Movimento Olímpico e a 
integridade no Desporto”. 
Os restantes trabalhos decorreram na Biblioteca Municipal, subordinados aos seguintes temas e 
oradores: 
 
Dia 28 
1.º Painel Sala 1 – Os Jogos Olímpicos da Antiguidade – Gustavo Marcos  
1.º Painel Sala 2 - A Importância da difusão televisiva dos grandes eventos desportivos na lógica do 
desenvolvimento de uma cultua desportiva – Carlos Manuel Albuquerque 
2.º Painel Sala 1 – Pierre de Coubertin. O antes e o depois – Ilídio Torres  
    Academia Olímpica de Portugal – Desafios – Tiago Viegas 
2.º Painel Sala 2 – Canoagem em Portugal. Passado, presente e futuro – Vitor Félix 
3.º Painel – Os Desafios Contemporâneos do Movimento Olímpico – Artur Lopes, Paulo Barrigana e 
Rui Bragança 
4.º Painel – Festival Olímpico da Juventude Europeia – Gyor 2017 – Catarina Monteiro 
 
Dia 29 
5.º Painel – Apresentação dos relatórios das Sessões AOI – 57.ª Sessão para Jovens – Andreia de 
Almeida 
   Apresentação de atividades de membros AOP – Teresa Rocha 
   Apresentação pública do livro “Mega Events FootPrints – Past, Present and Future” – Tiago Viegas 
 
O programa contemplou ainda uma visita cultural a Monsaraz, acompanhada por técnicos da autarquia 
da área da Cultura, com um percurso de autocarro entra Reguengos e Monsaraz, onde a guia foi 
brindando os participantes com histórias relativas aos locais onde se ia passando. O percurso incluiu 
uma passagem pela recém-inaugurada praia do Alqueva, seguida de um percurso pedestre dentro das 
muralhas do castelo de Monsaraz. 
A exposição “Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade” patente no salão nobre da 
CMRM, teve inauguração momentos antes da abertura formal da sessão, tendo estado patente ao 
público até 19 de novembro, com visitas de grupo de alunos de escolas do município, além das visitas 
individuais. 
Na organização da sessão, a AOP contou com a colaboração inexcedível da Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz e da Comissão de Atletas Olímpicos. 



Relatório de Atividades e Contas – 2017 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

12 

 
 

III.2 - VIII Jogos de Quelfes 
  
A oitava edição dos Jogos de Quelfes teve lugar entre 6 e 19 de 
maio, voltando a contar com a colaboração da AOP enquanto 
entidade parceira. As atividades foram dirigidas aos alunos dos 
3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico assentando nas 
seguintes modalidades: ciclismo BTT, basquetebol, atletismo, 
natação, lenço grego (introd. lutas amadoras), rugby, andebol, 
futebol, boccia e equitação adaptada. 
O programa desenrolou-se em seis cidades – Faro, Loulé, Olhão, 
São Brás de Alportel, Tavira e Ayamonte (Espanha) – tendo a 
cerimónia de abertura decorrido em Ayamonte, com presença de 
Conrado Durántez, presidente da Academia Olímpica Espanhola, 
que deu uma conferência na parte da manhã e inaugurou a 
exposição "O Brilho do Triunfo Olímpico". 
A cerimónia de encerramento foi oportunidade para uma 
experiência interativa de pendor desportivo e cultural, com a 
possibilidade de alunos e professores experimentarem 16 
modalidades desportivas, participarem num ateliê de valores 
(dinamizado pelo PNED) e assistirem a um espetáculo protagonizado pela orquestra do Agrupamento 
de Escolas da Bem Posta (Portimão). 
Os VIII Jogos de Quelfes registaram a participação de cerca de 1200 alunos, de escolas públicas e 
privadas de Alcoutim, Ayamonte, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Silves e 
Tavira. 
 

III.3 - Mascote AOP 
 

A Academia Olímpica de Portugal lançou um concurso 
para a «Criação de uma mascote AOP», através da 
divulgação do correspondente regulamento junto das 
escolas que manifestaram interesse em participar na 
iniciativa. O concurso é destinado a escola dos 1.º ciclo 
do ensino básico, podendo participar grupos de alunos 
organizados por turma, sob a coordenação de um 
professor responsável. O projeto estende-se até 23 de 
março de 2018 e tem por objetivo a criação de uma 
mascote representativa da AOP, a partir da escolha 
entre os trabalhos que venham a ser apresentados. De 
acordo com o regulamento, as propostas deverão assumir a forma de desenho, pintura ou escultura. 
Este projeto foi também inserido no programa de Educação Olimpica, sendo mais uma atividade 
disponível para desenvolvimento nesse contexto. 
 
 

III.4 - My Olympic Guidebook 
 
A AOP procedeu em 2017 à tradução para a língua 
portuguesa da obra “My Olympic GuideBook”, um guia 
sobre o Olimpismo destinado aos membros das missões 
olímpicas. Este foi um compromisso assumido quando da 
presença da AOP na 3.ª Conferência das Academias 
Olímpicas Europeias, realizada em Albena, na Bulgária, 
entre 6 e 8 de junho. 
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A tradução desta obra, originalmente editada pela Academia Olímpica Ucraniana, vai permitir aos 
atletas portugueses inseridos na Missão Tóquio 2020 familiarizarem-se com aspetos da história e da 
cultura olímpica, bem como com os diferentes conceitos que norteiam o Movimento Olímpico. 
A obra tem publicação prevista para 2018 e fará parte do kit dos atletas das diferentes missões ao 
longo da olimpíada. 
 
 

III.5 - Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David Sequerra 
 

O Concurso de Imprensa Regional AOP, agora com a designação 
de Prémio David Sequerra em homenagem a esse ilustre membro 
da AOP, teve a sua primeira edição em 2017. 
A jornalista Marina Guerra, do semanário «Região de Leiria», foi a 
vencedora desta primeira edição do concurso na nova versão. A 
entrega do galardão teve lugar durante a celebração do 31.º 
aniversário da Academia Olímpica de Portugal, em 9 de 
dezembro. 

Marina Guerra apresentou a concurso um conjunto de dez peças de sua autoria, publicadas entre junho 
e setembro de 2016 em sucessivas edições do «Região de Leiria», no contexto da aproximação dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os artigos retratavam os atletas e os treinadores do distrito de 
Leiria que iriam tomar parte nos primeiros Jogos Olímpicos realizados num país de língua portuguesa. 

Na apreciação dos trabalhos, o júri valorizou não só o 
tratamento do tema mas também a abrangência 
temporal da publicação da série, que permitiu aos 
leitores manterem contacto com a temática olímpica 
durante três meses, através da informação sobre as 
personalidades visadas e dos dados complementares 
que foram adicionados. 

Pelo primeiro lugar no concurso, Marina Guerra recebeu 
um diploma e um troféu simbólico, a que acrescerá uma 
viagem para visita a um local de interesse olímpico. 

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa a Paulo Barriga, do «Diário do Alentejo», pelo trabalho com o 
título «Quando um murro nem sempre é um murro», publicado naquele jornal em 28 de outubro de 
2016. 

O prémio da vencedora foi entregue por Tiago Nunes Viegas, presidente da AOP, e por Murillo Lopes, 
secretário-geral do CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto, entidade parceira na organização 
do concurso. 
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III.6.   Ações de divulgação do Olimpismo 

 Exposição “Mascotes Olímpicas. De talismã a símbolos de identidade” 

 
A criação de uma exposição itinerante subordinada ao tema “Mascotes Olímpicas. De talismã a 
símbolos de identidade” permitiu reunir todas as mascotes dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, 
através do empréstimo das referidas mascotes por parte do Comité Olímpico de Portugal e de membros 
da AOP, como Paulo Ferreira, Carlos Gomes e Tiago Viegas. 
Durante o ano 2017, esta exposição esteve patente no Complexo das Piscinas do Jamor por ocasião do 
73.º aniversário do Estádio Nacional, de 10 Junho a 31 de Julho, naquele que poderia ser considerado 
um preâmbulo ao projeto de itinerância iniciado mais tarde, na Biblioteca Municipal de Portalegre, onde 
a exposição pôde ser visitada entre 4 e 20 de Outubro. No contexto do programa da sessão anual, as 
mascotes puderam ser vistas ainda no Salão Nobre da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 
entre os dias 27 de Outubro e 18 de Novembro. 
A exposição continuará a circular pelo país até ao final de 2018, visitando cidades de norte a sul, do 
interior e do litoral, alguma das quais nunca acolheram atividades da AOP. 
 
 

III.7.   Representação institucional 
 
Com a notoriedade crescente da AOP no sistema desportivo nacional, a presença institucional 
aumentou significativamente, sendo por vezes muito difícil estar presente nos inúmeros eventos, ações 
e cerimónias às quais a AOP é convidada. 
Sendo a AOP constituída por todos os seus Membros, continua a ser entendimento do atual CD que 
quando por impossibilidade do CD estar presente, ou por uma questão de distância, formular o convite 
aos membros que pela maior proximidade ao evento em causa, possam representar a Academia. 
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- Eventos: 

 
10.fev – 1.º Seminário FPDD – Conhecer Mais para Incluir Melhor, em Coimbra. Luís Gomes da Costa 
representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pela Federação Portuguesa de Desporto para 
Pessoas com Deficiência na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra. 
 
11.fev – 19.ª Gala SPAL, na Guarda. Luís Gomes da Costa representou a AOP nesta iniciativa, levada 
a efeito pelo Clube Escape Livre no Teatro Municipal da Guarda. 
 
22.fev – 1.º Aniversário do Gabinete Olímpico do Sporting Clube de Portugal, em Lisboa. Luís Gomes 
da Costa representou a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Sporting Clube de Portugal no 
Auditório Artur Agostinho, Estádio José de Alvalade, em Lisboa. 
 
5.mar – VI Taça do Mundo FIG de Ginástica Acrobática e XI Maia International Acro Cup, na Maia. 
Isilda Dias representou a AOP na jornada de finais destas competições, levadas a efeito pela 
Federação de Ginástica de Portugal no Complexo de Ginástica da Maia. 
 
5.mai – Inauguração do Pavilhão Susana Feitor, em Alcobertas. José Esteves representou a AOP 
nesta cerimónia, levada a efeito pela Câmara Municipal de Rio Maior e pela Junta de Freguesia de 
Alcobertas. 
 
10.mai – Jantar do 14.º aniversário da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, em Algés. José 
Esteves representou a AOP nesta comemoração, levada a efeito pela AAOP no Restaurante Caravela 
d’Ouro. 
 
11.mai – Inauguração da exposição «Tempo de Memórias», em Lisboa. Afonso Candeias representou 
a AOP nesta iniciativa, levada a efeito pelo Museu Nacional do Desporto. 
 
14.mai – XXVI Torneio Internacional e Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Portimão. Gustavo 
Marcos representou a AOP na cerimónia de encerramento desta iniciativa, levada a efeito pela 
Federação de Ginástica de Portugal, no Portimão Arena. 
 
17.mai – XXX Gimnosar, em Reguengos de Monsaraz. Afonso Candeias representou a AOP nesta 
iniciativa, levada a efeito pela Sociedade Artística Reguenguense, no Auditório da Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz (15h00, seminário) e no Pavilhão Municipal de Reguengos de Monsaraz 
(19h00, sarau). 
 
19.mai – Cerimónia de Encerramento dos VIII Jogos de Quelfes, em Faro. Filipe Santos representou a 
AOP nesta cerimónia, levada a efeito pela Comissão Geral de Organização dos Jogos de Quelfes, nas 
instalações da Delegação Regional do Algarve do IPDJ. 
 
22.mai – Cerimónia de Entrega dos Prémios CNID 2017, em Lisboa. Tiago Viegas representou a AOP 
nesta cerimónia, levada a efeito pelo CNID, no Museu Nacional do Desporto. 
 
24.mai – Jantar comemorativo dos 75 anos da Associação de Voleibol do Porto, na Maia. Sílvio Rafael 
representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pela AVP, na Casa das Tílias. 
 
25 a 28.mai – Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, em Cantanhede. Mário Martins representou a 
AOP na cerimónia de abertura e na jornada de finais deste acontecimento desportivo, levado a efeito 
pela Federação de Ginástica de Portugal no Pavilhão Marialvas. 
 
21.jun – Inauguração do Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Afonso Candeias representou a AOP na 
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cerimónia de inauguração desta infra-estrutura desportiva, levada a efeito pelo Sporting Clube de 
Portugal. 
 
11.jul – Cerimónia de tomada de posse da nova direção da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, 
em Lisboa. Marta Lopes representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito na sede do Comité 
Olímpico de Portugal. 
 
18.jul – Apresentação da Missão Portuguesa à Universíada de Taipé-2017, em Lisboa. José Esteves e 
Afonso Candeias representaram a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pela Federação Académica do 
Desporto Universitário no Estádio Universitário de Lisboa. 
 
9-10.set – Taça do Mundo de Ginástica Acrobática e Torneio Internacional de Lisboa de Ginástica 
Acrobática, em Lisboa. Tiago Viegas e Afonso Candeias representaram a AOP no acompanhamento 
numa das jornadas e nas cerimónias protocolares destas competições desportivas, levadas a efeito 
pela Federação de Ginástica de Portugal e pelo Ginásio Clube Português, no Complexo Desportivo 
Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa. 
 
23.set – Gala do Desporto 2017, em Odivelas. Tiago Viegas representou a AOP na Gala do Desporto 
de Odivelas, levada a efeito pela Câmara Municipal de Odivelas, no Pavilhão Multiusos, em Odivelas. 
 
11.out – Cerimónia de tomada de posse dos novos corpos sociais da Federação Académica do 
Desporto Universitário (mandato 2017-2019), em Oeiras. Afonso Candeias representou a AOP nesta 
cerimónia, levada a efeito pela FADU, na Tribuna do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional, 
na Cruz Quebrada. 
 
14.out – Apresentação do n.º 4 da revista «Análise Associativa», em Lisboa. Afonso Candeias 
representou a AOP nesta sessão, levada a efeito pela Confederação Portuguesa das Coletividades de 
Cultura, Recreio e Desporto, no Auditório do Montepio Geral, em Lisboa. 
 
13.nov – Cerimónia de apresentação da Bandeira da Ética, em Lisboa. Tiago Nunes Viegas e Afonso 
Candeias representaram a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pelo Instituto Português do Desporto e 
Juventude, no Complexo Desportivo da Academia da Estrela, em Lisboa. 
 
1.dez – X Gala do Desporto Universitário, no Estoril. Afonso Candeias representou a AOP nesta 
cerimónia, levada a efeito pela Federação Académica do Desporto Universitário, no Centro de 
Congressos do Estoril. 
 
5.dez – Cerimónia comemorativa do XX Aniversário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, em 
Rio Maior. Susana Feitor representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pela ESDRM, no 
Auditório Dr. Silvino Sequeira, em Rio Maior. 
 
16.dez – Sessão comemorativa do 38.º Aniversário do Panathlon Clube de Lisboa, em Lisboa. Tiago 
Nunes Viegas representou a AOP nesta cerimónia, levada a efeito pelo PCL, no Hotel Real Palácio, em 
Lisboa. 
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III.8.   Outras Atividades/Ações 

 
- Acolhimento de visitas à sede da AOP/COP 

Técnicos de Informação e Animação Desportiva do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional 

 
A Academia Olímpica de Portugal acolheu no dia 20 de 
fevereiro a visita de alunos do Curso de Técnicos de 
Informação e Animação Desportiva do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, num total de 28 
visitantes repartidos por dois grupos. A iniciativa foi 
desenvolvida em colaboração com o Gabinete de 
Estudos e Projetos do COP, que dinamizou a ação 
através do atleta olímpico Joaquim Videira. A visita 
traduziu-se num circuito que permitiu familiarizar os 
visitantes com o Movimento Olímpico, os valores 
olímpicos e a história olímpica portuguesa, ao mesmo 
tempo que deu oportunidade aos formandos de revelar os conhecimentos sobre esses temas. 

 
- Faculdade de Motricidade Humana  

 
Nos dias 10 e 16 de Outubro, a AOP acolheu duas turmas de Gestão do Desporto da FMH, que 
resultou de uma iniciativa do membro Alcides Costa, regente de uma das cadeiras do curso. 
 Esta visita, para além da visita e da explicação sobre o funcionamento da estrutura da AOP e do COP, 
teve ainda um momento de promoção dos valores e ideais olimpicos, bem como uma breve introdução 
à historia dos Jogos Olimpicos. 
 

- Homenagem ao membro da AOP Rui Costa 
 
Membro da AOP desde 1988, cumpriu três mandatos 
no respetivo Conselho Diretivo, Rui Costa foi 
homenageado na sua cidade de Coimbra pelo 
cumprimento do seu 80.º aniversário. A cerimónia 
iniciou-se com o descerramento de uma placa 
evocativa na tribuna do Estádio Universitário de 
Coimbra, num momento em que usaram da palavra 
Carlos Cidade, vereador do Desporto da câmara da 
cidade do Mondego, Jorge Carvalho, da comissão 
promotora da celebração, além do próprio 
homenageado. 
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Numerosos amigos de Rui Costa comparecerem depois ao jantar que rematou a cerimónia, estando 
representadas as entidades nas quais o homenageado foi historicamente deixando a sua marca, desde 
a câmara municipal, de que foi vereador do Desporto, a Federação Portuguesa de Atletismo e a 
Associação Académica de Coimbra até, entre outras, à Academia Olímpica de Portugal, representada 
pelo presidente Tiago Nunes Viegas. Na sua intervenção, Tiago Viegas destacou o papel de Rui Costa 
enquanto vereador do Desporto de Coimbra no apoio aos primeiros passos da AOP, quando o 
homenageado ainda não fazia parte dessa estrutura integrada do Comité Olímpico de Portugal. 
  
Sublinhando o exemplo ético de Rui Costa no desempenho das atividades profissionais, associativas e 
autárquicas, sempre norteado pelos valores mais nobres do desporto em consonância permanente com 
o espírito olímpico, Tiago Viegas convidou no final da sua intervenção os membros da AOP presentes 
na homenagem para em conjunto procederem à entrega de uma placa de reconhecimento pela 
dedicação de Rui Costa ao desporto e ao Olimpismo. 
 
 

- Ciclo de Conferências Olímpicas 

 
Com a colaboração entre a AOP e a Universidade Lusíada (ULL), deu-se início em 2016 a uma 
parceria com o intuito de realizar um ciclo de conferências subordinada à temática Olimpica. 
Assim sendo em 2017 foram realizadas as seguintes conferências: 
 
 
Dia 26 de Janeiro 
“Os valores no desporto paralímpico” – Humberto Santos 
Dia 23 de Março 
“As questões de género na Educação Olímpica” – Maria José Carvalho 
Dia 25 de Maio 
“Educação Olimpica: programas e projetos” – Rita Nunes 
 
Todas as conferências tiverem transmissão em direto via Internet por streaming através do canal da 
ULL no Youtube, estando disponíveis para visualização em qualquer momento. 
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- 31.º Aniversário 
 

A Academia Olímpica de Portugal 
comemorou o 31.º aniversário, com uma 
celebração levada a efeito no auditório da 
sede do Comité Olímpico de Portugal, em 
Lisboa. Na ocasião, Carlos Neto apresentou 
uma comunicação subordinada ao tema 
«Desporto, Olimpismo e Educação», na qual 
dissertou sobre a importância do 
desenvolvimento da criança para a formação 
de cidadãos capazes e de desportistas 
competentes. Ao longo de uma intervenção entusiasmada, o catedrático da Faculdade de Motricidade 
Humana fez referência ao modelo ecológico de desenvolvimento humano, elencou constrangimentos 
atuais no jogo e no desporto em crianças e jovens e destacou a importância ancestral de as crianças 
brincarem, correrem riscos, adaptarem-se e conquistarem a autonomia. 

A celebração do aniversário da AOP foi ainda o momento para a entrega dos galardões referentes aos 
vencedores da edição de 2017 do Concurso de Imprensa Regional AOP – Prémio David Sequerra, 
tendo sido distinguidos os jornalistas Marina Guerra (jornal «Região de Leiria, 1.º prémio) e Paulo 
Barriga («Diário do Alentejo», menção honrosa). Os prémios foram entregues pelo presidente da AOP, 
Tiago Nunes Viegas, e por Murillo Lopes, secretário-geral do CNID – Associação dos Jornalistas de 
Desporto, entidade parceira na organização deste concurso. 

A cerimónia incluiu ainda a confirmação pública da admissão de novos membros da AOP, a tomada de 
posse dos membros das comissões consultivas da Academia Olímpica e o reconhecimento aos 
anteriores presidentes ou deões da AOP, agora membros honorários desta entidade integrada do COP. 

Foram entregues dois diplomas de louvor: um à Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz, pela colaboração prestada durante a 
realização da XXVIII Sessão Anual e 9.ª Sessão para Membros da 
AOP, tendo o troféu sido entregue a Miguel Singéis, vereador do 
Desporto daquele município; e um segundo ao assessor e membro da 
AOP Carlos Gomes pelo elevado profissionalismo que impõem no 
exercício das suas funções. 

Os participantes na celebração tiveram ainda a oportunidade de 
adquirir o selo alusivo ao 31.º Aniversário da AOP, obliterado por 
carimbo específico, aplicados em postal ou sobrescrito também criados exclusivamente para o efeito. 

 
- Comissões consultivas da AOP 

 
A nova equipa diretiva da AOP estabeleceu como um dos principais objetivos para o início do mandato 
a constituição de um conjunto de comissões que, envolvendo os membros, pudessem desenvolver 
atividade em domínios setoriais específicos. Para estas comissões foram convidados membros com 
reconhecida competência e experiência nos âmbitos de ação correspondentes. Desta forma foram 
criadas três comissões, com a seguinte composição: 
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Comissão Olimpismo, Igualdade de Género e Inclusão Social 
 Helena Messely 
 Susana Rodrigues 
 Cláudia Santos 
  
Comissão Olimpismo e Educação 
 Alcides Costa 
 Paulo Nunes 
 Carla Borrego 
 Rui Miguel Carvalho 
 Rui Alexandre Carvalho 
  
Comissão Cultura e Colecionismo 
 Fernando Martins 
 António Gentil Martins 
 João Bôa de Jesus 
 Mário Martins 
 
As comissões da AOP começarão a desenvolver atividade no início de 2018, tendo já alguns dos 
respetivos membros tomado posse em momento específico do programa da sessão comemorativa do 
31.º aniversário da AOP. 
 
 

III.9.   Website e Facebook 
 

- Análise dos números da página da internet 
 
O website da AOP passou por um processo de reestruturação tendo sido lançado um novo espaço em 
Setembro de 2016. 
No gráfico em baixo, as linhas azuis são relativas ao ano 2017 e apresentam uma regularidade em 
números de visitas (azul escuro) e no número de utilizadores (azul claro) durante todo o ano.  
Percebe-se também que o número de novos utilizadores é ligeiramente menor, o que mostra que quem 
visita o website da AOP tem tendência a voltar a aceder a este espaço. 
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Em 2017, o website apresentou um número de visitas superior em quase 50 por cento ao de 2016 (os 
números absolutos foram de 3964 em 2017 e 2643 em 2016). 
Estes números traduzem um aumento de pouco mais de 29 por cento de utilizadores e de 10 por cento 
em visualizações de página. 

 
 
 
 

- Dados importantes de 2017 
 
Com os dados abaixo é possível analisar quais os países e quais os distritos de Portugal de onde 
provêm os acessos ao website. 
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Análise de dados referentes ao Facebook 

 
Durante o ano de 2017, os números de acessos e de seguidores do Facebook estiveram estáveis, 
apresentando pouca oscilação em comparação com os dados de 2016. 
Analisando os números, vemos que o trabalho feito pela AOP tem sido acompanhado e partilhado. 
No entanto, estamos cientes de que poderemos fazer mais por forma a aumentar a visibilidade com 
ações estratégicas com o objetivo de atingir mais pessoas e levar os valores olímpicos mais longe. 
 

- “Gostos” e seguidores 
Houve pouca variação do número de total de “gostos” e de seguidores, sendo todos eles de origem 
orgânica, ou seja, não são “gostos” pagos. As pessoas têm interesse no conteúdo partilhado no perfil 
da AOP e, por isso, colocam “gosto”. 
 
A título de comparação: 

 
 

 
* Dados da AOP correspondentes a 31 de Dezembro de cada ano; no caso da AOI, menciona-se o 
número atual extraído no dia 4/2/2018, às 14h10 
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2016 

 
 
 
 

- Alcance 
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- Visualizações de Páginas e Reações 
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- Público Atingido 

 
- Fonte 

 

 
 
 

III.10.   “Recortes” 

 
- Revista Olimpo  

 
Nas três edições lançadas em 2017 da revista «Olimpo», apenas a edição número149 destacou a 
atividade da AOP, através de uma pequena notícia a dar conta das eleições ocorridas na AOP. 
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- The Offical Journal of the Internationl Olympic Academy 

 
Na edição 11 e 12 do Jornal da Academia Olimpica Internacional foi dado destaque especial ao papel 
da Educação Olimpica através da boa governação no movimento Olímpico. 
No âmbito das atividades desenvolvidas pelas academias olímpicas nacionais e no que respeita à 
AOP, foi dado especial relevo à sessão anual realizada em Reguengos de Monsaraz, à exposição 
«Mascotes Olímpicas. De talismãs a símbolos de identidade» e ao lançamento do concurso para a 
criação de uma mascote da AOP. 
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- Região de Leiria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sessão Anual 
 
A XXVIII Sessão Anual e 9.ª Sessão para Membros da AOP teve grande destaque nas redes sociais. 
Destaque na “Tribuna do Alentejo”: 
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Reportagem da Rádio Campanário: 

 
 
 

Também os sites  www.viralagenda.com/,  www.evensi.pt , www.municipiosefreguesias.pt, 
www.metronews.com.pt  e http://www.jogadadomes.pt/ destacaram o evento: 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.viralagenda.com/
http://www.evensi.pt/
http://www.municipiosefreguesias.pt/
http://www.metronews.com.pt/
http://www.jogadadomes.pt/
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O site oficial da Federação de Patinagem de Portugal também deu destaque à sessão anual: 
 
 

 
 
 
 
 

IV 
ATIVIDADE INTERNACIONAL 

 
 

IV.1   Academia Olímpica Internacional 
 

 
 
 
- 6 a 13 de maio, Tiago Nunes Viegas representou a AOP na 14.ª Sessão Internacional da AOI para 
Presidentes ou Diretores de Academias Olímpicas Nacionais. 
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A participação na 14.ª sessão Internacional da AOI para Presidentes ou Diretores de Academias 
Olímpicas Nacionais foi bastante importante, pois entre outros objetivos, serviu para reforçar a ligação 
ao trabalho que está já a ser desenvolvido em algumas academias na Europa e integrar a nossa 
academia na intenção de criar a Associação das Academias Olímpicas Europeias. A AOP não tinha 
estado presente no 1.º Congresso que decorreu em Baku (Azerbaijão), pelo que era desconhecida a 
nossa posição sobre esta matéria. 
A sessão esteve subordinada ao tema geral «Governação no Desporto e no Movimento Olímpico». 
O presidente da AOP foi ainda convidado de forma inesperada para ler o discurso de abertura da 14.ª 
sessão. 
 
- 25 de maio a 1 de junho, Isilda Dias 
representou a AOP na 12.ª Sessão Internacional 
da AOI para Professores de Faculdades e 
Institutos de Educação Física. 
 
Estando prevista a participação de dois 
representantes na 12.ª Sessão Internacional da 
AOI para Professores de Faculdades e Institutos 
de Educação Física, Isilda Dias e Fernando 
Vieira, apenas a primeira esteve presente. 
«A Boa Governação no Desporto e no Movimento 
Olímpico» foi tema central da sessão. 

A sessão internacional para educadores é uma iniciativa bienal da Academia Olímpica Internacional 
que vai na 12.ª edição, tendo este ano contado com participação portuguesa, a cargo de Isilda Dias, 
professora do Instituto Universitário da Maia (ISMAI) e membro da Academia Olímpica Portugal. Além 
da participação no trabalho plenário e nos grupos de discussão, Isilda Dias fez uma breve comunicação 
sobre governação desportiva associada a políticas municipais, assinalando que, no contexto da 
governação local, a integração da sociedade civil requer mecanismos democratizados, suportados por 
uma descentralização administrativa e pela participação ativa dos cidadãos na gestão municipal. 

 
- 17 de junho a 1 de julho, Andreia de Almeida 
representou o COP na 57.ª Sessão Internacional 
da AOI para Jovens Participantes. 
 
Centrado nos temas «A Governação no Desporto 
e no Movimento Olímpico» e «Ética, Educação e 
Governação no Movimento Olímpico», o programa 
de quase duas semanas contemplou não apenas 
sessões plenárias (12 comunicações) e trabalhos 
de grupo mas também visitas aos museus e 
espaços arqueológicos de Delfos e Olímpia e ao 
Arquivo Histórico Atenas-2004 e ainda workshops de literatura, poesia, dança, artes plásticas e sobre o 
Programa Educativo para os Valores Olímpicos. 
 
Os participantes tiveram ainda oportunidade de alinhar na Corrida do Dia Olímpico, realizada a 23 de 
junho, na cidade de Olímpia. A sessão contou com mais de 150 participantes, provenientes de 90 
países, incluindo Portugal, representado por Andreia de Almeida, membro da AOP desde 2015. 
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IV.2. Academias Olímpicas de Língua Portuguesa 
A Presidente da AOP, Tiago Nunes Viegas, e a 
presidente da Academia Olímpica Cabo-
verdiana (AOC), Eduarda Vasconcelos, reuniram 
em Lisboa, para análise de perspetivas de 
colaboração entre as duas estruturas. Nesta 
reunião, um dos temas analisados foi o da 
capacidade de desempenho administrativo e de 
comunicação de ambas as academias, tendo a 
AOP elencado as soluções adotadas nos dois 
casos e os resultados que através delas têm 
sido obtidos. Jovem academia, fundada há 
apenas dois anos, a AOC enfrenta agora o 
desafio de implantar-se num país com tradições 
desportivas e atletas de nível internacional, procurando afirmar o primado dos valores olímpicos como 
meio formativo de uma cultura desportiva que se pretende enriquecer. Nessa perspetiva, o presidente 
da AOP assinalou a total disponibilidade para colaboração, tanto no plano bilateral como no contexto 
da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicos. O desenvolvimento de projetos conjuntos poderá 
ser um dos meios para concretizar a ligação estreita que se vai estabelecendo entre as academias 
olímpicas dos dois países, ligados por seculares laços históricos e por relações no domínio olímpico 
que, no referente às academias olímpicas, vêm desde que a AOP começou a levar a efeito as sessões 
anuais, com a presença de participantes cabo-verdianos. 
 
 

IV.3.   Academias Olímpicas Europeias 
 
Os delegados à 3.ª Conferência das Academias 
Olímpicas Nacionais da Europa, realizada em 
Albena (Bulgária), a 8 e 9 de junho, declararam por 
unanimidade a fundação da Associação das 
Academias Olímpicas Nacionais Europeias, 
designada pela sigla inglesa ENOA. 
Conforme estabelecido, a associação serve o 
propósito da promoção do ideal olímpico e a defesa 
dos valores éticos, educativos, sociais e culturais do 
desporto no espírito dos princípios fundamentais e 
da Regra 26 da Carta Olímpica. Nesse desígnio, a nova associação elege como parceiros privilegiados 
a Academia Olímpica Internacional, os comités olímpicos nacionais da Europa, a associação Comités 
Olímpicos Europeus, as associações europeias de federações desportivas e outras organizações e 
instituições com objetivos afins. 
Na mesma ocasião, os signatários da declaração mandataram uma comissão para tratar das questões 
formais, legais e organizacionais em vista a elaboração dos estatutos da associação, que serão 
apresentados durante a 4.ª conferência, prevista para 2018. 
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IV.4.  Publicações 
 

Estudo das pegadas em megaeventos desportivos 

Apresentado no dia 11 de setembro no Rio de Janeiro, numa sessão 
com significativas repercussões mediáticas no Brasil, o livro «Mega 
Events Footprints. Past, Present and Future» está já disponível na 
Internet para consulta ou descarga gratuita. A obra é composta por 
82 artigos que se estendem por 1596 páginas, resultando de um 
projeto coordenado por Leonardo Mataruna e Bianca Gama Pena. 

Os temas são abordados por investigadores universitários, tratando 
desde o ponto de vista do Estado brasileiro sobre os Jogos de 2016 
até uma análise retrospetiva dos Jogos de Syndey-2000 ou de 
Atenas-2004, passando pela relação dos média com os Jogos, pelos 
2.os Jogos da Lusofonia, pela ligação entre desporto e educação, 
pelos Jogos Paralímpicos ou ainda por aspetos sombrios relativos à 
cidade anfitriã, entre muitos outros. O tratamento de cada um dos 
temas desenvolvidos segue a perspetiva das «pegadas» deixadas 
pelos Jogos nos diferentes domínios sociais em discussão, tendo os 
textos uma estruturação quadripartida: introdução, discussão, «footprints» e considerações futuras. 

O livro tem uma formulação bilingue, com os artigos em versões nas línguas portuguesa e inglesa. 

O projeto que está na base da criação deste livro tem a colaboração da Academia Olímpica de 
Portugal, cujo presidente foi autor de um dos capítulos da consequente compilação. 

 
 

       - Coleção “Sessões AOP” 
Vitor Serpa – “A Ideologia Olímpica” 

 
Dando continuidade à publicação de títulos na coleção «Sessões 
AOP», o ano de 2017 conheceu a publicação do número quatro da 
série. Tratou-se de «A Ideologia Olímpica», da autoria do jornalista 
Vítor Serpa, partindo da comunicação apresentada pelo autor durante 
a sessão comemorativa do 29.º aniversário da AOP, realizada no 
Auditório Comandante Vicente Moura, na sede do COP a 5 de 
dezembro de 2015. 
 
Nesta obra, o autor desenvolve uma reflexão sobre a evolução do 
Olimpismo moderno, desde as formulações iniciais de Pierre de 
Coubertin até aos desafios olímpicos dos tempos atuais, passando 
pela evolução dos valores e das conceções do desporto ao longo do 
século XX. 
 
Ao longo o texto, as ideias apresentadas são contextualizadas com 
aspetos da história olímpica moderna, tanto no que se refere à realização das diferentes edições dos 
Jogos Olímpicos como na menção aos congressos olímpicos e às mais importantes decisões tomadas 
em cada um. 
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V 
CONCLUSÃO 

 
 
O ano 2017, não tenho sido marcado por nenhum evento olímpico de destaque, o que poderia ser 
impulsionador das atividades da AOP, foi no entanto marcado por eleições para o Conselho Diretivo da 
AOP, o que serviu como catalisador para a implementação de novos projetos e dinâmicas em prol do 
Movimento Olímpico. 
 
Como já mencionado, nunca foi posta em causa a continuidade dos projetos anteriormente assumidos, 
sendo que todos os compromissos foram honrados. 
 
No entanto, o novo órgão diretivo deu de imediato espaço à implementação de novos projetos. 
 
O estreitamento das relações entre a AOP e o COP foi um passo importante, pois, enquanto entidade 
integrada do Comité Olímpico de Portugal, não faria sentido dar continuidade a uma relação em 
caminhos contrários. 
 
A criação das exposições itinerantes como meio de promoção dos Ideais e Valores Olímpicos foi um 
projeto que superou todas as expectativas, havendo exposições previstas para todos os meses do ano 
2018, bem como desde o seu início em 2017. 
 
A tradução do livro «My Olympic GuideBook» é um passo importante e distinto do que vinha a ser feito. 
Com este projeto, pretende a AOP participar de forma ativa na formação de todos os atletas que vão 
fazer parte do Programa Olímpico Tóquio 2020. Na eventualidade de conseguir-se a edição em livro 
mais cedo do que o previsto, poderemos estender o programa a missões para Jogos que se realizem 
antes daquele ano. 
 
A criação das comissões foi mais um importante passo, tentando alargar o raio de ação do CD da AOP, 
envolvendo mais membros, que atuarão como agentes impulsionadores do Ideal Olímpico. 
 
Do ponto de vista financeiro, a AOP não esgotou o seu orçamento, em parte pelo ajuste que foi feito 
nas atividades desenvolvidas e, por outro lado, por ter ficado em falta a publicação do livro dos 30 anos 
da AOP, bem como o livro de atas do Congresso da APAO que se realizou em Cascais, em 2014. 
 
Esperamos com as atividades presentes neste relatório criar mais proximidade com os membros da 
AOP e consequentemente chegar mais facilmente ao nosso público, promovendo desta forma os 
Valores e Ideais Olímpicos. 
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VI 
CONTAS 

 
 
Sendo 2017 um ano pós-Jogos Olímpicos, era expectável uma quebra de atividades em relação ao ano 
2016. No entanto foi necessário algum rigor por forma a serem honrados todos os compromissos já 
assumidos pelo anterior CD e custear os novos projetos. 
 
Mesmo assim, a AOP conseguiu fechar o ano a haver € 6.626,52 por parte do COP relativos a valores 
já orçamentados no plano de atividades e orçamento para o ano 2017. 
 
De salientar que, com a necessidade da impressão do livro de atas do congresso da APAO que se 
realizou em Cascais em 2014 e do livro dos 30 anos da AOP, será necessário alocar essa verba ao 
Orçamento de 2018. 
 

Movimento de Receitas e Despesas Referente ao Ano 2017 

Movimento de Receitas em € Movimento de Despesas em € 

Transferência do COP (Orçamentado 
48.300,00) 

48.300.00 Remunerações e Encargos 
Funcionário 

20.743,66 

Transferência feitas pelo COP  41.673,48   

  31.º Aniversário  

Reembolso Solidariedade Olímpica 570,78 Organização  623.91 

31.º Aniversário  XXVIII Sessão Anual 9.ª Sessão 
para Membros 

 

Venda de «O Meu Selo» no 31.º 
Aniversário 

91,00 Organização  4.690,21 

XXVIII Sessão Anual 9.ª Sessão para 
Membros 

 Comunicações / Diversos 751,17 

Inscrições 775,00 Reuniões do Conselho Diretivo 593,78 

                         Material de Escritório 239,45 

  Deslocações  

  Parque Auto 3.95 

  Viagens 1.709,00 

  Portagens 322,45 

  Refeições 125,27 

  Combustível 245,45 

  Informação e Documentação 3.656.85 

  Atividades Internacionais  

  Sessões AOI 1.646,88 

  Quotização APAO 212,00 

  Conferência Academias Olímpicas da 
Europa (Albena) 

589,89 

  Diversos 6.607,58 

  Despesas Administrativas 348.76 

    

Total 43.110,26 Total 43.110,26 

 
 
 

Academia Olímpica de Portugal 
Lisboa, 17 de fevereiro de 2018 

 


