
 
 

Comité Olímpico de Portugal 

Academia Olímpica de Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório de Actividades e Contas 
 

2012 



Relatório de Actividades e Contas - 2012 

 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

2 

 
 
 
 

ÍNDICE   
 
 
 

I  INTRODUÇÃO 
 

I.1.   Nota introdutória 

 
 

... 3 
 

 

 
 

II  ORGÂNICA 
 

II.1.   Composição do Conselho Directivo 
 

II.2.   Reuniões do Conselho Directivo 
 

II.3.   Reuniões de membros 

 

 
 

... 4 
 

… 5 
 

… 5 
 

 

 
 

III  ACTIVIDADE NACIONAL 
 

III.1.   XXIII Sessão Anual e IV Sessão para Membros   
 

III.2.   Acções de divulgação do Olimpismo   
 

III.3.   Representações institucionais  
 

III.4.   Outras actividades 
 

III. 5 página de Internet e Facebook 
 

III. 6 Newsletter 

 

 

 
... 5  

 

... 7 
 

... 10 
 

... 11 
 

… 12 
 

… 14 

 

 
 

IV  ACTIVIDADE INTERNACIONAL 
 

IV.1.   Academia Olímpica Internacional 
 

IV.2.   Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas  
 

IV.3.   Conferência de Wiesbaden 
 

IV.4.   Concurso Olímpico Desporto e Arte 

 

 
 
 

... 15 

 

... 15 

 

... 16 

 

... 16 

 

 
 

V  Contas ... 18  

 
 
 
 

Em cumprimento do estabelecido na alínea f) do número 2 do artigo 8.º do Regulamento 

Geral da AOP, apresenta-se de seguida o Relatório de Actividades e Contas referente ao ano 

de 2012. 



Relatório de Actividades e Contas - 2012 

 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

3 

I 
INTRODUÇÃO 

 

I.1.   Nota introdutória 
 

Com o objectivo de rentabilizar ao máximo os recursos ao serviço da Academia Olímpica de 

Portugal (AOP) o ano de 2012 tornou-se desde logo um ano cheio de desafios e fundamental 

no relançamento da Academia como uma entidade que ajuda a promover o movimento 

olímpico em Portugal e além fronteiras. 

 

Em ano de realização de Jogos Olímpicos e após dois anos de ausência, foi possível retomar a 

organizar da Sessão Anual da AOP juntamente com a Sessão para Membros. No total o grupo 

de participantes foi constituído por 50 pessoas que durante os três dias tiveram, nas 

instalações da Pousada de Juventude de Almada, a oportunidade de aprender novas temáticas 

e partilhar experiências. 

 

A tendência que se vinha verificando nos últimos anos de se organizar menos acções de 

divulgação do olimpismo, foi em 2012 invertida. Comparando com o ano anterior, foram 

realizadas mais do dobro das acções. Isto não quer dizer que estamos satisfeitos e que seja 

suficiente, mas indicia acima de tudo que o caminho que o Conselho Directivo da AOP 

conseguiu encontrar no decorrer de 2012, permitiu uma mais profícua divulgação do 

olimpismo e dos seus valores. 

 

Ao nível das representações institucionais verificou-se também um grande crescimento, tendo 

a AOP sido representada em diversos eventos e acções. O ano de 2012 reflecte ainda uma 

produção editorial significativa. Três livros relacionados com o Olimpismo foram publicados 

por membros da AOP, tendo ainda a AOP colaborado na produção de um documentário sobre 

a primeira participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de 1912. 

 

Do ponto de vista da comunicação, a academia centrou os seus esforços na actualização 

permanente do seu «site» criando uma dinâmica constante. Mensalmente existem em média 

452 visitantes únicos na página de internet ‘www.aop.pt’. Paralelamente foi utilizada a página 

de Facebook da AOP de modo a destacar notícias e proporcionar uma maior visibilidade da 

página de internet da AOP. A página de Facebook da AOP tinha no final do mês de 

Dezembro, cerca de 15.000 seguidores ou ‘fãs’. 

 

A comemoração do 26.º Aniversário foi celebrado no Museu Nacional do Desporto no dia 4 

de Dezembro. Numa cerimónia que decorreu ao final do dia, por se tratar de uma 3.ª feira, 

pôde juntar-se a uma visita à exposição sobre os cem anos da participação portuguesa nos 

Jogos Olímpicos, a actuação da soprano Sara Laureano que entoou entre outras peças, o Hino 

Olímpico «à capella», uma comunicação sobre «Reflexões Olímpicas» e a entrega dos cartões 

aos quatro novos membros da AOP. 

 

No plano internacional, o ano de 2012 traduziu-se na participação da AOP na XI Sessão 

Internacional para Directores de Academias Olímpicas Nacionais, no Congresso da 

Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas e na participação na Conferência Europeia 

sobre Educação Olímpica realizada na Alemanha. 

 

Também a nível internacional a AOP levou o nome de Portugal aos lugares de pódio. 

Decorrente da realização da fase nacional do 4.º Concurso Internacional de Desporto e Arte, 

organizado pelo Comité Olímpico Internacional, nos anos de realização dos Jogos Olímpicos 

(de Verão) os trabalhos vencedores concorreram com os restantes países para a atribuição das 
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medalhas. A pintura da autoria da artista portuguesa Isabel da Cunha Lima, com o título 

«Hope» classificou-se em 3.º lugar. 

 

Por ocasião da realização do Congresso da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas, 

a AOP com o apoio do COP apresentou a candidatura para a realização do próximo congresso 

em território português. Com as votações a terem de ir a segunda ronda, a candidatura 

portuguesa sobrepôs-se à candidatura colombiana, ganhando a organização do congresso em 

2014. 

 

Mas 2012 não fica só marcado por aspectos positivos. O desaparecimento de dois membros 

fundadores da AOP, Luís Vieira Caldas e o Vice-presidente do CD da AOP, Manuel Ribeiro 

da Silva, deixam saudade, mas também a recordação de dois homens que tudo fizeram para o 

desenvolvimento e a divulgação do movimento olímpico e do desporto em geral. 

 

No que se refere ao desempenho contabilístico, o ano de 2012 terminou com o objectivo 

concretizado de fazer mais e melhores actividades, assim como preparar o próximo ano, 

cumprindo no essencial os valores orçamentados, não ultrapassando o valor global de 

despesas previsto. 

 

A AOP agradece assim todo o apoio e colaboração demonstrado pela Comissão Executiva do 

COP por ter colocado à disposição do CD da AOP os recursos necessários à prossecução das 

actividades desenvolvidas. 

 

 

II 
ORGÂNICA 

 

 
II.1.  Composição do Conselho Directivo 

 

Em 2012, o Conselho Directivo iniciou a sua actividade com a estrutura apresentada no ano 

anterior, no entanto, no último trimestre, com o falecimento do Vice-presidente, Manuel 

Ribeiro da Silva, o Conselho Directivo viu a sua estrutura reduzida para cinco elementos.  

 

No decorrer do mês de Dezembro, verificou-se ainda outra alteração. O Secretário-geral da 

AOP, Carlos Gomes por motivos pessoais apresentou ao presidente da AOP o seu pedido de 

renúncia ao cargo de secretário-geral. Após a decisão por parte do Presidente da AOP em 

reorganizar o CD da AOP, e depois de ouvida a opinião do Presidente do COP, a 19 de 

Dezembro de 2012, Rita Nunes iniciou as funções de Secretária-geral.  

 

Assim no final do ano a composição do Conselho Directivo era a seguinte: 
 

Cargo Membro N.º Nome 

Presidente 80 Sílvio Almeida Cardoso Rafael 

Secretário-geral 378 Rita Mafalda Amaral Nunes 

Vogal 9 Maria Emília Luísa dos Santos Viegas Azinhais 

Vogal 567 Sandro Manuel Nazário Lúcio 

Vogal 268 Carlos Manuel Simões Dinis Gomes 
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II.2.   Reuniões do Conselho Directivo 

 

Durante o ano de 2012, o Conselho Directivo realizou sete reuniões, distribuídas da seguinte 

forma: cinco no Porto (Janeiro, Abril, Junho, Setembro e Outubro), uma em Lisboa (Março) e 

uma em Mafra (Julho). Não considerando os assuntos que ao longo deste relatório serão 

aprofundados nos capítulos de actividades, destacam-se as seguintes deliberações: a 

comparticipação financeira da AOP com o Grupo de História e Desporto, na produção de um 

documentário sobre a primeira participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de 1912; a 

produção de um conjunto de roll-ups para dar suporte às actividades desenvolvidas e a 

admissão de quatro novos membros. 

 

II.3.   Reuniões de membros 
 
Em consonância com o Regulamento Geral, a AOP realizou em 2012 duas reuniões de 

membros. A primeira teve lugar no dia 24 de Março, no salão da sede da Academia Olímpica 

de Portugal, em Lisboa, e serviu para apresentação e discussão do Relatório de Actividades e 

das Contas de 2011. A segunda, realizada a 1 de Setembro, na Delegação do COP no Porto, 

visou a apresentação e a discussão do Plano de Actividades e do Orçamento para 2013.  

 

Em ambos os casos, os documentos apresentados pelo Conselho Directivo mereceram a 

concordância dos presentes. Em complemento, as duas reuniões incluíram a apresentação de 

informações, conforme previsto nas respectivas convocatórias.  

 

Neste domínio, merecem destaque as actividades anunciadas na reunião de Setembro pelas 

membros Isilda Dias (aula na CESPU ou ISMAI sobre Olimpismo e voluntariado, exposição 

filatélica de temática olímpica na CESPU ou noutro espaço de Paredes, realização de uma 

universidade de Verão sobre Olimpismo) e Teresa Rocha (realização em Guimarães da XXIV 

Sessão Anual e V Sessão para Membros em 2013, no quadro da Cidade Europeia do 

Desporto, a que se juntaria uma mostra filatélica e uma exposição de temática olímpica; 

realização de um programa de jogos para as escolas do 1.º Ciclo do concelho de Guimarães; 

publicação do livro de actividades para crianças dos 6 aos 9 anos), algumas das quais a 

desenvolver ainda em 2012. 

 

III 
ACTIVIDADE  NACIONAL 

 
 

III.1.   XXIII Sessão Anual e IV Sessão para Membros 
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Decorreu de 5 a 7 de Outubro, a XXIII Sessão Anual e a IV Sessão para Membros da 

Academia Olímpica de Portugal na Pousada de Juventude de Almada. Estiveram no total 45 

inscritos, dos quais 25 novos participantes e 20 membros. A somar a estes números tivemos 4 

prelectores convidados e o apoio administrativo da D. Fernanda Martins. 

 

Na cerimónia de abertura estiveram presentes, para além do Presidente da AOP, Sílvio Rafael, 

o representante do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Paulo Marcolino e os 

Presidentes dos Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, José Vicente Moura e 

Humberto Santos. 

 

Os 50 participantes tiveram a oportunidade de assistir a um conjunto de painéis de discussão, 

onde a troca de ideias e experiências foi consistentemente um dos elementos presentes: 
 

 Apresentação das Academias Olímpica Internacional e de Portugal 
Sílvio Rafael 

 

 Os Jogos Olímpicos da Antiguidade 
Aníbal Justiniano 
 

 O espectáculo desportivo na sociedade globalizada: Os Jogos Olímpicos 
José Manuel Constantino 
 

 Relatório de Participação na 50ª Sessão para Jovens Participantes da IOA 
Rita Nunes 
 

 O Doping 
Luís Horta 
 

 As grandes questões do Olimpismo actual 
Victor Mota 
 

 A Ética no Desporto 
Augusto Flor 
 

 Os Jogos Olímpicos da Juventude 
Rita Nunes 
 

 Os Jogos Paralímpicos de Londres 2012 
Humberto Santos 
 

 Os Jogos Olímpicos de Londres 2012 
Mário Santos. 

 

Durante os três dias os participantes tiveram ainda a oportunidade de desenvolver alguns 

temas em trabalho de grupo, participar em actividades educativas e culturais como o 

visionamento de vídeos relacionados com o fenómeno olímpico, a utilização de quadros 

pedagógicos sobre as participações de Portugal nos Jogos Olímpicos e a localização das 

cidades onde estes já ocorreram, assim como, fazer um Quiz Olímpico. 
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Durante a totalidade dos trabalhos esteve patente uma Exposição de Mascotes Olímpicas e 

Paralímpicas com a presença de exemplares desde 1968 até às mascotes dos Jogos Olímpicos 

de Inverno que decorrerão em Sochi em 2014. Foram ainda pela primeira vez utilizados os 

novos roll-ups da AOP que serão usados nas próximas actividades e exposições a desenvolver 

de norte a sul do país. Outra das grandes atracções da exposição foi a presença de um 

exemplar da Facho Olímpico de Londres 2012. 
 

III.2.   Acções de divulgação do Olimpismo 
 

19 de Janeiro 

Comunicação: O Olimpismo e Voluntariado, em Mértola 

Tiago Viegas, membro da AOP, apresentou uma comunicação sobre o Olimpismo dirigida 

aos alunos dos 7.º e 12.º anos do Agrupamento de Escolas de Mértola. Na ocasião foram 

abordados tópicos como os Jogos Olímpicos da Antiguidade, os Jogos Olímpicos da Era 

Moderna, Pierre de Coubertin, a Carta Olímpica, os conceitos de «Olimpíada» e de 

«Olimpismo», os símbolos e os valores associados ao Olimpismo e o voluntariado no quadro 

dos Jogos Olímpicos de Londres. 
 

25 de Janeiro 

Comunicação: O Movimento Olímpico e os Jogos Olimpicos de Londres, em Sines 

Sandro Lúcio, membro do Conselho Directivo da AOP, participou na conferência «O 

Movimento Olímpico e os Jogos Olímpicos de Londres-2012», realizada a 25 de Janeiro e 

integrada no programa geral dos II Jogos ESPAM Olímpicos. Foram também intervenientes 

Alexandre Miguel Mestre, secretário de Estado do Desporto e Juventude, e José Vicente 

Moura, presidente do Comité Olímpico de Portugal. 
 

20 de Fevereiro a 4 de Março  

Exposição: Modalidades Olímpicas 

No Funchal. No âmbito do Campeonato Europeu de RS:X que teve 

lugar na Madeira entre 23 de Fevereiro e 1 de Março, a AOP 

colaborou na organização deste evento organizado pelo Clube Naval 

do Funchal e pela Câmara Municipal do Funchal. Para o efeito reuniu 

e enviou para o Funchal material cedido pelas federações de vela, judo 

e natação (três das quatro modalidades que o clube organizador 

fomenta – a quarta foi a canoagem). 
 

12-16 de Março 

Semana Olímpica, Brandoa 
Integrada no programa Olimpíadas da Sophia, do Agrupamento de 

Escolas Sophia de Mello Breyner, da Brandoa, o evento contou com a 

colaboração da AOP na forma de indicação de convidados para 

palestras, cedência de facho para acendimento e de material para 

exposição.  
 

20 de Março a 19 de Abril 

II Jogos ESPAM Olímpicos, em Vila Nova de Santo André 

Evento desenvolvido ao longo do ano lectivo, teve no período de 20 

de Março a 19 de Abril a componente mais directamente ligada ao 

desporto, com a realização dos torneios desportivos. Antes tinham 

sido desenvolvidas actividades artísticas, como os concursos de 

criação do cartaz e do logótipo dos Jogos.  

A AOP colaborou nesta edição através de Sandro Lúcio, membro do Conselho Directivo que 

participou na conferência «O Movimento Olímpico e os Jogos Olímpicos de Londres-2012», 

realizada a 25 de Janeiro e integrada no programa geral do evento. 
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20 de Abril 

Visita da Escola D. Pedro V à AOP 

Realizou-se uma visita de uma turma da Escola D. Pedro V, de Loures  à sede da AOP. Os 

alunos foram acompanhados pelas professoras Eduarda Reis Pinto e Alexandra Pereira, tendo 

Carlos Gomes feito uma apresentação da AOP e a sua história da AOP. Depois houve ainda 

espaço para um período de debate sobre diversos assuntos relacionados com o movimento 

olímpico e curiosidades dos alunos. 
 

14 a 21 de Abril 

Exposição: Jogos Olímpicos Modernos, em Olhão 

Numa iniciativa dinamizada por Gustavo Marcos, membro da AOP, 

na Junta de Freguesia de Quelfes, concelho de Olhão, esteve patente a 

exposição «O Olimpismo em Portugal», concebida pela AOP. 

Montada na Biblioteca Municipal de Olhão, a exposição apresentou 

peças como documentos, fac-símiles de publicações, uniformes, entre 

outras, cedidas para o efeito pelo Comité Olímpico de Portugal, pela 

AOP e por particulares, incluindo três atletas olímpicos do concelho 

de Olhão. A sessão de inauguração contou com a presença do atleta 

olímpico Hélder Oliveira (Seul-1988), além de representantes da 

Câmara Municipal de Olhão e da Junta de Freguesia de Quelfes.  

Na ocasião, Gustavo Marcos fez uma visita aguiada aos visitantes inaugurais. 
 

9 a 18 de Maio 

Exposição: Mostra de Uniformes Olímpicos, em Odivelas 

Por ocasião das Olimpíadas Escolares de Odivelas, a AOP organizou 

uma pequena mostra de uniformes olímpicos portugueses, que teve 

lugar no Pavilhão Multiusos de Odivelas. A mostra foi 

complementada com uma colecção de cartazes dos Jogos Olímpicos. 

 

9 a 22 de Junho 

Exposição: Jogos Olímpicos – 100 anos de participação Portuguesa  
AOP organizou esta exposição sobre os 100 anos de participação 

portuguesa nos Jogos Olímpicos, que esteve patente no Pavilhão Paz e 

Amizade, em Loures. A exposição contou com materiais cedidas pelo 

COP, pela AOP e por coleccionadores particulares. 
 

5 a 7 de Outubro  

Exposição: Mascotes Olímpicas e Paralímpicas, em Almada 

No decorrer da XXIII Sessão Anual e a 4.ª Sessão para Membros esteve patente na Pousada 

de Juventude de Almada, uma Exposição de Mascotes Olímpicas e Paralímpicas com a 

presença de exemplares desde 1968 até às mascotes dos Jogos Olímpicos de Inverno que 

decorrerão em Sochi em 2014. Fizeram parte da exposição os novos roll-ups da AOP assim 

como o Facho Olímpico de Londres 2012. 
 

26 de Outubro a 10 de Novembro 

Exposição «Jogos Olímpicos – 100 anos de participação portuguesa», na Abrunheira  

A AOP organizou esta exposição, que esteve patente na Aldeia de 

Santa Isabel e contou com peças cedidas pelo COP, pela AOP e por 

coleccionadores particulares. Na inauguração esteve presente o atleta 

olímpico Francis Obikwelu, que falou sobre a sua experiência de 

atleta desde o início da actividade desportiva na Nigéria até aos mais 

recentes sucessos a nível internacional, passando pela vinda para 

Portugal em 1994 e posterior naturalização como cidadão português.  
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22 de Novembro 

Comunicação: Olimpismo 

A convite da Universidade da Terceira Idade de Algés e Dafundo, Maria Emília Azinhais, 

membro do CD da AOP, leccionou uma aula sobre o Olimpismo. Para além dos assuntos 

apresentados houve ainda espaço para uma partilha de experiências tendo em conta a sua 

vasta experiência do fenómeno olímpico e desportivo português. 

 

14 de Dezembro  

Comunicação: Movimento Olímpico e Voluntariado no ISMAI 

A convite de Isilda Dias, membro da AOP e professora no ISMAI a 

AOP esteve presente no dia 14 de Dezembro para leccionar uma aula 

sobre o Movimento Olímpico e Voluntariado. Esta colaboração 

verificou-se no âmbito da Unidade Curricular de Gestão do Desporto 

no Município do 3º Ano da Licenciatura de Gestão do Desporto, tendo 

Rita Nunes, membro do CD da AOP, Licenciada em Ciências do Desporto - Gestão do 

Desporto e com Mestrado em Estudos Olímpicos leccionado estas matérias.  

Com a colaboração do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) foi possível distribuir a 

todos os alunos um exemplar da Carta Olímpica de forma a poderem também eles aprofundar 

os seus conhecimentos no âmbito do Olimpismo 

 

10-14 de Dezembro 
Semana Olímpica 2012.  

Decorreu nas instalações da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP) a quinta edição da Semana Olímpica. Na 

primeira edição do evento realizada no Porto, estiveram presentes 15 

federações para dar a conhecer os seus desportos aos jovens do 

Grande Porto. Como tem sido hábito a Semana Olímpica foi 

organizada  pela  Comissão  de  Atletas  Olímpicos  (CAO)  tendo  ao 

 longo destes dias mais de 1.000 crianças oriundas de diversas escolas participado em 

actividades e experimentado diversas modalidades desportivas. A Academia Olímpica de 

Portugal foi uma das entidades que esteve presente na zona de Exposição promovendo o 

olimpismo. 

 

17 Dezembro a 31 Março 2013 

Exposição: Luís Vieira Caldas - O Mestre das Lutas, em Lisboa 

Numa iniciativa do Ginásio Clube Português (GCP) foi elaborada uma exposição 

denominada: "Retrospectiva Luís Vieira Caldas”. Esta exposição é uma homenagem ao 

historial desportivo do atleta Luís Vieira Caldas, uma das figuras mais importantes da história 

da luta greco-romana portuguesa. 

Luís Vieira Caldas foi campeão nacional durante mais de dez anos, atleta e árbitro olímpico, 

chefe de delegação da comitiva olímpica, chegou mesmo a fazer parte da comissão executiva 

do Comité Olímpico de Portugal e era Membro da Academia Olímpica de Portugal. No 

sentido de tornar esta exposição ainda mais completa a AOP cedeu algumas peças, como 

fotografias e uma entrevista. Os interessados poderão visitar esta exposição até ao dia 31 de 

Março 2013, no piso 4 do GCP (a entrada é livre). 
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III.3.   Representações institucionais 
 
14 de Abril – III Jogos de Quelfes, em Olhão. Sílvio Rafael representou a AOP na cerimónia 

de abertura dos III Jogos de Quelfes. 

 

14 de Abril – Inauguração da exposição «Jogos Olímpicos Modernos, em Olhão. Carlos 

Gomes representou o presidente da AOP na inauguração desta exposição, que esteve patente 

na Biblioteca Municipal durante uma semana. 

 

18 de Maio – Cerimónia de entrega do Colar de Honra ao Mérito Desportivo a Jorge Mendes. 

Rita Nunes representou a AOP neste evento, realizado em no auditório das Piscinas do Centro 

Desportivo Nacional do Jamor. 

 

21 de Maio – Celebração da chegada da Chama Olímpica ao Reino Unido na casa oficial da 

Embaixada Britânica. Maria Emília Azinhais representou a AOP nesta cerimónia onde  Jill 

Gallard foi a anfitriã. 

 

15 de Julho – Cerimónia de encerramento dos Jogos da CPLP. Carlos Gomes representou o 

presidente da AOP nesta cerimónia que decorreu na Quinta do Roseiral, em Mafra. 

 

17 de Julho – Concurso Artistas Digitais. Carlos Gomes representou a AOP na reunião do 

júri deste concurso escolar, organizado pelo Centro de Competências Entre Mar e Serra e 

levado a efeito ao longo do ano lectivo de 2011/2012. Ao júri, composto ainda por 

representantes da Direcção Geral da Educação, do Instituto Politécnico de Leiria e da entidade 

organizadora, foram apresentados 1800 trabalhos, tendo sido atribuídos três prémios em cada 

um dos três escalões etários regulamentados e três menções honrosas ao escalão do pré-

escolar e 1.º ciclo, que só por si tinha 1600 trabalhos. 

 

6 de Novembro – Carlos Gomes representou a AOP na reunião do júri que atribuiu os 

prémios de melhor atleta, melhor treinador e melhor clube do concelho de Loures. Do júri 

fizeram parte também João Pedro Domingues, vice-presidente da câmara e vereador do 

Desporto (que presidiu a reunião), o antigo seleccionador de ciclismo José Poeira, o árbitro 

olímpico de taekwon-do Paulo Martins, o jornalista Fernando Fernandes.  

 

10 de Novembro – 10.º aniversário da Comissão de Atletas Olímpicos. Carlos Gomes 

representou o presidente da AOP no almoço comemorativo do aniversário da CAO, realizado 

no Museu Nacional do Desporto, em Lisboa. 

 

15 de Novembro – 17ª Gala do Desporto. Sílvio Rafael representou a AOP na 17ª Gala do 

Desporto que decorreu no Casino do Estoril. 

 

17 de Novembro – 4.ª Gala do Desporto de Loures. Carlos Gomes representou a AOP neste 

evento, levado a efeito no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, e onde a câmara municipal 

reconheceu publicamente os atletas, os treinadores e as equipas que se destacaram na época 

desportiva de 2011/2012, além de ter entregue o tradicional Prémio Carreira a uma figura 

ilustre do desporto do concelho (no caso, o antigo ciclista e director técnico nacional da 

modalidade José Poeira). 

 

29 de Novembro – 103.º aniversário do COP – Sílvio Rafael, Maria Emília Azinhais, Rita 

Nunes e Sandro Lúcio estiveram presentes na cerimónia de comemoração do 103.º aniversário 

do COP realizada no Museu da Marinha. 
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III.4.   Outras actividades 
 
Janeiro a Maio – Revista «Visão-História» 

Carlos Gomes colaborou com a equipa redactorial da revista 

«Visão» com vista à publicação de uma edição da revista «Visão-

História» dedicada aos cem anos da participação portuguesa nos 

Jogos Olímpicos. A revista veio a ser publicada em Junho e do 

índice faziam parte textos da autoria de três membros da AOP: José 

Vicente Moura, Carlos Paula Cardoso e Carlos Gomes, entre vários 

outros da redacção e de colaboradores habituais da revista. 

 

 

Maio – Quadros Pedagógicos COP/ AOP 

Foram criados dois quadros pedagógicos em colaboração entre o COP e a AOP, para serem 

utilizados em actividades pedagógicas, nomeadamente com as escolas. Os quadros são 

magnéticos e têm dupla face. Num dos lados encontra-se o mapa-mundo para serem 

identificadas as cidades onde já foram organizados os Jogos Olímpicos e no outro uma tabela 

com dupla entrada para serem identificadas as 23 medalhas já ganhas por atletas portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de Maio e 1 de Junho – I Congresso de História e Desporto 

Rita Nunes, membro fundador do Grupo de História e Desporto do 

Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e 

do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade 

de Coimbra e membro do CD da AOP, integrou a comissão 

organizadora deste congresso. 

Rita Nunes apresentou ainda uma comunicação subordinada ao tema 

«A participação de Portugal nos Jogos Olímpicos: de 1912 às 

perspectivas para 2012». Ainda que a título particular, outros membros 

da AOP apresentaram comunicações neste congresso, como foram os 

casos Fernando Lima Bello e Jorge Vilela de Carvalho.  

António Gentil Martins tendo sido convidado pela organização, integrou um Painel de 

Discussão sobre os Atletas Olímpicos e Paralimpicos. Ainda a convite da organização, Carlos 

Gomes assumiu em nome da AOP a moderação de uma mesa de comunicações. 
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26 de Outubro – Publicação «Kelfi e os Jogos Olímpicos 

Apresentação na sede do Comité Olímpico de Portugal do livro do 

membro da AOP, Gustavo Marcos intitulado «Kelfi e os Jogos 

Olímpicos». Ao longo do livro a figura do lobo Kelfi orienta o leitor por 

um tema, propondo no final actividades lúdicas que permitem aplicar o 

conhecimento adquirido nas páginas anteriores. Os símbolos olímpicos, 

as modalidades olímpicas e os Jogos Paralímpicos são mais alguns dos 

temas abordados ao longo deste trabalho.  

Esta publicação foi editada conjuntamente pelo Comité Olímpico de 

Portugal e o Comité Paralímpico de Portugal. 

 

29 de Novembro – Publicação «Evocações Olímpicas» 

Apresentação na sede do Comité Olímpico de Portugal do livro do 

membro da AOP, David Sequerra intitulado «Evocações Olímpicas». 

Com prefácio escrito pelo Eng. Fernando Lima Bello, membro 

honorário do Comité Olímpico Internacional esta publicação faz uma 

súmula das participações portuguesas nos Jogos Olímpicos (1912 – 

2012), contando-nos depois um conjunto de histórias, que o autor 

denominou de ‘Peripécias Olímpicas’. 

A convite do autor, Dr. David Sequerra, a apresentar este livro esteve o 

Presidente da Academia Olímpica de Portugal, Dr. Sílvio Rafael. 

 

19 de Dezembro – Publicação «Os 6 de Estocolmo» 
Apresentação no Museu Nacional do Desporto do livro de co-autoria do 

membro do CD da AOP, Rita Nunes intitulado «Os 6 de Estocolmo – a 

primeira participação portuguesa nos Jogos Olímpicos». O livro recua 

cem anos no tempo, para a primeira grande história épica do desporto 

português. Contando a saga de seis homens (António Pereira, António 

Stromp, Armando Cortesão, Fernando Correia, Francisco Lázaro e 

Joaquim Vital) que o desporto uniu em 1912, para viverem a 

extraordinária história da primeira participação de Portugal nos Jogos 

Olímpicos. Mas estes não são somente seis atletas que cumpriram o seu 

sonho olímpico.  

 

19 de Dezembro 

Apresentação do Documentário: «Os 6 de Estocolmo» 

Realizado por Luís Ângelo e Rita Campos (Gimik Filmes), o documentário recupera imagens 

em filme da maratona olímpica de 1912, em consequência da qual viria a morrer o 

maratonista português Francisco Lázaro. Tendo estas imagens como ponto de partida, o 

documentário apresenta um vasto conjunto de entrevistas a especialistas no campo da história 

da I República e do desporto português, a investigadores sobre o movimento olímpico, assim 

como a familiares de alguns dos seis atletas olímpicos que estiveram em Estocolmo-1912. Em 

cerca de 30 minutos, este filme documental recupera também muitas imagens da imprensa da 

época, ilustrando deste modo o Portugal social e desportivo de 1912, assim como a saga 

olímpica dos atletas pioneiros do olimpismo português. 

A Academia Olímpica de Portugal foi uma das entidades parceiras que contribuíram 

financeiramente para a produção deste documentário. 

 

 

III.5.   Página de Internet e Facebook 

Sem dúvida que a comunicação é uma das ferramentas mais importantes numa organização. A 

dinamização da página de internet assim como a utilização do Facebook tornaram-se uma 

prioridade no âmbito da comunicação e da afirmação da AOP.  
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Em termos quantitativos a página da AOP ‘www.aop.pt’ tem em média mensalmente 452 

visitantes em 748 visitas. O gráfico seguinte mostra a distribuição dos fluxos mensalmente: 

 

 
 

Relativamente ao Facebook que iniciou o ano de 2012 com 75 seguidores ou ‘fãs’, através de 

um trabalho metódico para uma actualização constante, e a promoção desta página nos canais 

internacionais relacionados com os Jogos Olímpicos de Londres e Academia Olímpica 

Internacional, foi possível alcançar um mediatismo à escala global. 

 

No final do mês de Dezembro a página da AOP do Facebook mantinha um total de 15.300 

seguidores. Se falarmos em termos do alcance das notícias e informações promovidas por este 

canal, podemos verificar no gráfico seguinte o número de pessoas que visualizaram no seu 

mural as notícias que a AOP vai colocando quase diariamente. 
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III.6.   Newsletter 

De forma a conciliar esta dinâmica de comunicação para com os membros da AOP mas 

também com outras entidades desportivas, reiniciou-se em Agosto a edição das Newsletters 

da AOP. 

 

Assim, mensalmente as Newsletters têm sido enviadas por emails para os membros, assim 

como são colocadas para download na página de internet da AOP, publicitando esta 

disponibilidade no Facebook. 

 

Por termos a noção que alguns membros de uma faixa etária mais elevada não usam estas 

novas tecnologias, a AOP tem disponibilizado na sua sede alguns exemplares da Newsletter 

em formato de papel.  

 
 

           
 
 

 

      
 

 

 

IV 
ACTIVIDADE INTERNACIONAL 

 

Na sequência de decisão do Conselho Directivo na reunião n.º 23 CD 2009/2012 realizada a 

14 de Janeiro e após ratificação pela Comissão Executiva do COP, ficou deliberado que a 

representação da AOP na XI Sessão para Directores seria feita por Manuel Ribeiro da Silva e 

Carlos Gomes. Ficou ainda decidido que Sílvio Rafael seria o representante da AOP no 

Congresso da Associação Pan-ibérica, a realizar em Madrid. 

 

Já em Maio, por questões de saúde de Manuel Ribeiro da Silva e Sandro Lúcio, ficou decidido 

que seria Rita Nunes a ir juntamente com Carlos Gomes à XI Sessão para Directores. 
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IV.1 Academia Olímpica Internacional 
 
24 a 30 de Maio 

XI Sessão Internacional para Directores de 

Academias Olímpicas Nacionais, Olímpia  
A AOP fez-se representar por Carlos Gomes e Rita 

Nunes. No decorrer do programa e no que se refere às 

actividades desenvolvidas pelas Academias Nacionais, 

Rita Nunes desenvolveu e apresentou uma comunicação 

sob a forma de filme com as actividades desenvolvidas 

em Portugal no decorrer do ano anterior, ou seja, 2011. 

 

52.ª Sessão da AOI para Jovens Participantes 

Não tendo havido participantes a entregarem trabalhos para o concurso de bolseiros à 52.ª 

Sessão da AOI, decidiu a AOP que não deveria ser indicado alguém.  

 

Seminário de Pós-graduação 

Depois de ter sido demonstrado interesse por Paulo Nunes, membro da AOP, em participar 

nesta edição do Seminário de Pós-graduação e depois de terem sido efectuados os 

procedimentos para a inscrição, por questões relacionadas com a sua vida profissional, a AOP 

foi contactada no sentido de efectuar a anulação da inscrição feita. 

 

Revista da AOI 

A AOP enviou a sua colaboração para a edição na nova revista bianual da AOI. Assim, na 

edição n.º 1 foram publicadas informações sobre a comemoração do 25.º Aniversário da AOP.   

 

53.ª Sessão da AOI para Jovens Participantes, Olímpia 
Com vista à 53.ª Sessão da AOI para Jovens, a realizar no Verão de 2013, a AOP lançou o 

habitual concurso para candidatos a bolseiros, com data-limite de apresentação de trabalhos a 

31 de Outubro, sobre um dos temas «Olimpismo» e «A participação portuguesa nos Jogos 

Olímpicos». Foi recebido um trabalho na sede da AOP, no entanto o mesmo não se fazia 

acompanhar dos elementos necessários para a instrução do processo, tendo sido eliminado de 

acordo com o artigo 8.º do respectivo regulamento. 

Foi então, de acordo com o artigo 16.º aberto 2.º concurso, com os mesmos temas e com a 

data de apresentação dos trabalhos até dia 31 de Dezembro. Chegaram à AOP, quatro 

trabalhos. O júri composto pelos elementos do CD da AOP emitirá a lista classificativa final 

até ao final do mês de Janeiro de 2013.  

 

 

IV.2 Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas 
 
31 de Maio a 4 de Junho, Madrid 

Congresso Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas 

Decorreu em Madrid na sede do Comité Olímpico Espanhol o 14.º 

Congresso da Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas. Os 

participantes foram recebidos pela Rainha Sofia de Espanha e pelos 

presidentes do Comité Olímpico de Espanha e da Câmara local. Para 

além do presidente da AOP e do membro honorário da APAO, Aníbal 

Justiniano, quem também esteve presente foi o presidente do Comité 

Olímpico de Portugal, tendo tido a oportunidade de assistir em 

Tordesilhas, a uma encenação histórica da assinatura do Tratado de 

Tordesilhas, assinado por Portugal e Espanha, em 1494, que dividia as 

terras "descobertas e por descobrir" pelos dois Reinos. 
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No decorrer da sessão Silvio Rafael fez uma apresentação sobre as actividades desenvolvidas 

pela AOP nos dois anos anteriores 2010/2011. 

 

4 de Junho, Madrid 

Candidatura Ganha para a Organização do Congresso da APAO de 2014 

Depois de ter sido apresentado o projecto de candidatura à organização do 15.º Congresso da 

Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas e do mesmo ter sido colocado na ordem de 

trabalhos da reunião da Comissão Executiva do COP, o projecto foi aprovado por 

unanimidade. 

Assim, no decorrer do Congresso da APAO em Madrid, Silvio Rafael fez a apresentação do 

mesmo, tendo de seguida havido uma votação renhida com a candidatura da Colômbia. 

Após duas rondas de votação, o Congresso da APAO de 2014 foi entregue a Portugal, sendo 

no ano de 2016 organizado pela Colômbia. 

 

 

IV.3 Conferência: Educação Olímpica na Europa 
«Experiências Nacionais – Perspectivas Internacionais» 

 

A AOP fez-se representar por Sílvio Rafael (e Sandro Lúcio, a expensas próprias) na 

conferência sobre "Educação Olímpica na Europa: Experiências Nacionais - Perspectivas 

Internacionais" realizada em Wiesbaden, de 19 a 21 de Outubro. 

 

Com o objectivo de possibilitar um momento de debate e 

troca de ideias, onde cada país pode apresentar as 

experiências nacionais no que diz respeito às actividades 

desenvolvidas para a divulgação dos Valores Olímpicos 

surgiram interessantes momentos e ideias para o 

desenvolvimento de projectos conjuntos e de cooperação 

entre as diversas 24 academias olímpicas europeias presentes. 
 

 

IV.4 Concurso Olímpico Desporto e Arte 
 
Por delegação de competências do Comité Olímpico de Portugal, a AOP foi a entidade que 

ficou responsável pela organização da fase nacional do concurso promovido pelo Comité 

Olímpico Internacional com vista a seleccionar os representantes de cada país. 

 

Com o tema de "Desporto e os valores olímpicos de Excelência, Amizade e Respeito" o 

concurso apresentava duas categorias: Escultura e Obras Gráficas, e o prazo para entrega dos 

trabalhos foi dia 31 de Janeiro. À AOP chegaram 17 trabalhos, divididos por 3 Esculturas e 14  

Obras Gráficas. 

Para apreciação das obras foi constituído um júri composto por Maria Emília Azinhais (em 

representação da AOP e com função de presidente), por Carlos Rosa (professor do Instituto de 

Artes Visuais, Design e Marketing, IADE) e por Marília Viegas (pintora e professora 

aposentada da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa). 

 

Os vencedores da fase nacional do concurso foram as seguintes obras: 

 

Categoria de Obras Gráficas: 
 

1.ª Isabel da Cunha Lima, «Hope». Acrílico sobre tela. 

2.ª Maria J.Calisto, Pedro Bolito, Hugo A. Santos, «Victory Loves Fairplay». Colage + print. 

3.ª Gonçalo Van Zeller, «True Colours». Técnica mista sobre papel. 

 

 



Relatório de Actividades e Contas - 2012 

 

Comité Olímpico de Portugal   

AOP - Academia Olímpica de Portugal  

 

17 

 
 

Categoria de Esculturas: 
 

1.ª Fernando Sarmento, «Argolas». Porcelana, plástico e fio de nylon. 

2.ª Arlindo Arez, «Amizade». Aço inoxidável e resina de poliéster polícroma. 

3.ª Pedro Léger Pereira, «Movimento Olímpico – Desenho Espacial». Aço inoxidável. 

 

 
 

Conforme estabelecido no regulamento nacional, as obras vencedoras ficaram apuradas para a 

fase internacional do concurso. Os trabalhos foram enviados para a Comissão de Cultura e 

Educação Olímpica do Comité Olímpico Internacional em Lausanne.  

 

Os resultados finais foram divulgados a 21 de Junho, tendo sido a pintura com o título 

«Hope», da autoria da artista portuguesa Isabel da Cunha Lima, classificada em terceiro lugar 

na fase internacional do 4.º Concurso Olímpico Desporto e Arte, arrecadando assim um 

prémio de 10 mil dólares. 

 

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar durante a 8.ª Conferência Mundial do COI 

sobre Desporto Educação e Cultura, realizada em Amesterdão (Holanda), de 25 a 27 de 

Novembro de 2012. 
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V 
CONTAS 

 
De seguida apresenta-se um quadro resumo com as receitas e despesas referentes ao ano de 

2012. De referir que o orçamento previsional apresentado ao Comité Olímpico de Portugal a 

21 de Setembro de 2011 previa um valor total de despesas de 38.200,00€, sendo que 

36.300,00€ do valor das receitas seriam provenientes do orçamento do COP. 

 

Com a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento do COP, a AOP viu a sua dotação 

orçamental deliberada pelo COP a ser aumentada para um global de 40.000,00€. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia Olímpica de Portugal 

 

Lisboa, 14 de Janeiro de 2013 


