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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 2011. 
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I 
INTRODUÇÃO 

 

I.1.   Nota introdutória 
 

À semelhança do que já sucedera em 2010, os conhecidos constrangimentos 

orçamentais, reflexo das dificuldades económicas que afectam muitos sectores da vida 

nacional, voltaram a condicionar a actividade da AOP em 2011. A situação verificada no ano 

a que reporta o presente relatório teve, no entanto, duas diferenças: por um lado, as 

dificuldades foram menos imprevistas, assumindo-se menos como surpresa do que no ano 

anterior; por outro, o agravamento da situação resultou em dificuldades de maior monta, com 

consequências mais drásticas no exercício da actividade planeada. 

 

Neste contexto, a AOP limitou-se a um desempenho de contenção, evitando projectos 

onerosos e restringindo as despesas a pequenos investimentos, sobretudo em material de 

promoção e em colaborações com actividades por convite irrecusável (por exemplo, de 

escolas). 

 

Naturalmente, tratando-se do ano do 25.º aniversário, o Conselho Directivo entendeu 

não deixar de assinalar a efeméride, para o que programou uma sessão comemorativa 

realizada no próprio dia de aniversário (4 de Dezembro). Ao evento pretendeu dar-se a 

dignidade com que deveria passar-se as bodas de prata, para o que muito contribuiu o apoio 

económico específico concedido pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P. 

 

O ano de 2011 viu acentuar-se a tendência já verificada em anos anteriores de 

diminuição de iniciativas de organização descentralizada, facto que poderá ter tido por razão o 

mesmo motivo do menor investimento central da AOP: carência de meios económicos das 

entidades que poderiam viabilizar economicamente as iniciativas dos membros da academia. 

 

Do ponto de vista da comunicação, a academia revitalizou o «site» institucional, com 

vista a dotá-lo de renovada funcionalidade informativa e a disponibilizá-lo como centro de 

recursos acessível a qualquer interessado em obter informação sobre temática olímpica. Em 

complemento foi criada uma conta da AOP na rede Facebook. 

 

Por motivos de gestão administrativa, o Comité Olímpico de Portugal, em 

coordenação com o Conselho Directivo da AOP, procedeu a uma troca de funcionários, 

traduzida na passagem de Pedro Rodrigues para a sede do COP e a sua substituição na sede da 

AOP por Fernanda Martins, anteriormente integrada no secretariado do comité. 

 

Tendo em vista a celebração dos 102.º aniversário do Comité Olímpico de Portugal, a 

AOP apresentou e viu ser aceite pela Comissão Executiva do COP a proposta de atribuição da 

Ordem Olímpica a José Alípio Oliveira, antigo vice-presidente do COP, membro do Conselho 

Directivo da AOP e presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, tendo sido igualmente 

chefe da missão portuguesa aos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. 

 

No plano internacional, o ano de 2011 traduziu-se na participação da AOP nas sessões 

de Olímpia. Tratando-se de um ano sem realização do congresso bienal da Associação Pan-

ibérica de Academias Olímpicas, os contactos internacionais da AOP praticamente limitaram-

-se aos eventos organizados pela Academia Olímpica Internacional e à normal 

correspondências com academias nacionais de outros países. 
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No referente ao desempenho contabilístico, 2011 fica marcado como ano em que a 

Academia Olímpica de Portugal foi concretizando actividades consoante ia reunindo meios 

que as viabilizassem. Ao contrário do ano anterior, no qual a situação de dificuldade 

financeira se revelou já depois de aprovado o plano de actividades, havendo necessidade de 

proceder a cortes, em 2011 foi possível implementar um plano cauteloso, concretizado à 

medida da obtenção de financiamento. 

 

Da maior parte destes assuntos se dá conta de forma mais desenvolvida nos capítulos 

que se seguem. 

 

 

II 
ORGÂNICA 

 

II.1.  Composição do Conselho Directivo 
 

 

Cargo Membro 
   N.º                Nome 

Presidente   80 Sílvio Almeida Cardoso Rafael 

Vice-presidente     6 Manuel Aníbal Varejão Ribeiro da Silva 

Secretário-geral 268 Carlos Manuel Simões Dinis Gomes 

Vogal     9 Maria Emília Luísa dos Santos Viegas Azinhais 

Vogal 378 Rita Mafalda Amaral Nunes 

Vogal 567 Sandro Manuel Nazário Lúcio 

 

 Em 2011, o Conselho Directivo da AOP ficou privado do contributo de três dos seus 

sete elementos. Luís Costa apresentou a demissão em Dezembro de 2010, com efeitos a partir 

de 1 de Janeiro de 2011. Alexandre Mestre e Paulo Marcolino demitiram-se do Conselho 

Directivo devido às respectivas nomeações para cargos no XIX Governo Constitucional. Para 

obviar estas saídas e em articulação com a Comissão Executiva do Comité Olímpico de 

Portugal, o Conselho Directivo cooptou entre os membros da AOP os seguintes elementos: 

Carlos Gomes (membro n.º 268) e Rita Nunes (membro n.º 378). 

 

 

II.2.   Reuniões do Conselho Directivo 
 

 Durante o ano de 2011, o Conselho Directivo realizou nove reuniões, distribuídas da 

seguinte forma: seis em Lisboa e três no Porto. Excluindo os assuntos que ao longo deste 

relatório serão aprofundados, uma decisão tomada na reunião de 5 de Fevereiro, no Porto, 

merece referência: a deliberação de apoiar economicamente a participação de um membro da 

AOP em cada edição do Mestrado em Estudos Olímpicos, Educação Olímpica e Organização 

e Gestão de Eventos Olímpicos, lançado em 2009 pela Universidade do Peloponeso e pela 

Academia Olímpica Internacional. 

 
 

II.3.   Reuniões de membros 
 

Em consonância com o Regulamento Geral, a AOP realizou em 2011 duas reuniões de 

membros. A primeira teve lugar no dia 12 de Março, no auditório do Comité Olímpico de 

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

Contas de 2010. A segunda, realizada a 24 de Setembro, na sede da AOP, visou a 

apresentação e a discussão do Plano de Actividades e do Orçamento para 2012. Neste caso, os 
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membros presentes decidiram que o plano em discussão deveria contemplar a possibilidade de 

realização de uma sessão anual em 2012, devendo ser estimado um custo para esse evento. A 

proposta dos membros foi incluída no documento final apresentado ao COP. 

 
 

III 
ACTIVIDADE  NACIONAL 

 
 

III.1.   Acções de divulgação do Olimpismo 
 

20 de Maio – Colégio Pierre de Coubertin, em Santa Maria da Feira. Sílvio Rafael 

fez uma apresentação sobre «Coubertin e o Movimento Olímpico Moderno». Em 

complemento, ofereceu uma colecção de livros da AOP para a escola e desdobráveis sobre 

Pierre de Coubertin para os participantes. 

26 de Maio – Centro Cultural Casapiano, em Lisboa. Maria Emília Azinhais 

participou num evento destinado a alunos da formação profissional de Desporto daquele 

centro, com uma comunicação sobre a Academia Olímpica Internacional, a AOP e os seus 

objectivos. Na ocasião ofereceu à biblioteca do centro exemplares dos livros das Sessões e da 

Colecção Sessões AOP, além dos desdobráveis sobre Pierre de Coubertin e a AOP. 

17 de Setembro – Guimarães. Sílvio Rafael participou no seminário «O Movimento 

Olímpico e o Dirigente Desportivo», organizado por Teresa Rocha, membro da AOP. O 

presidente da academia apresentou na ocasião uma comunicação de assunto integrado na 

temática geral do evento. 

22 a 30 de Outubro – Cruz Quebrada. Por ocasião da III Semana Olímpica e a 

convite da Comissão de Atletas Olímpicos, a AOP criou uma exposição de uniformes das 

missões olímpicas portuguesas e um jogo de perguntas com dois níveis de dificuldade, um 

destinado aos visitantes do 1.º ciclo e outro para os 2.º e 3.º ciclos. O evento contou com a 

colaboração de diversas federações e teve a visita de cerca de 2500 alunos de 41 escolas dos 

concelhos limítrofes de Lisboa. 

8 de Novembro – Escola E.B. 2/3 Martim de Freitas, em Coimbra. Com a habitual 

colaboração da AOP, representada na cerimónia de abertura pelo membro Rui Costa, tiveram 

lugar em Coimbra as V Olimpíadas da Martim de Freitas. Na iniciativa participaram as atletas 

olímpicas Rosa Mota e Beatriz Gomes, além de outros nomes importantes do desporto da 

cidade. 

 

 

III.2.   Representações institucionais 
 

A AOP fez-se representar em algumas iniciativas levadas a efeito em 2011. 

8 de Maio – 14.ª Gala Anual do Voleibol. Sílvio Rafael representou a AOP neste 

evento, realizado no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego. 

8 de Novembro – Gala da Confederação do Desporto de Portugal. Maria Emília 

Azinhais representou a AOP nesta cerimónia anual da CDP, levada a efeito no Casino Estoril. 

 

 

III.3.   Outras actividades 
 
12 de Janeiro – Sílvio Rafael manteve reunião com Jorge Vilela de Carvalho e Paulo 

Alves, da Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular, no âmbito do protocolo 

entre a DGIDC e o COP, com vista a um programa de educação olímpica. Dessa reunião 

resultou uma proposta a formalizar junto da então ministra da Educação de que 2012 seja 
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proclamado Ano da Educação Olímpica, com actividades como a celebração do Dia Olímpico 

e a criação de uma exposição a circular em itinerância pelas escolas. A proposta inclui a 

possibilidade de ser dada aos membros da AOP a oportunidade de intervir nas várias 

actividades. 

2 de Abril – Sílvio Rafael e Paulo Marcolino mantiveram reunião com António 

Carvalho Rodrigues, do Centro de Competências Entre Mar e Serra, para definir parceria 

entre esta entidade e a AOP, em vista os concursos «Artistas Digitais» e «Cineastas Digitais», 

ambos sujeitos à temática olímpica: no primeiro caso «Ideais Olímpicos»; no segundo, «A 

Minha Modalidade Olímpica Preferida É…». 

Setembro a Dezembro – Correspondência a convites para realização de exposições 

em Olhão, Brandoa, Amadora, Coimbra e Porto, além de uma actividade em Mértola (EB2-3 / 

Escola Secundária São Sebastião), nuns casos para terem lugar ainda em 2011, noutros para 

2012. 

Outubro a Dezembro – Carlos Gomes manteve reuniões com as chefias editoriais da 

revista «Visão-História» e com o secretário-geral do COP com vista a uma edição daquela 

revista em 2012 dedicada aos cem anos da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos. Na 

sequência destes encontros ficou estabelecido um esboço de protocolo que determina o 

envolvimento da AOP através da mobilização de membros seus para um contributo gracioso 

na forma de textos a publicar na revista. 

4 de Dezembro – A AOP celebrou o 25.º aniversário em Lisboa, na sede do Comité 

Olímpico de Portugal, através de uma sessão a que compareceram o secretário de Estado do 

Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, e o secretário-geral do COP, Marques da Silva, em 

representação do presidente do comité, ausente do país. O programa incluiu a apresentação de 

uma comunicação por José Ribeiro Ferreira, da Universidade de Coimbra, subordinada ao 

tema «Valores de ontem e de hoje nos Jogos Olímpicos da Antiguidade Clássica». Para o 

evento foram criados uma medalha alusiva, um envelope e um selo particular, tendo sido 

produzidos pelos CTT um inteiro postal e um carimbo específico da data, com uma marca 

gráfica elaborada pelo designer Carlos Rosa. Na ocasião, o antigo deão da AOP Aníbal 

Justiniano foi agraciado pelo secretário de Estado com a Medalha de Honra ao Mérito 

Desportivo. 

Na ocasião foi inaugurada a Mostra Filatélica Olímpica e Desportiva Lisboa-2011, 

com a participação de quatro coleccionadores e a utilização de dez suportes expositores 

cedidos pelos CTT. A mostra ficou patente de 4 a 9 de Dezembro. Para a componente 

filatélica da comemoração do aniversário, a AOP teve a colaboração do coleccionador 

Fernando Xavier Martins. 

A sessão foi aberta por uma actuação do Orfeão da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 

de 1898, de Alcochete, dirigido pelo maestro António Menino, com acompanhamento ao 

piano por Isabel Farias. A soprano Sara Laureano foi solista, tendo interpretado o hino 

olímpico na versão em língua grega. 

 

 

 

IV 
ACTIVIDADE INTERNACIONAL 

 
 

Em 2011, a Academia Olímpica de Portugal manteve o relacionamento habitual com a 

Academia Olímpica Internacional (AOI), a Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas 

(APAO), as academias olímpicas nacionais dos países de língua portuguesa e outras 

academias olímpicas nacionais. 
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IV.1 Academia Olímpica Internacional 
 

Na sequência de decisão do Conselho Directivo em reunião de 5 de Fevereiro e após 

ratificação pela Comissão Executiva do COP, a representação em sessões da Academia 

Olímpica Internacional teve a seguinte composição: 

11 a 18 de Maio, 11.ª Sessão Internacional para Directores de Academias Olímpicas 

Nacionais – Ribeiro da Silva e Alexandre Mestre; 

2 a 9 de Junho, 9.ª Sessão Internacional para Educadores e Dirigentes de Institutos 

Superiores de Educação Física – Paulo Marcolino e Paulo Nunes. 

Com vista à 52.ª Sessão da AOI para Jovens, a realizar no Verão de 2012, a AOP 

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

trabalhos a 31 de Dezembro de 2011, sobre um dos temas «Olimpismo» e «O impacte dos 

Jogos Olímpicos na sociedade actual». Não tendo havido trabalhos apresentados, não haverá 

representação da AOP na referida sessão. 
 

 

IV.2 Concurso Olímpico Desporto e Arte 
 

De Setembro a Dezembro, a AOP preparou e lançou a fase nacional do Concurso 

Olímpico Desporto e Arte, uma iniciativa de abrangência mundial da responsabilidade do 

Comité Olímpico Internacional e dinamizado nos diferentes países pelos respectivos comités 

olímpicos nacionais. Em Portugal, o COP delegou essa função na AOP, após pedido de 

parecer ao presidente da academia. Elaborado o regulamento e divulgado o concurso junto de 

estabelecimentos de ensino superior com cursos no domínio das belas-artes e da arquitectura e 

também junto de galerias de arte, a iniciativa decorreu com prazo de apresentação de 

trabalhos até 31 de Janeiro de 2012. 

 

 

 

V 
APRECIAÇÃO  GLOBAL 

 

Num ano de fortes limitações orçamentais, a Academia Olímpica de Portugal soube 

conter despesas, ainda que com subordinação ao preço de diminuição da capacidade de 

intervenção. Ainda assim, foi possível proceder a algum investimento com vista a dotar a 

AOP de capacidade de resposta às solicitações que o ano olímpico de 2012 trará. 

 

Neste contexto, assumiu especial relevo a dignidade da comemoração das bodas de 

prata da academia, bem assim como o empenho na procura de parcerias capazes de ajudar a 

viabilizar projectos futuros, sendo essa uma via de concretização do objecto de acção da 

AOP e de alternativa de financiamento de modo a diminuir a dependência do orçamento do 

Comité Olímpico de Portugal. 

 

Ainda assim, apesar das limitações referidas, o COP continua a ser o grande suporte 

económico da Academia Olímpica de Portugal. 
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VI 
CONTAS 

 

Quadro-resumo de 2011 

Movimentos de Receita Euros Movimentos de Despesa Euros 

Venda de selos, postais e envelopes 183,15 Reuniões  2.428,48 
Reembolso da Solidariedade 
Olímpica 551,75 25.º Aniversário 5.052,93 
Protocolo com IDP 3.000,00 Participação em eventos 749,55 

Transferências do COP 31.496,52 Projecto DVD Educação Olímpica 183,04 

  Concurso de ensaio – prémio 2.500,00 

    Informação e documentação 553,01 

  Objectivos internacionais 1.998,81 

  Apoio e despesas administrativas  21.765,60 

Total 35.231,42 Total 35.231,42 
 

 

 


