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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 2010.

I
INTRODUÇÃO
I.1. Nota introdutória
Num ano em que as dificuldades económicas bateram a quase todas as portas, não
poderia ser fácil a vivência da Academia Olímpica de Portugal. Sujeita às limitações que se
impuseram nesse domínio, a AOP teve de adaptar em 2010 a sua acção às circunstâncias que
se foram alterando ao longo do ano, impondo por vezes a revisão de prioridades.
Neste contexto, mais ainda do que em anos passados, as actividades dos membros
constituíram contributos dos mais significativos para a concretização dos objectivos da AOP,
não só por atraírem muitos jovens a actividades de promoção dos valores associados ao
olimpismo mas também por terem representado uma parcela maior do que o habitual no
conjunto da actividade anual da AOP.
A actividade editorial da academia veio em 2010 enriquecer o universo de publicações
de temática especificamente olímpica, com a edição de um livro pioneiro em Portugal sobre
pictografia olímpica.
No desenvolvimento da actividade de planeamento central e da acção dos membros
houve lugar para o estabelecimento de parcerias com entidades diversas, como autarquias,
escolas do ensino básico e universidades, reforçando e enriquecendo o relacionamento
institucional da AOP.
Preenchendo outra lacuna editorial em Portugal, a AOP teve um papel decisivo na
apresentação de uma versão da Carta Olímpica em língua portuguesa, já publicada no sítio
virtual do Comité Olímpico de Portugal.
No plano internacional, 2010 veio reforçar o prestígio da AOP no universo olímpico,
por via das acções que alguns dos seus membros foram chamados a desenvolver.
Em matéria de contas, a AOP empenhou-se em adequar a concretização do plano de
actividades aos condicionalismos da realidade económica, redefinindo as acções quando tal se
impôs ou buscando alternativas de financiamento, a fim de não comprometer o equilíbrio
contabilístico.
De todos estes assuntos se dá conta de forma mais desenvolvida nos capítulos que se
seguem.
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II
ORGÂNICA
II.1. Composição do Conselho Directivo
Cargo

Membro
N.º

Presidente
Vice-presidente
Secretário-geral
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal

80
6
190
340
9
372
567

Nome

Sílvio Almeida Cardoso Rafael
Manuel Aníbal Varejão Ribeiro da Silva
Luís Manuel de Oliveira Gomes da Costa
Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre
Maria Emília Luísa dos Santos Viegas Azinhais
Paulo José Carvalho Marcolino
Sandro Manuel Nazário Lúcio

II.2. Reuniões do Conselho Directivo
Durante o ano de 2010, o Conselho Directivo realizou sete reuniões, distribuídas da
seguinte forma: três em Lisboa, três no Porto e uma em Coimbra. As mais importantes
decisões aí tomadas são objecto de referência desenvolvida ao longo do presente relatório.

II.3. Reuniões de membros
Em consonância com o Regulamento Geral, a AOP manteve em 2010 duas reuniões de
membros. A primeira teve lugar no dia 6 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 2009. Foi também oportunidade para que os participantes se pronunciassem sobre o
funcionamento da AOP e fizessem sugestões de acções a desenvolver futuramente.
A segunda, realizada a 18 de Setembro, no auditório do Centro de Medicina
Desportiva do Porto, visou a apresentação e a discussão do Plano de Actividades e do
Orçamento para 2011.

III
ACTIVIDADE NACIONAL
III.1. XXIII Sessão Anual e IV Sessão para Membros
Visando economia de escala em tempo de dificuldades financeiras e ao mesmo tempo
potenciar a participação de membros e de candidatos a membros da AOP, o Conselho
Directivo decidiu que as sessões de 2010 teriam realização conjunta. Após uma marcação
inicial de acordo com a calendarização habitual (uma sessão no primeiro semestre e outra no
segundo), a decisão de organização conjunta destes eventos determinou o seu agendamento
para o último trimestre do ano. No entanto, dificuldades de articulação com o parceiro
institucional a colaborar na organização (Câmara Municipal de Coimbra) levaram a que a
sessão conjunta fosse adiada para 2011.
Comité Olímpico de Portugal

AOP - Academia Olímpica de Portugal

4

Relatório de Actividades e Contas - 2010

III.2. Acções de divulgação do Olimpismo
20 de Janeiro a 28 de Fevereiro – A
Câmara Municipal de Odivelas teve patente a
exposição «O Olimpismo em Portugal»,
concebida pela AOP. Montada no Centro de
Exposições, a exposição apresentou 75 peças,
algumas das quais mostradas publicamente pela
primeira vez, entre elas se contando
documentos, fac-símiles de publicações,
uniformes e medalhas, cedidos para o efeito
pelo Comité Olímpico de Portugal e por particulares. A sessão de inauguração contou com a
presença de oito atletas olímpicos, cinco dos quais residentes no concelho, além dos
presidentes da Câmara Municipal de Odivelas (Susana Amador), do COP (José Vicente
Moura), da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (Gentil Martins) e de
representantes da AOP e de associações culturais e desportivas do concelho de Odivelas. Na
ocasião, a presidente da câmara fez oferta de uma serigrafia à AOP. A inauguração da
exposição foi enriquecida por actividades desportivas realizadas por grupos de judocas,
atiradores de esgrima e ciclistas.
Associadas à exposição foram realizadas visitas de estudo dirigidas a alunos das
escolas do concelho e guiadas pelos atletas olímpicos Rosa Mota, Carlos Ribeiro Ferreira,
Nuno Barreto, Gentil Martins, Susana Feitor, Mário Quina e Pedro Dias, que no final de cada
visita se disponibilizavam para diálogo com os jovens e sessões de autógrafos.
3 de Março – Aníbal Justiniano, antigo
presidente da AOP e membro da direcção do
Comité Internacional Pierre de Coubertin, deu
uma aula de educação olímpica organizada pelo
Agrupamento de Escolas da Ínsua, em Penalva
do Castelo. A sessão culminou um módulo de
estudo levado a cabo naquele grupo de escolas
por iniciativa dos professores de Educação
Física e de História e Geografia de Portugal do
2.º Ciclo do Ensino Básico, que trabalharam a
temática olímpica em articulação curricular. Aulas, trabalhos e debates compuseram o
programa da iniciativa, que se prolongou por dois meses. A AOP colaborou no evento através
de Paulo Marcolino, membro do Conselho Directivo, que operacionalizou também a
disponibilização pela AOP de material didáctico utilizado na criação de um dossiê de apoio
oferecido aos participantes.
3 de Maio a 1 de Junho – A Escola
Profissional de Odemira teve patente na
biblioteca municipal daquela vila a exposição
«Jogos Olímpicos – Passado e Presente», que
mostrou meia centena de peças para descrever a
origem e a evolução do olimpismo moderno.
Concebida pela AOP em colaboração com a
Fundação Odemira, a exposição atraiu centenas
de visitantes (estimativa da organização local),
sobretudo alunos das escolas do concelho, e integrou-se num programa que incluiu um
seminário realizado em 24 de Maio no Cineteatro Camacho Costa, subordinado ao tema «O
Comité Olímpico de Portugal
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olimpismo e o multiculturalismo na perspectiva do desenvolvimento humano». O seminário
reuniu cerca de 250 participantes, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Odemira, José Alberto Guerreiro, e comunicações apresentadas por Paulo Trindade
(Fundação Odemira), Fernando Soares (Desporto Escolar, Direcção Regional de Educação do
Alentejo), Pedro Silva (Federação Portuguesa de Lutas Amadoras), Teresa Rocha (Federação
Portuguesa de Triatlo), além de Luís Costa e Sandro Lúcio, do Conselho Directivo da AOP. A
iniciativa foi dinamizada por Paulo Nunes, membro da AOP.
1 de Junho – O Agrupamento de
Escolas Padre António de Andrade, de Oleiros,
levou a efeito os Jogos Olímpicos da
Pequenada, visando assinalar o Dia Mundial da
Criança com actividades de temática olímpica.
O programa constou de jogos tradicionais e
desportos convencionais, em que as crianças
participavam ao longo do dia, rodando pelos
diferentes espaços da escola em que as
actividades tinham lugar, tudo antecedido da distribuição de camisolas e do acendimento de
uma pira.
A jornada teve a participação de aproximadamente 300 crianças do pré-escolar ao 2.º
ciclo do ensino básico, enquadradas por 50 professores e auxiliares de acção educativa. Nas
instalações da escola esteve patente uma exposição de temática olímpica, tendo aí tido lugar
também a projecção de filmes relacionados com os Jogos Olímpicos e uma conversa-debate
entre os alunos e Paulo Marcolino, do Conselho Directivo da AOP. A colaboração da
Academia Olímpica de Portugal traduziu-se ainda na oferta de publicações para a biblioteca
do agrupamento escolar.
Na continuidade desta comemoração do Dia Mundial da Criança, o mesmo
agrupamento realizou em 9 de Junho um sarau de ginástica sob o tema «A biodiversidade dos
valores no olimpismo e no desporto», com a participação dos alunos do ensino básico.
Tratou--se de mais uma iniciativa de divulgação dos valores olímpicos com o envolvimento
de toda a comunidade escolar – alunos, professores, pais e auxiliares.
Tanto a actividade de 1 de Junho como a de dia 9 foram resultado do empenho do
membro da AOP João Paulo Natário.

III.3. Representações institucionais
A AOP fez-se representar em algumas iniciativas levadas a efeito ao longo de 2010.
17 de Outubro – Inauguração do Pavilhão Multiusos de Odivelas. Sandro Lúcio
representou o presidente da AOP neste evento da Câmara Municipal de Odivelas.
23 de Outubro – 20.º Aniversário do Clube de Veteranos do Atletismo de Coimbra.
Carlos Gomes representou a AOP nesta sessão comemorativa do aniversário do Cluve, tendo
apresentado uma comunicação com o título «O nosso atletismo – Os atletas portugueses nos
Jogos Olímpicos e seu interesse na sociedade portuguesa».

III.4. Outras actividades
Para além das actividades já apresentadas nos pontos anteriores, outras houve em que
a AOP se envolveu, fossem elas desenvolvidas para o exterior fossem de carácter interno.
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7 de Julho – Reunião com Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
Alexandre Mestre e Sandro Lúcio representaram a AOP na reunião com os responsáveis da
ANMP pela área do desporto na qual se tratou da implementação nos 308 municípios
portugueses da iniciativa «Projecto Dia Olímpico: pela promoção dos valores olímpicos». Na
reunião, que teve lugar na Câmara Municipal de Sintra (cujo presidente, Fernando Seara, é o
responsável da ANMP pela área do desporto), a ANMP foi representada por Nuno Lobo
(chefe de gabinete do presidente da CM Sintra) e Pedro Alves (chefe da Divisão de Desporto
da mesma autarquia).
Na ocasião foi decidido avançar para a concretização de um protocolo estabelecendo a
parceria entre o COP, a AOP e a ANMP, com vista à concretização de actividades seguindo o
modelo do realizado pelas câmaras de Alcochete, em 2007, e Tavira, em 2008. O protocolo
será posteriormente assinado em cerimónia pública durante uma conferência sob temática que
relacione municípios, desporto em geral e olimpismo em particular. Ficou igualmente
decidido na reunião que no mesmo momento será apresentado o projecto «Prémio Valores
Olímpicos», destinado a galardoar o município que em cada ano mais fizer pela divulgação
dos valores olímpicos.
5 de Dezembro – 24.º Aniversário da
AOP (Lisboa). A Academia Olímpica de
Portugal celebrou em 4 de Dezembro o 24.º
aniversário, com uma sessão no Auditório
Comandante Vicente Moura, na sede do
Comité Olímpico de Portugal. O programa
compôs-se de uma oração de sapiência pelo
Professor Doutor Manuel Sérgio subordinada
ao tema «Juan Antonio Samaranch e a
sociedade do conhecimento», da apresentação do livro do Prof. Carlos Rosa «Pictografia
Olímpica. História e Estilo Gráfico» pelo Prof. Fernando Moreira da Silva (director do Centro
de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitectura de
Lisboa), da entrega de galardões aos jovens vencedores do III Concurso Olímpico Desporto e
Literatura e da entrega de cartões aos novos membros da AOP. A sessão contou com a
presença do secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal, Manuel Marques da Silva, em
representação do presidente do COP, tendo na ocasião o presidente da AOP, Sílvio Rafael,
anunciado que as actividades a desenvolver desde essa data até ao final de 2011 comporiam o
programa alargado de comemoração dos 25 anos da Academia Olímpica de Portugal.
Ao longo do ano, alguns projectos foram tendo desenvolvimento, sem que lhes esteja
associada qualquer data específica.
Assim, foi esboçado o protocolo de parceria entre a AOP e o Cine Clube de Viseu com
vista à concepção de uma série curtas-metragens de animação para integrar um DVD a editar
no ano olímpico de 2012.
Por sua vez, Alexandre Mestre e Filipa Lopes concluíram a tradução da Carta
Olímpica para português, tendo o texto sido publicado no «sítio» virtual do COP.
Alexandre Mestre desenvolveu contactos em nome da AOP com a Universidade
Lusófona com vista à celebração de um protocolo visando a criação de um centro de estudos
olímpicos naquela universidade.
No domínio editorial, a AOP procedeu à publicação de quatro edições da Folha
Informativa e do número 3 da Colecção Sessões AOP – «Pictografia Olímpica. História e
Estilo Gráfico», de Carlos Rosa (cf. acima). A Folha Informativa passou em Maio a ser
enviada também aos membros da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal.
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IV
ACTIVIDADE INTERNACIONAL
Em 2010, 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 expressão portuguesa e outras
academias olímpicas nacionais.

IV.1 Academia Olímpica Internacional
Na sequência de decisão do Conselho Directivo em reunião de 6 de Fevereiro e após
concordância da Comissão Executiva do COP, a representação nacional em sessões da
Academia Olímpica Internacional procedeu-se da forma que segue.
12 a 19 de Maio, 10.ª Sessão Internacional Conjunta para Presidentes e Directores
de Academias Olímpicas Nacionais e Dirigentes
de Comités Olímpicos Nacionais: Sílvio Rafael
e Sandro Lúcio. Esta sessão teve como tema
geral «Olimpismo» e como tema específico
«Novos desafios na colaboração entre o COI, a
AOI, os comités nacionais e as academias
nacionais». O programa incluiu a apresentação,
a convite da Ephoria da AOI, de uma
comunicação de Alexandre Mestre, membro do Conselho Directivo da AOP, que desenvolveu
o tema «Carta Olímpica: o enquadramento institucional para o desenvolvimento da educação
olímpica e o papel das academias olímpicas nacionais como instrumento do COI nesse
sentido».
Sílvio Rafael e Sandro Lúcio fizeram uma apresentação sobre a atividade da AOP,
centrada no envolvimento na organização dos II Jogos da Lusofonia. O presidente da AOP foi
coordenador de um dos grupos de trabalho de língua inglesa.
Na sessão de encerramento, Sílvio Rafael apresentou as conclusões em nome dos
participantes, enquanto Alexandre Mestre cumpria idêntica função em nome dos prelectores.
22 de Junho a 5 de Julho, 50.ª Sessão
Internacional para Jovens Participantes: Rita
Nunes, participante na 17.ª Sessão Anual da
AOP (Montemor-o-Novo, 2004). No ano da
quinquagésima edição, a sessão para jovens
reuniu mais de 200 participantes, de 92 países,
trabalhando o tema geral «O Movimento
Olímpico como plataforma para paz». Rita
Nunes ficou integrada num grupo de trabalho
que abordou o tema específico «Guerra, Trégua
e Paz», tendo assumido a função de porta-voz, além de participar em «workshops» de dança e
artes, na estafeta do fogo olímpico e em torneios de várias modalidades desportivas.
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Com vista à escolha dos membros da AOP a propor à Comissão Executiva do COP
para a participação na 51.ª Sessão Internacional para Jovens Participantes, o Conselho
Directivo abriu concurso para bolseiros, com prazo de entrega de trabalhos de 15 de Julho a
15 de Novembro (depois prorrogado até 31 de Janeiro de 2011). Os temas adoptados foram
«O Olimpismo como Instrumento da Paz» e «O Ambiente como Pilar do Olimpismo
Moderno». Não foram apresentados trabalhos a concurso.
Inicialmente agendada para 23 a 30 de Julho de 2010, acabou por ser anulada a 9.ª
Sessão Internacional para Educadores e Dirigentes de Institutos Superiores de Educação
Física, subordinada ao tema «Como pode a tradição desportiva de diferentes culturas
enriquecer a educação olímpica», ficando sem efeito a inscrição dos representantes da AOP
Paulo Marcolino e Paulo Nunes.

IV.2. Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas
A AOP fez-se representar pelo presidente Sílvio Rafael no XIII Congresso da
Associação Pan-ibérica de Academias Olímpicas (APAO), realizado em Lima (Peru), de 10 a
13 Outubro. Do programa constaram apresentações de comunicações sobre diferentes temas e
de relatórios de actividades das academias que integram a associação. Sílvio Rafael
apresentou o relatório das actividades das academias dos países de língua portuguesa, na
qualidade de coordenador das academias lusófonas.
Outra participação portuguesa neste congresso foi a de Aníbal Justiniano, antigo deão
da AOP e membro de honra da APAO.

V
APRECIAÇÃO GLOBAL
Da análise das actividades atrás descritas resulta a conclusão de que continuam a ser
poucos os membros que informam de actividades desenvolvidas. É de crer que nem todos os
membros da AOP informem das actividades que desenvolvam na promoção do olimpismo,
facto limitador do conhecimento mais exacto da verdadeira intervenção da AOP, sobretudo na
actividade descentralizada na iniciativa dos membros da academia. Dessa realidade não estará
dissociada a pouca participação nas reuniões gerais de membros, impondo uma reflexão sobre
o envolvimento geral na actividade da Academia Olímpica de Portugal.
No entanto, estas constatações não impedem o reconhecimento dos aspectos positivos
da actividade desenvolvida pela AOP em 2010. As actividades dos membros revelaram uma
capacidade de intervenção apta a mobilizar os milhares de jovens que aderiram às acções
levadas a cabo em diferentes pontos do país.
Noutro plano, a publicação de um livro modesto na dimensão mas relevante na
temática impôs a AOP como entidade editora de uma obra que fica como actual referência no
estudo da pictografia olímpica. Para esse contributo muito ajudou o apoio da Fundação para a
Ciência e Tecnologia, que, por via do apoio dirigido ao autor, permitiu indirectamente a
concretização deste projecto da AOP, viabilizado com baixo custo para esta. Ainda no
referente a esta publicação foi relevante o relacionamento com a Faculdade Arquitectura de
Lisboa, que teve o mérito suplementar de abrir portas a ulteriores colaborações.
No domínio das contas, a AOP teve uma execução que não correspondeu ao
orçamentado, mas que, considerando o mencionado neste relatório, também não poderia
corresponder. O desempenho de 2010 visou não comprometer a actividade futura da AOP.
Comité Olímpico de Portugal
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Num balanço final, pode dizer-se que 2010 foi um ano em que se deu continuidade à
promoção dos valores olímpicos e ao estudo do Olimpismo, num processo em que, mais uma
vez, os membros da AOP tiveram uma participação decisiva e insubstituível.

VI
CONTAS

Quadro-resumo de 2010
Movimentos de Receita
Venda do livro «Pictografia Olímpica»
Transferências do COP

Euros

Movimentos de Despesa

132,00 Reuniões

2.734,00
128,00

24.380,74 Aniversário
Formação

922,01

Informação e documentação

722,32

Participação em eventos

160,00

Objectivos internacionais

4.165,78

Apoio e despesas administrativas
Total

24.512,74

Euros

Total

15.680,63
24.512,74
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