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INTRODUÇÃO 

 

Caros Associados, 

O Ano de 2016 caracterizou-se por um interessante desempenho desportivo, ao nível que as 

diferentes modalidades nos têm habituado, mas que não foi, contudo, acompanhado pelo desejado 

desempenho da área administrativa. Este desempenho menos bom, culminou com a necessidade da 

substituição do seu elemento permanente. 

 

Actividade geral 

Com o site do Clube a atingir cerca de 10.000 visitas ano, podemos dizer que já muito pouco ficará 

por comunicar. 

O GCO está á distância de um click.  

 

Modalidades 

A dinâmica que as secções têm implementado nas diferentes modalidades, permite-nos pensar que 

o futuro das mesmas está assegurado; o aumento do número de atletas, em todas as modalidades, é 

o reflexo dessa dinâmica. 

Uma palavra de agradecimento uma vez mais para todos vós, associados, atletas, treinadores, 

seccionistas, pais e patrocinadores, por toda a vossa dedicação, preferência e contribuição.  

Também aqui não podemos uma vez mais deixar de realçar, o apoio que a Câmara Municipal de 

Odivelas e a Junta de Freguesia de Odivelas, têm prestado ao GCO. 

Juntos somos mais fortes e continuaremos a fazer melhor! 

 

Pela Direção do GCO 

 

             José Amoedo Pereira 

 

Presidente da Direção  
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PARECER DO CONCELHO FISCAL  
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RELATÓRIO DE GESTÃO  

De acordo com as disposições aplicáveis pelo código das sociedades comerciais, a Direção do 

Ginásio Clube de Odivelas submete a apreciação e aprovação dos seus associados, o Relatório de 

Gestão, a Demonstração de Resultados e as Contas do Exercício findo a Dezembro 2016. 

Situação económica e financeira 

O Ano de 2016 foi um ano em que ocorreram alterações na área administrativa do Clube, alterações 

essas que provocaram, infelizmente, a degradação da qualidade até ai existente, no apoio prestado 

quer às Secções, quer aos Sócios em geral.  

Tal situação teve reflexos bastante negativos na organização do próprio Clube, que esperamos 

estejam ultrapassados com as modificações entretanto efetuadas, nomeadamente na substituição do 

staff da secretaria, mas que na gestão do 1.º semestre de 2017, ainda se vai fazer sentir. 

Apesar do acima referido, 2016 caraterizou-se por um ano de recuperação financeira conseguindo o 

Ginásio Clube de Odivelas um resultado do exercício positivo de 9.271,42€, bem acima do verificado 

no período anterior (1.696,63€). 

O valor apurado reflete, fundamentalmente, o equilíbrio conseguido entre o aumento de atividade 

conjugado com o esforço efetuado na contenção de despesas que dai advêm, fundamentado no rigor 

utilizado na gestão de todo o Clube em colaboração direta com as Secções (órgãos de estrutura 

fundamentais do Clube). Adicionalmente ainda se reflete o impacto positivo do protocolo conseguido 

com a CMO referente ao pagamento das chamadas “despesas fixas”. 

Refira-se também o incremento registado nos níveis de quotização, bem como o aumento do valor 

total das mensalidades registados face ao ano anterior. 

Foi reforçada a verba para infraestruturas no valor de 1.827,99€ (apresentando atualmente um valor 

acumulado de 6.041,96€), mantendo-se assim o esforço de tornar uma realidade um velho sonho do 

Clube, o alargamento das instalações desportivas/ sede social. 

Investimento 

Continuou-se a adquirir novos equipamentos, importantes para o melhoramento da prática 

desportiva, potenciando a obtenção de melhores resultados. 

Manteve-se, dentro do possível, a dinamização do site do Clube (www.gcodivelas.com), veículo 

importantíssimo de divulgação e consulta de informação. Importa no entanto referir que, neste 

capítulo terá que existir um maior envolvimento de toda a estrutura do Clube por forma a manter e/ou 

elevar a qualidade do mesmo. 

Foram realizados eventos de grande sucesso envolvendo o Clube com realce, mais uma vez, para a 

participação do Clube na Semana do Desporto da CMO (3ºedição), que elevaram e prestigiaram o 

nome do GCO.  

Evolução Clube 

O Ano de 2016 foi um ano em que administrativamente não se conseguiu acompanhar as exigências 

que a dinâmica do Clube imponha. 

Assim para 2017, a Direção do GCO impôs como meta, a recuperação da qualidade demostrada 

anteriormente nessa matéria e até mesmo melhorá-la, bem como a implementação de ferramentas 

informáticas por forma a agilizar e acompanhar as exigências existente nos dias de hoje. 

Para que tenhamos êxito qualquer que seja a tarefa/objetivo a alcançar, será importante, como 

sempre, o envolvimento e comprometimento de toda a estrutura do Clube.  

http://www.gcodivelas.com/
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BALANÇO 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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BALANCETE 
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RELATÓRIO ATIVIDADE POR MODALIDADE 

 

XADREZ 

 

Resumo da atividade da Secção em 2016: 

No ano de 2016 filiámos 13 jogadores e participámos, individualmente ou por equipa, em mais de 

duas dezenas de campeonatos e torneios, dos quais 8 eram provas oficiais (6 individuais e 2 por 

equipas). 

A nível coletivo continuámos a apostar na IIIª Divisão Nacional e na Taça de Lisboa. Na primeira 

conseguimos a manutenção no escalão para o ano seguinte e na segunda ficámos a meio da tabela, 

ligeiramente abaixo da nossa posição de entrada. De forma persistente continuamos a ter dificuldade 

em colocar a jogar, em simultâneo, os jogadores mais cotados criando assim alguns problemas no 

desempenho da equipa. 

A jogadora Ana Baptista voltou a jogar ao mais alto nível e sagrou-se campeã nacional feminina de 

partidas clássicas a que juntou os dois lugares de vice-campeã nacional feminina em partidas 

rápidas e semi-rápidas. 

 

Esta jogadora assumiu, de novo, o primeiro tabuleiro da equipa nacional feminina, que representou 

Portugal nas Olimpíadas de Xadrez em Baku (Arménia), onde obteve um bom desempenho. 

Destacamos, mais uma vez, o veterano Alberto Corrêa Mendes que participou em todas as provas 

oficiais (nacionais e distritais) do seu escalão onde alcança, frequentemente, lugares cimeiros na 

classificação. 

Participámos, mais uma vez, na Semana do Desporto, que decorreu em maio, no “Strada”, numa 

organização da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Odivelas, a par com as restantes 

Secções, no stand do Clube. 

No âmbito da Semana do Desporto, organizámos, no “Strada”, novamente com o apoio da 

Associação de Xadrez de Lisboa, o III torneio de partidas semi-rápidas do GCO, inserido no Circuito 

Distrital de Semi-Rápidas de Lisboa, que teve a participação de mais de sessenta jogadores de 

quinze clubes.  

No final do ano decidimos, com o apoio incondicional da Direção do GCO mudar a sala de treinos 

para uma localização mais agradável, com luz direta, investindo em mobiliário e aumentando a 

capacidade de receber os associados em estudar e trinar Xadrez. Estamos convictos que vamos ter 

condições para atrair mais jovens e associados aos treinos garantindo, assim, a atividade para não 
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deixar desaparecer o Xadrez no Concelho de Odivelas, de que muito nos honramos em ser o único 

Clube a divulgar esta modalidade desportiva. 

Reiteramos, de novo, o nosso agradecimento especial a todos os xadrezistas do GCO que 

continuam a disponibilizar-se para manter a Secção de Xadrez com atividade. 

 

Odivelas, 26 de novembro de 2017. 

 

(A Secção de Xadrez)  

 

 

 

 

HÓQUEI EM PATINS 
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ANDEBOL 

 

Em 2016 o Andebol participou nas várias provas nacionais e regionais nos escalões de Minis, Infantis 
e Iniciados. 
  
Organizámos vários encontros de minis da Associação de Andebol de Lisboa. 
  
Em Fevereiro os nossos técnicos participaram no simpósio de Andebol "Andebolito", sendo uma 
forma de adquirirem conhecimento e de conseguirem créditos para a renovação do seu certificado.   
  
Nas férias da Pascoa participámos no torneio Azeitão Andebol Fest . 
  
Em Maio tivemos uma festa do Fado com uma grande afluência de participantes no Salão Azul da 
Junta de Freguesia de Odivelas 
  
Organizamos mais uma vez a liga 7 metros que pretende que antigos atletas voltem a praticar 
Andebol, sendo ao mesmo tempo uma fonte de receitas para a secção. Este ano tivemos a maior 
participação de sempre. 
  
Estivemos presente na semana do desporto organizando várias actividades 
  
Efectuámos em Julho a deslocação a Peso da Régua para os nosso minis terem a experiência de 
competir com outras equipas nacionais no encontro nacional de minis durante 4 dias. 
  
No Natal organizámos um Festand com várias equipas de Minis 

 

 

GINÁSTICA 

 

Sem informação da Secção 

 

 

PATINAGEM ARTÍSTICA 

 

Sem informação da Secção 


