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INTRODUÇÃO
Caros Associados,
No final de mais um ano, e deste mandato, a atual Direção do Ginásio Clube de Odivelas, não pode
deixar de realçar que os principais propósitos foram alcançados.
Atividade geral
Renegociámos o protocolo com a Câmara Municipal de Odivelas, que permitiu a redução com as
despesas fixas do clube.
A dinamização do site do Clube permitiu-nos aproximar mais dos associados e da comunidade (cerca
de 9.000 visualizações em pouco mais de um ano).
Como canal de comunicação, também tem sido usada a página oficial do Facebook do GCO, que
conta atualmente com cerca de 500 pedidos de amizade confirmados.

Atualização do valor da quota.
Melhoramentos dos balneários.
Modalidades
A dinâmica que as secções tem implementado nas diferentes modalidades, permite-nos olhar o futuro
com alguma tranquilidade, e pensar que o Ginásio Clube de Odivelas, continuará a ser o clube mais
eclético do concelho.
Uma palavra de apreço para todos vós, associados, atletas, treinadores, seccionistas, pais e
patrocinadores, que são a razão de ser da nossa dedicação a este Clube, agradecer também a vossa
dedicação, preferência e contribuição.
Juntos continuaremos a fazer melhor!

Pela Direção do GCO
José Amoedo Pereira
Presidente
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PARECER DO CONCELHO FISCAL

Nos termos da lei e dos estatutos o concelho fiscal desta Coletividade vem submeter à apreciação da
Assembleia de Sócios o seu parecer sobre as contas relativo ao exercício de 2014.

A Direção
Ao longo do ano findo foi-nos possível observar o esforço pela Direção para a boa resolução de todos
os múltiplos problemas existentes nas modalidades praticadas, e os esforços para manter as mesmas
acompanhadas de divulgações, organização de torneios, participações a nível público entre outras.

O Ginásio Clube de Odivelas, tal como se encontra concebido e instalado, estará sempre dependente
de fatores exógenos, tais como donativos, Merchandising, rifas e comparticipações camarárias.

Temos de reconhecer quão difícil se torna gerir uma coletividade de tal modo dependente de fatores
externos, que nenhuma direção conseguirá, em rigor, controlar.

O "objetivo último" desta coletividade deveria ser pois estabelecer o equilíbrio entre as receitas e as
despesas resultantes do exercício da sua atividade. Na situação atual se retirarmos ao funcionamento
aqueles fatores externos, não totalmente controláveis, a coletividade daria um prejuízo considerável.

As contas
Mais uma vez tivemos oportunidade de observar o cuidado colocado na elaboração das contas do
exercício de 2014. O Concelho Fiscal está convicto do rigor exercido na contabilização de todas as
despesas e receitas do funcionamento da coletividade. O Concelho Fiscal recomendam maior controlo
nas despesas, e um aumento nas receitas.

Verificamos que as receitas foram superiores ao ano anterior, e as despesas evoluíram na mesma
proporção do ano anterior. O Clube conseguiu fechar o exercício com resultado positivo de 1488.47€
Que ficou muito aquém do ano 2013.

É no entanto de registar que aquilo que se descreve como aumento de receitas em relação ao ano
anterior, está no fundo eivado de alguma artificialidade pois uma boa parcela desse aumento é devida
aos donativos, e outros, não tendo diretamente a ver com a atividade norma. Tratando-se de fatores
exógenos que são de previsibilidade incerta.

Terminamos declarando que pela observação que nos foi possível desenvolver, o Concelho Fiscal
atesta que o Balancete, e a Demonstração de Resultados, refletem a realidade atualmente Clube.
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Parecer Final

Pelas razões sucintamente expostas o Concelho Fiscal é de parecer que

Sejam aprovadas as contas relativas a 2014

Pelo 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, o
Balanço e as Contas do Exercício findo a Dezembro 2014.
Situação económica e financeira
Ano 2014 continuou a ser um ano em que as dificuldades económicas foram uma realidade para todos,
tendo também consequências na prática desportiva, o GCO diminui, comparativamente ao ano
anterior, o valor total de mensalidades conseguidas em cerca de -6.000,00€, conseguindo no entanto
manter os níveis de quotização, representativa de cerca de 240 sócios pagantes.
O resultado positivo apurado neste exercício, foi de 1.488,47€, contemplando já o reforço da verba
para infraestruturas no valor de 1.739,78€ (apresentando atualmente um valor acumulado de
2.644,05€).
A diminuição do resultado face ao exercício anterior deveu-se fundamentalmente à capacidade de
canalizar em tempo útil, as sinergias financeiras criadas pelas Secções em prol das mesmas originando
assim uma otimização das mais-valias criadas (o controlo financeiro implementado entre as Secções
e a Direção foi essencial para esta realidade).
Em relação aos valores em divida, registe-se o existente a 31 de Dezembro de 2014 com a AAL no
valor de 1.782,50€, embora este funcione como uma conta corrente, sendo o seu pagamento efetuado
de forma faseada.
Realce-se a alteração entretanto conseguida do protocolo existente com a CMO, com impacto real a
partir de Janeiro 2015, que irá permitir a diminuição significativa (na ordem de -50%) dos encargos
fixos das Secções, situação que comprometia por norma os seus orçamentos permitindo assim, no
futuro um maior desafogo.
Investimento
Em conjunto com a CMO foram feitas obras nos balneários do pavilhão, sonho antigo do Clube, pois
os mesmos já não apresentavam as condições mínimas exigidas para o uso dos atletas.
Foram também adquiridos novos equipamentos, importante para o melhoramento da prática
desportiva, potenciando a obtenção de melhores resultados, exemplo disso a aquisição de um
trampolim por parte da Secção de Ginástica.
Estabilização e dinamização do site do Clube (www.gcodivelas.com) atualmente um veiculo
importantíssimo de divulgação e consulta do clube.
Realce para a participação do Clube em eventos de grande visibilidade como por exemplo a
participação na Semana do Desporto da CMO, organização da final four da Taça APL em Hóquei em
Patins, Gala dos campeões da Associação de Patinagem de Lisboa, entre outros que elevaram e
prestigiaram o nome do nosso Clube.
Evolução Clube
Importa realçar a importância do envolvimento de toda a estrutura do clube, atletas, treinadores,
seccionistas, funcionários, membros da Direção pois sem isso não seria possível atingir os resultados
obtidos,
Muita coisa haverá ainda para fazer, nomeadamente um crescente apoio aos atletas, mas com o
comprometimento de todos, importante não só no presente, será mais fácil e mesmo essencial para o
futuro do GCO.
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BALANCETE GCO
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
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M APA EXPLORAÇÃO
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RELATÓRIO ATIVIDADE POR MODALIDADE

ANDEBOL

O departamento de Andebol vem por este meio informar-vos das actividades desportivas ocorridas na
época 2013/2014, como o total de atletas (64) nos diverssos escalões de Bambis, Minis, Infantis,
Iniciados e Juvenis:
Escalão de Minis/Bambis (11) atletas:
Participação nos Encontros de Outono, Inverno e Primavera.
Participação em todas as competições organizdas pela A.A. Lisboa

Escalão de Infantis (20) atletas
P0.24 – Torneio Abertura Infantis Masc., 1º classificado – (Grupo II)
P0.15 – Prova de apuramento para Encontro Nacional, 6º classificado - (Grupo I)
Participação no Torneio de Encerramento da A.A.Lisboa
Escalão de Iniciados (12) atletas
P0.08 – Campeonato Nacional Iniciados Masc., 6º classificado – (Grupo II)
P0R.06 – Campeonato Regional Inciados Masc., 2º Classificado – 2ª Divisão
Escalão de Juvenis (21) atletas
P0.07 – Campeonato Nacional 2ª Divisão Juvenis Masc., 3º lugar – (GrupoI)
Apurada para 2ª Fase Nacional
Principais Objectivos para época 2014/2015
- Aumentar o número de atletas em todos os escalões de Formação de Bambis/Minis e Infantis, atraves
de partecipações em torneios e parcerias com algumas escolas.
Sem outro assunto de momento os nossos mais sinseros cumprimentos e saudações desportivas.
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GINÁSTICA

Como todos os anos, os nossos atletas da Ginástica tiveram um calendário bastante preenchido, com
a participação nas mais variadas provas do Calendário Nacional da Federação de Ginástica de
Portugal, sempre recolhendo os mais variados elogios e elevando bem alto o nome do Ginásio Clube
de Odivelas.
Tivemos em competição e Saraus a presença de mais de 50 atletas distribuídos pelas várias disciplinas
de Ginástica de que dispomos no nosso clube, Ginástica de Trampolins de Competição, Précompetição, Ginástica Infantil e Dance 4Fun.
Tivemos muito sucesso ao longo do ano, mas sem sombra de dúvidas que o ponto mais alto foi a
participação da nossa atleta Joana Castela nos Campeonatos do Mundo por Grupos de Idade.
De realçar também os mais variados títulos Individuais e coletivos em praticamente todos os escalões
da Ginástica de Trampolins.
Esperemos que o ano de 2015 seja ainda mais profícuo em bons resultados para as nossas cores. Em
seguida apresentamos um pequeno resumo dos principais resultados da nossa seção em 2013.

Campeonato Distrital DMT:
Juniores Masculinos
1º Lugar – Nuno Morgado (Campeão Distrital)
Equipas Seniores Femininos
1º Lugar – Andreia Mota, Catarina Constâncio e Soraia Vale (Campeãs Distritais)
Equipas Seniores Masculinos
1º Lugar – João Vieira, Ricardo Trony e Ricardo Mendonça (Campeões Distritais)

Campeonato Nacional Duplo Mini Trampolim:
Equipa Iniciados Masculinos
1º Lugar – João Duarte, Gonçalo Estevão, David Pedro e Hugo Fernandes (Campeões nacionais)
Equipa Juvenis Masculinos
1º Lugar – João Cabral, Tiago Sousa, Diogo Estevão (Campeões nacionais)

Campeonato Distrital Mini Trampolim:
Equipa Iniciados Masculinos
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1º Lugar – João Duarte, Gonçalo Estevão, Miguel nascimento e Hugo Fernandes (Campeões Distritais)

Juvenis Masculinos
1º Lugar – Tiago Sousa (Campeão Distrital)

Juniores Masculinos
1º Lugar – Nuno Morgado (Campeão Distrital)

Seniores Masculinos
1º Lugar - David Almeida (Campeão Distrital)

Seniores Femininos
1º Lugar – Joana Castela (Campeã Distrital)

Equipas Seniores Femininos
1º Lugar – Andreia Mota, Joana Castela, Catarina Constâncio e Sara Simões (Campeãs Distritais)

Equipa Seniores Masculinos
1º Lugar – David Almeida, Ricardo Mesquita e Ricardo Lucas (Campeões Distritais)

Campeonato Nacional Mini Trampolim
Equipas Iniciados Masculinos
1º Lugar – João Duarte, Gonçalo Estevão e Hugo Fernandes (Campeões Nacionais)

Juniores Masculinos
1º Lugar – Nuno Morgado (Campeão Nacional)

Campeonatos Mundo Grupos Idade
Escalão 17-18 Feminino – Joana Castela apurada para os Campeonatos do Mundo 2014
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HÓQUEI EM PATINS

Vem a Secção de Hóquei Patins, informar que relativamente à época desportiva 2013-2014 estivemos
inseridos na 3ª Divisão de Seniores masculinos com 11 atletas tendo ficado em 10º classificados,
estivemos também inseridos nas provas promovidas pela Associação de Patinagem de Lisboa, com
os escalões de Sub-13 com 12 atletas sendo que os escolares participaram no Campeonato Regional
tendo ficado na 1ª fase no 5º lugar, na 2ª fase novamente no 5º lugar, e Taça APL em 5º lugar, por fim
na Taça Inter-Regiões também no 5º Lugar, e os Juniores com 8 atletas, participaram no Campeonato
Regional ficando na 1ª fase em 4º lugar, na 2ª fase em 6º lugar, e na Taça APL 1ª fase em 5º lugar e
na 2ª fase em segundo tendo perdido a FINAL, mantivemos também a nossa formação ativa
(escolinhas), com cerca de 10 participantes, não sendo o mais importante as classificações que
obtivemos, mas sim a ocupação de todos os jovens, com o empenho e dedicação a esta modalidade.
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PATINAGEM ARTÍSTICA

Vem a Secção de Patinagem Artística, informar que de Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014
participámos em diversas provas e eventos conforme descrição que se segue:

Provas Realizadas de Janeiro 2014 a Dezembro 2014:

Testes de Iniciação:
Total de Provas: 100 –

Aprovados: 99

Reprovados: 1

Testes de Promoção:
Total de Provas: 140

Aprovados: 101

Reprovados: 39

Introdução de 2 novas Disciplinas na Patinagem – Solo Dance e Show e Precisão.
Reintrodução da disciplina de Figuras Obrigatórias

Competições Oficiais
Campeonatos Distritais
Nº de atletas nos Campeonatos Distritais de 2014 nas diversas disciplinas: 24 Atletas
Participação pela 1ª vez no Camp. Dist. Fig.Obrig. com 5 atletas – Por Equipas: 13º L
Participação pela 1ª vez no Camp. Dist. Solo Dance com 9 atletas
Por Equipas: 11º L
Participação no Camp. Dist. Patinagem Livre nos diversos escalões com 10 atletas com os
seguintes pódios:
2º Lugar Infantis – Mariana Almeida (vice-campeã Distrital de Lisboa)
3º Lugar Juvenis – Gabriela Oliveira
3º Lugar Juniores – Daniela Afonso
Pág. 16 de 21

Estas 3 atletas foram apuradas para os Campeonatos Nacionais

(Em 2013:
Nº atletas em Campeonatos Distritais Patinagem Livre - 10 atletas – 0 podios . 2 atletas apuradas para
os Campeonatos Nacionais).
Campeonatos Nacionais 2014:

Camp. Nacional de Infantis – 28 e 29 junho - Tomar
Atleta: Mariana Almeida
Classificação: 12º L

Por Equipas: 15º L

Camp. Nacional de juniores – 12 e 13 julho – Baguim (Porto)
Atleta: Daniela Afonso
Classificação- Final: 6º L - Por Equipas: 6ºL

Camp. Nacional de Juvenis – 19 E 20 Julho – Cuba (Alentejo)
Atleta: Gabriela Oliveira
Classificação: - Final: 3ºL

Por Equipas: 5ºL

Taça da Europa De Patinagem Livre – 25 de Outubro a 01 de Novembro - Luso
Atleta: Gabriela Oliveira
Classificação: - Final: 8º L

Torneios/Exibições:

Participação em 6 Torneios - 209 Provas das diversas disciplinas com atletas da Iniciação /PréCompetição e Competição dos diversos escalões:
Inter-zonas - Nº atletas em Prova: 4
1Medalha: 2º Lugar Infantis – Por Equipas: 3º L

Torneio de Bambis e Benjamins Nº atletas em Prova: 4
1 Medalha : 3º Lugar Benjamim – Por Equipas: 4º L
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Open Ribatejo – Nº atletas em prova: 10 atletas
6 Medalhas. (1º L: 4 + 2º L: 1 + 3ºL: 1) – Por Equipas: 3º L

Open Sta. Cita – Nº de atletas em prova: 18
1 Medalha – 2º lugar - Por Equipas: 3º L

Torneio de Outono – Nº atletas em Prova: 10
4 Medalhas (1º L: 1 + 3ºL: 3) – Por equipas: 5ºL

Torneios Jovem APL – (15/16 Nov + 22/23 Nov)
Nº atletas em prova: 21 - 11 Medalhas: (1ºL: 6 + 2ºL: 2 + 3ºL: 3)

ESTAGIOS /EXIBIÇÕES

Estágios (workshops de Patinagem):

Estágio Particular para atletas do GCO de Solo Dance em Fevereiro com Daniela Santos – Nº.
Atletas: 31 atletas
Estágio da Selecção da Federação Portuguesa de Patinagem que se realizou em Abril no Luso.
Atleta convocada : Gabriela Oliveira

Estágio Nacional de Solo Dance com o Treinador Filipe Sereno em Novembro.
Total de atletas inscritos: 22

Nº. atletas GCO: 8

Estagio Internacional de Patinagem Livre com o Treinador Italiano Ruben Genchi em Dezembro:
Total de atletas inscritos: 55

Nº atletas GCO: 18

Várias exibições individuais e de grupo na Semana do Desporto – no Strada Shopping – Odivelas
que decorreu entre 24 de Maio e 01 de Junho
Especial destaque para o ringue que existiu no Piso -2 durante os vários dias e onde qualquer pessoa
podia experimentar patinagem durante ciclos de 15 minutos (que envolveu varias atletas da competição
a ajudarem).
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Gala dos Campeões em Dezembro – Pav. Multiusos Odivelas
Esquema de Grupo com 16 atletas – criando-se assim o Grupo de Show – Olaio Show Team ( OST)
.
O grupo de show passará a participar em 2015 oficialmente em Torneios Nacionais e diretamente no
Campeonato Nacional de Show e Precisão.

TOTAL DE ATLETAS (em Dez 2014): 68 atletas
36 atletas na Iniciação (incluindo 3 com menos de 6 anos)
4 em fase experimental
32 atletas na Competição (dos quais 18 são da Pré-competição)

(em Dez. de 2013 ) - 55 atletas
- 31 atletas na Iniciação (incluindo 4 com menos de 6 anos)
- 24 atletas na Competição (dos quais 12 são da pré-competição)

Sem outro assunto de momento apresentamos as nossas saudações desportivas,
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XADREZ

No ano de 2014 filiámos 10 jogadores e participámos, individualmente ou por equipa, em cerca de
duas dezenas de campeonatos e torneios, dos quais 9 eram provas oficiais (6 individuais e 3 por
equipas).

A nível coletivo continuámos a focar a nossa atividade na IIIª Divisão Nacional, e conseguimos manternos, não descendo de escalão. Na Taça de Lisboa, prova disputada em sistema não eliminatório,
também nos quedámos a meio da tabela. A dificuldade em colocar a jogar, em simultâneo, os
jogadores mais cotados tem criado alguns problemas para que se atinja um melhor desempenho.
A nível individual continua a merecer destaque a atividade continuada do veterano Alberto Corrêa
Mendes que participou em todas as provas oficiais (nacionais e distritais) do seu escalão e que é
sempre um jogador que habitualmente luta pelos lugares de pódio. Para além de ter ganho algumas
distinções, por vencer o seu escalão em alguns torneios particulares, são de destacar os 3ºs lugares
obtidos no Campeonato Nacional de Veteranos, em Semi-Rápidas, e no Campeonato Distrital de
Veteranos. Participou, ainda no 14th European Senior 65+ Chess Championship, que decorreu no
Porto.
Merece também uma nota de realce um jovem Sub-10, Ricardo Fernandes, que na presente época se
filiou por outro Clube de Lisboa, e que também obteve algumas medalhas e taças por ter ganho o seu
escalão em alguns torneios particulares, tendo-se classificado em 3º lugar no Campeonato Distrital de
Jovens, em Sub-10.

Participámos, ativamente, na Semana do Desporto, que decorreu em maio, no “Strada”, numa
organização da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Odivelas, mantendo atividades todos os
dias, durante mais de duas horas, no espaço que nos foi destinado, sempre com muita adesão do
público, onde promovemos também uma pequena mostra de material de Xadrez e nos propusemos a
dar uma conferência sobre Xadrez e Literatura, que não se realizou por falta de assistência.
Ainda no âmbito Semana do Desporto, organizámos, no “Strada”, com o apoio da Associação de
Xadrez de Lisboa, um torneio de partidas semi-rápidas, inserido no Circuito Distrital de Semi-Rápidas
de Lisboa, que teve a participação de 39 jogadores de cerca de uma dezena de clubes. Neste torneio,
Ricardo Fernandes foi o melhor jovem e o GCO ganhou a taça por equipas.
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Aderimos, também, a convite da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Odivelas, às atividades
das Férias Desportivas que decorreram durante cinco semanas, em junho/julho, assegurando uma
aula da Xadrez de duas horas semanais, junto dos mais de 200 jovens que aderiram a esta iniciativa.
Alberto Corrêa Mendes garantiu, na introdução a esta temática, uma sessão de cerca de 15 minutos
em que explicou sumariamente a origem do Xadrez a nível mundial.

Continuamos convictos de que devemos manter, apesar das dificuldades de recursos humanos,
materiais e económicos, a Secção de Xadrez em atividade, para não deixar desaparecer o Xadrez no
Concelho de Odivelas que, como temos reportado nos últimos anos, tinha mais de cinco centenas de
filiados, e cerca de 10 clubes, no início deste século.
Por último vai o nosso agradecimento para todos os xadrezistas do GCO que continuam a
disponibilizar-se para manter a Secção ativa.
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