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INTRODUÇÃO

Caros Associados,
Mais um ano se passou, e mais uma vez podemos dizer que os principais propósitos
foram atingidos.

Atividade geral
A dinamização do site do Clube, onde já ultrapassámos as 27.700 visualizações, é sem
dúvida uma aposta ganha, que nos permitiu estarmos mais próximos dos associados e
da comunidade.
O GCO é claramente um dos clubes com maior visibilidade no nosso concelho; a
presença na semana e gala do desporto são uma evidente manifestação dessa nossa
visibilidade, fruto do excelente trabalho que as modalidades têm desenvolvido.

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.
O aumento do número de atletas, em todas as modalidades, é o reflexo dessa dinâmica.
À parte a presença nos diferentes campeonatos das modalidades, as festas de convívio
realizadas, a participação em torneios por todo o País, ou a realização do espetáculo
Annie, levada a cabo pela Patinagem Artística, provam que o GCO está vivo.
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, razões de ser da nossa dedicação a este Clube.
Também aqui não podemos deixar de realçar, o apoio que a Câmara Municipal de
Odivelas e a Junta de Freguesia de Odivelas têm prestado ao GCO.
Juntos continuaremos a fazer melhor!

Pela Direção do GCO
José Amoedo Pereira

Presidente
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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 Demostração de Resultados e as Contas do Exercício findo a
Dezembro 2015.

Situação económica e financeira
O ano de 2015 caraterizou-se, á semelhança do anterior, por um ano em que
conjunturalmente as dificuldades económicas continuaram a existir de forma transversal
na Sociedade Portuguesa e naturalmente no Ginásio Clube de Odivelas.
Estas dificuldades refletiram-se fundamentalmente na diminuição de apoios conseguidos
junto de entidades externas (cerca de -8.000€).
A diminuição acima referida foi compensada pelo esforço efetuado na redução das
despesas ocorridas em fornecimentos e serviços na mesma proporção (cerca de 8.000€), contemplando as medidas referidas no relatório anterior (protocolo com CMO),
medidas estas que também vieram ajudar de sobremaneira os orçamentos individuais de
cada Secção.
Refira-se, no entanto, que apesar do aumento do valor da quotização para 2,5€
mensais, foram mantidos os níveis de quotização, representativa de cerca de 217 sócios
pagantes, mantendo-se também os níveis de mensalidades registados no ano anterior.
Este equilíbrio conseguido entre as despesas e as receitas, acima caraterizado, permitiu
o apuramento de um resultado positivo neste exercício de 1.696,63€, contemplando já o
reforço da verba para infraestruturas no valor de 1.569,92€ (apresentando atualmente
um valor acumulado de 4.213,97€), mantendo-se assim o esforço de tornar uma
realidade um velho sonho do Clube (alargamento das instalações desportivas/ sede
social).
A manutenção de um resultado ao nível do registado no exercício anterior revela o
equilíbrio seguido na gestão do Clube pela Direção em colaboração direta com as
Secções do Clube, continuando assim a permitir canalizar em tempo útil, as sinergias
financeiras criadas originando assim uma otimização das mais-valias criadas (o controlo
financeiro implementado entre as Secções e a Direção continuou a ser essencial para
esta realidade).

Investimento
Em conjunto com a CMO foi conseguido um novo marcador eletrónico, sonho antigo do
Clube, pois o antigo já não apresentava as condições mínimas para a sua utilização.
Foram executados trabalhos na fachada exterior do pavilhão, efetuando-se pinturas
alusivas às modalidades praticadas no Clube, tornando-o assim mais apelativo.
Continuou-se a adquirir novos equipamentos, importantes para o melhoramento da
prática desportiva, potenciando a obtenção de melhores resultados.
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Manteve-se a dinamização do site do Clube (www.gcodivelas.com), veículo importantíssimo
de divulgação e consulta de informação, continuando a ter como objetivo o cada vez
maior envolvimento de toda a estrutura do Clube.
Foram realizados eventos de grande sucesso no Clube, nomeadamente a realização de
um espetáculo de patinagem (“musical Annie”) e o torneio de Andebol (“Liga de 7
metros”).
Realce também para a participação do Clube em eventos de grande visibilidade como por
exemplo a participação na Semana do Desporto da CMO (2ºedição), entre outros que
elevaram e prestigiaram o nome do nosso Clube.

Evolução Clube
O Ano de 2015 foi um ano de consolidação do trabalho realizado por esta Direção,
perspetivando-se no entanto novos desafios em que o envolvimento de toda a estrutura
do Clube, tal como se tem verificado, serão determinantes para a sua concretização.
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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

Porque o Andebol é um desporto de equipa, promoveu-se em colaboração com a Junta
de Freguesia de Odivelas um evento solidário que consistiu na recolha de roupas e
brinquedos para doação às instituições que apoiam aos mais necessitados.
Foi feita uma importante homenagem com a criação da “Liga 7 Metros Nicolau Torres”.
Durante o ano de 2015, reuniram-se vários participantes, mantendo viva a chama pelo
andebol nas várias idades e enaltecendo um nome que deve ser lembrado no Andebol do
GCO.
Abaixo resumimos os principais eventos envolvendo a modalidade:









Festa de Inicio de época - 28/09/2015;
Jantar de Natal - 12/12/2015;
Participação no torneio de azeitão - 23 a 26/03 de 2016;
Noite de Fados - 14/05/2016;
Liga 7 metros Verão - Junho de 2016
Encontro de Minis - 30/06 a 03/07 de 2016;
Participação na feira do desporto da Câmara Municipal de Odivelas;
Participação no simpósio de Andebol por parte dos nossos treinadores.

Semanalmente foi feita uma crónica sobre os jogos/resultados e divulgado no site do
Clube, como forma de manter informado os que acompanham o Andebol do GCO.

GIN ÁSTICA

Aguarda informação.

HÓQUEI EM PATINS

Aguarda informação.
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PATINAGEM ARTÍSTICA

O Musical de Patinagem Artística" Annie", largamente noticiado na imprensa escrita (papel e digital), rádio e televisão, culminou com um notável sucesso
de audiência e demonstrou, mais uma vez, a grande capacidade de trabalho e espírito de equipa que caracteriza a Patinagem Artística do GCO.
Também colecionámos outras vitórias em provas e eventos, que abaixo partilhamos:
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XADREZ

Resumo da atividade da Secção em 2015
No ano de 2015 filiámos 14 jogadores e participámos, individualmente ou por equipa, em
cerca de duas dezenas de campeonatos e torneios, dos quais 7 eram provas oficiais (5
individuais e 2 por equipas).
A nível coletivo voltámos a focar-nos nas provas da IIIª Divisão Nacional, e da Taça de
Lisboa. Na primeira conseguimos manter-nos no escalão para o ano seguinte e na
segunda ficámos bem posicionados na primeira metade da tabela. Continuámos com a
dificuldade em colocar a jogar, em simultâneo, os jogadores mais cotados criando assim
alguns problemas no desempenho da equipa.

Voltamos a destacar, a nível individual, a atividade continuada do veterano Alberto
Corrêa Mendes que participou em todas as provas oficiais (nacionais e distritais) do seu
escalão e que continua a lutar por lugares de pódio.
Participámos 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 II torneio de partidas semi-rápidas do GCO,
inserido no Circuito Distrital de Semi-Rápidas de Lisboa, que teve a participação de meia
centena de jogadores de mais de uma dezena de clubes.
Renovamos a nossa convicção de que devemos manter, apesar das dificuldades de
recursos humanos, materiais e financeiros, a Secção de Xadrez em atividade, para não
deixar desaparecer o Xadrez no Concelho de Odivelas que, como temos lembrado nos
últimos anos, tinha mais de cinco centenas de filiados, e cerca de 10 clubes, no início
deste século.

Um agradecimento especial para todos os xadrezistas do GCO que continuam a
disponibilizar-se para manter a Secção ativa.
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