|18.30H| Grupos de Discussão
|20.00H| Jantar
|21.30H| Visita ao Centro Histórico de Odivelas
|22.30H| «Porto de Honra» / Prova de «Marmelada Branca de Odivelas»

Dia 3 – 23 de novembro (domingo)
|08.00H| Atividade Física para participantes (Caminhada / Ténis em cadeira de rodas)
|09.00H| Pequeno-almoço

Organização

XXV

Sessão Anual
da Academia
Olímpica de
Portugal

VI

Sessão
para Membros

“

Valores
“ a vida:
para
Valores
Olímpicos

|10.00H| 3.º painel
|10.00H| “A evolução tecnológica e os Valores Olímpicos: o espaço e papel da Televisão”
(Carlos Henriques – Diretor-geral da Colorize)
|10.30H| “Valores Olímpicos – Valores para a Vida: uma abordagem a partir da Carta Olímpica»”
(Alexandre Mestre – Jurista/Membro da Academia Olímpica de Portugal)
|11.00H| “A Universidade, o Desporto e o Olimpismo: que valores para a vida?”
(Filipa Godinho – Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário)

“

|18.00H| “A Universidade, o Desporto e o Olimpismo: que valores para a vida?”
(Carla Chicau – Professora Universitária - Escola Superior de Desporto de Rio Maior)

“

|11.30H| Intervalo
|12.00H| “Valores Olímpicos – Valores para a Vida: a minha experiência de atleta e dirigente”
(Alexandre Mestre – Jurista/Membro da Academia Olímpica de Portugal)
|12.00H| “Valores Olímpicos – Valores para a Vida: a minha experiência de atleta e dirigente”
(José Garcia – Chefe de Missão aos Jogos Olímpicos Rio 2016
|12.30H| “A Ética no Desporto e os Valores Paralímpicos, enquanto Valores para a Vida”
(Jorge Pina – Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto/Atleta Paralímpico)

21 a 23
nov ‘ 14

|13.00H| Almoço
|14.00H| Grupos de discussão – apresentação de conclusões
|14.30H| Cerimónia de Encerramento da XXV Sessão Anual da AOP e VI Sessão de Membros
|15.30H| Fim dos trabalhos da XXV Sessão Anual da Academia Olímpica de Portugal
(Sessão dirigida apenas a novos participantes)

Apoio Institucional

Parceiros

Parceiro Académico

Quinta da Fonte Santa
Odivelas- Caneças

Mais informações:

www.aop.pt | facebook.com/AcademiaOlimpicadePortugal
Inscrições: aop@comiteolimpicoportugal.pt | Inscrição: €25

1- Apresentação geral

Dia 2 – 22 de novembro (sábado)

A Academia Olímpica de Portugal (AOP) organiza, de 21 a 23 de novembro, a sua XXV Sessão Anual (VI Sessão de Membros),
em Caneças – Odivelas, nas instalações do Centro de Formação da Quinta da Fonte Santa.
A “sessão”, dedicada ao tema geral “Valores Olímpicos – Valores para a Vida”, conta com um painel de oradores de
grande qualidade, muitos deles ligados a diversas entidades do sistema desportivo nacional.

|08.00H| Atividade física para participantes (Caminhada/ Golfe)

Pretende-se enfatizar a discussão em torno da importância dos Valores Olímpicos na vida do dia-a-dia do cidadão comum,
estando diante as mais diversas visões e abordagens do tema, em função das diferentes condições e perspetivas de análise
e dos contextos vivenciados pelos oradores, mediante a sua experiência desportiva e olímpica.
É também objetivo da “sessão” promover o contacto entre membros da AOP e novos participantes, viabilizando a partilha de
experiências e a troca de conhecimento.

|10.00H| “Pierre de Coubertin e a dimensão humanista do Olimpismo: origem, evolução e desaﬁos”
(Gustavo Marcos – Membro do Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal)

Informações úteis

|11.00H| “O Desporto Escolar e os valores para a vida”
(Paulo Gomes – Coordenador Nacional do Desporto Escolar)

Inscrição: €25 (inclui alimentação, dormida - em regime de quarto múltiplo - documentação e diploma de participação)
- A participação pressupõe a presença e acompanhamento de todo o programa
- Do programa constam momentos de atividade física pelo que os participantes deverão estar munidos de roupa desportiva.
- Os momentos solenes obrigam a traje formal; os demais momentos pressupõem uso de roupa informal.
- A cerimónia de abertura decorrerá na Quinta da Fonte Santa
- Está previsto momento cultural dia 22 nov. (sáb) no período pós jantar
- Dentro do espaço onde decorre a “sessão” deverão ser acatadas todas as orientações da Organização e Segurança
- Pagamento de inscrição através de transferência bancária NIB COP – 0033 0000 4542 3058 0540 5

|09.00H| Pequeno-almoço

|10.00H| 1.º Painel

|10.30H| “A Canoagem e os Valores Olímpicos, a importância da formação do atleta –
que valores para a vida?”
(Vitor Félix – Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem”)

|11.30H| Intervalo
|12.00H| “A Tríade Pais, Treinador e Atleta: uma perspetiva da Psicologia do Desporto”
(Paulo Sousa – Diretor de Departamento de Desporto do ISCE/Professor Universitário)
|12.30H| “O Treino e o Treinador: onde ﬁcam os Valores Olímpicos para o resto da vida?”
(Pedro Sequeira – Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal/Professor Universitário)
|13.00H| Almoço
|14.00H| Grupos de Discussão (temáticas a indicar)

2- Programa

|14.00H| Apresentação de trabalhos desenvolvidos por Membros da AOP

Dia 1 – 21 de novembro (6.ª feira)

|15.00H| Apresentação dos Relatórios das Sessões da Academia Olímpica Internacional –
«Jovens Participantes»

| 18.00H | Acolhimento no Centro de Formação Quinta da Fonte Santa (Odivelas – Caneças)
| 20.00H| Jantar
|20.30H| Cerimónia Oﬁcial de Abertura da XXV Sessão Anual | VI Sessão de Membros
- Comité Olímpico de Portugal
- Comité Paralímpico de Portugal (Humberto Santos – Presidente)
- Academia Olímpica de Portugal (Luis Gomes da Costa – Presidente)
- Instituto Superior de Ciências Educativas
- Centro de Formação Quinta da Fonte Santa
“Valores Olímpicos – Valores para a Vida”
| 22.00H | “O que é a Academia Olímpica de Portugal?”
(Sessão dirigida apenas a participantes)

|15.30H| 2.º painel
|15.30H| “A prática desportiva de Alta Competição e a minha participação olímpica,
que valores para a vida?”
(Comissão de Atletas Olímpicos - convidado a conﬁrmar)
|16.00H| “A prática desportiva de Alta Competição e a minha participação paralímpica,
que valores para a vida?”
(Nelson Lopes – Ex-Presidente da Comissão de Atletas Paralímpicos)
|16.30H| Intervalo
|17.00H| “A Atividade Pedagógica do Treinador de Futebol: os contextos do Fair Play”
(Valter Pinheiro – Professor Universitário/ISCE)
|17.30H| “Valores Olímpicos ao longo da vida… antes, durante e depois da minha participação olímpica”
(Paulo Martins – Vice-presidente da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal/
Professor Universitário)

