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O 28.º Aniversário da Academia Olímpica de Portugal é o 
testemunho da importância de uma entidade do sistema 
desportivo nacional que no âmbito da sua missão, de promoção 
e divulgação dos Valores do Desporto e dos Ideais Olímpicos, 
continua a acreditar que é possível haver mais Desporto, melhor 
Desporto, dentro dos mais elementares valores éticos e morais. 
 
Numa lógica de permanente melhoria, à margem dos 
constrangimentos contextuais, a Academia Olímpica de Portugal 
continua a procurar renovar-se, num sentido de uma maior 
aproximação à sociedade civil e ao meio académico, tendo 
sempre por base da sua ação os seus membros, assumindo que 
estes serão sempre o seu maior e mais valioso ativo! 
 
Testemunho vivo deste facto é o enorme envolvimento de 
inúmeros membros que de pronto responderam ao desafio do 
Conselho Diretivo da nossa «Academia» e amavelmente 
cederam peças que permitiram a organização da exposição «I 
Mostra de Colecionismo – Desporto e Olimpismo». 
 
Sob o lema 'Juntos pelo Olimpismo!' e com o pensamento na 
eterna memória dos «Campeões» olímpicos celebramos um 
aniversário pleno de expetativa, fé e confiança no que o ano de 
2015 vai decerto trazer à ação da Academia Olímpica de Portugal 
e ao Desporto e Olimpismo. 
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15h00  Receção aos convidados 
 Inauguração da exposição “I Mostra de 
 Colecionismo Desportivo e Olímpico” 
 
- Início da Sessão Solene  
- Boas vindas 
- Entoar do Hino Olímpico 
-Visionamento de vídeo | «highlights» dos II Jogos Olímpicos da 
Juventude 
 
- Admissão de novos Membros da AOP 
 . Afonso Candeias 
 . Artur Madeira 
 . Catarina Esteves 
 . Claudia Santos 
 . Fábio Silva 
 . Gabriel Cardoso 
 . José Carlos Brito 
 . José Esteves 
 . Paulo Neto 
 . Leila Marques 
 . Jorge Pina 
  
- Visionamento de vídeo | Campeões Paralímpicos 
  

- Reconhecimento público de Membros da AOP que se 
destacaram ao longo do ano no âmbito do Desporto/ 
/Olimpismo 
 . Alexandre Miguel Mestre 
 . José Luis Costa 
  
- Visionamento de vídeo | A Chama Olímpica 
 
- Intervenções: 
. Presidente da Academia Olímpica de Portugal  
 . Luis Gomes da Costa 
. Presidente do Comité Olímpico de Portugal  
 . José Manuel Constantino 
. Representante do Instituto Português do Desporto e 
Juventude  
  
Visionamento de vídeo | Carlos Lopes – 1.º Campeão 
Olímpico português: 30 anos depois sobre a medalha dos 
Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984 
  
17h00 Porto de Honra 
 
17h30 Fim da cerimónia 
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Fundada em 1986 a AOP estuda, investiga e divulga os ideais 
olímpicos, através de ações de divulgação, formações e outros 
eventos. Saiba mais em:  
www.facebook.com/academiaolimpicadeportugal  
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