
 
Pág. 1 de 25 

 

  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2017 



 

 
Pág. 2 de 25 

 

INDICE 

Introdução ............................................................................................................................................... 3 

Parecer do Concelho Fiscal .................................................................................................................... 4 

Relatório de Gestão ................................................................................................................................ 5 

Situação Económica e Financeira .................................................................................................... 5 

Investimento ................................................................................................................................... 5 

Evolução Clube ................................................................................................................................ 5 

Balanço | Modelo reduzido...................................................................................................................... 7 

Demonstração de Resultados por naturezas | Modelo reduzido ............................................................ 8 

Balancete | Valores a 31.12.2017 ........................................................................................................... 9 

Relatório atividade por Modalidade ...................................................................................................... 12 

Xadrez ............................................................................................................................................... 12 

Hóquei em Patins .............................................................................................................................. 13 

Introdução ..................................................................................................................................... 13 

Atividade desportiva ..................................................................................................................... 13 

Outras atividades .......................................................................................................................... 15 

Recursos afetos ............................................................................................................................. 15 

Objetivos  época de 2018/2019 .................................................................................................... 16 

Conclusão ...................................................................................................................................... 16 

Patinagem Artística ........................................................................................................................... 17 

Provas realizadas de janeiro 2017 a dezembro 2017 ................................................................... 18 

Estágios /Exibições ........................................................................................................................ 20 

Total de atletas (em dez 2017): 93 atletas .................................................................................... 20 

Andebol.............................................................................................................................................. 21 

Ginástica ............................................................................................................................................ 22 

 

  



 

 
Pág. 3 de 25 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Caros Associados, 

Pretende-se nestes momentos, efetuar-mos um balanço da atividade anual do Clube. Para uns 

dizemos pouco, para outros dizemos o que efetivamente se passou, uma coisa é certa, muito ou pouco, 

dizemo-lo com o máximo de transparência. 

Actividade desportiva 

Do ponto de vista desportivo, o ano de 2017 veio confirmar a tendência do anterior, verificando-se um 

crescimento do número de praticantes em praticamente todas modalidades. 

Podemos não ter alcançado os resultados desportivos que mais desejávamos, mas a dinâmica das 

diferentes secções, indicia que em breve os nossos atletas estarão aí a apresentar os resultados do 

trabalho desenvolvido. 

Actividade geral 

Na assembleia passada já havíamos dito que 2017 seria um ano de transição administrativa, e que era 

nossa intenção regressarmos aos níveis que as secções já se tinham habituado. Estamos em crer que 

esse objectivo está agora alcançado. 

Tem sido notável a interação que o nosso site tem proporcionado com os sócios e amigos; o número 

de visitas registado é digno de registo. Uma aposta a manter. 

 

Como não pode nunca deixar de ser, uma palavra de agradecimento para todos vós, associados, 

atletas, treinadores, seccionistas, pais e patrocinadores, por toda a vossa dedicação, preferência e 

contribuição, bem como realçar o apoio que a Câmara Municipal de Odivelas e a Junta de Freguesia 

de Odivelas, têm prestado ao Ginásio Clube de Odivelas. 

Juntos somos mais fortes e por isso 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 à apreciação e aprovação dos seus associados, o Relatório de Gestão, a 

Demonstração de Resultados e as Contas do Exercício findo a Dezembro 2017. 

 

Situação Económica e Financeira 

O Ano de 2017, tal como referido no relatório do ano anterior, foi um ano de transição. Ocorreram 

alterações na área administrativa do Clube (quer humanas, quer informáticas) que aos poucos deverão 

repor o nivel de resposta exigível pelas Secções e Sócios em geral.  

Apesar do acima referido, 2017 em termos financeiros foi um ano muito equiparado ao de 2016, 

consolidando a recuperação financeira do Ginásio Clube de Odivelas, tendo-se obtido um resultado do 

exercício positivo de 9.452,23€, comparável com o do período anterior (9.271,42€). 

O valor apurado continua a refletir o equilíbrio conseguido entre as despesas e as receitas, em 

conjugação com o aumento das atividades, fundamentado no rigor que caraterizou a gestão de todo o 

Clube em colaboração direta com as Secções (órgãos de estrutura fundamentais). 

Importa no entanto referir, para memória futura, a volatilidade que poderá caracterizar os resultados 

do exercício, fruto por vezes de razões conjunturais que podem condicionar as decisões da gestão 

corrente do Clube. Não se pode assim tomar como prática corrente os valores apurados nos 2 últimos 

exercícios (para tal bastará fazer uma rezenha histórica de exercicios prévios). 

Foi reforçada a verba para infraestruturas no valor de 2.148,87€ (apresentando atualmente um valor 

acumulado de 8.190,83€), mantendo-se o esforço de tornar uma realidade um velho sonho, 

alargamento das instalações desportivas/ sede social. 

 

Investimento 

Continuou-se a adquirir/ restaurar equipamentos, importantes não só para a segurança de todos, mas 

também para a melhoria das condições da prática desportiva, potenciando a obtenção de melhores 

resultados. 

Manteve-se a dinamização das plataformas digitais do Clube (site: www.gcodivelas.com; facebook), 

veículos importantes de divulgação e consulta de informação, devendo, no entanto, continuar a 

promover-se um maior envolvimento de toda a estrutura do Clube. 

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

participação do Clube na Semana do Desporto da CMO (4ºedição). 

 

Evolução Clube 

O Ano de 2017 foi um ano de mudança, difícil mas necessária. 

Em 2018 a Direção do GCO, pretende continuar trabalhar para proporcionar a melhoria das condições 

para o desenvolvimento da prática desportiva das nossas 5 Modalidades (Andebol, Ginástica, Hóquei, 

Patinagem, Xadrez) face ao aumento das exigências normais para um Clube que atingiu a dimensão 

do GCO. 

http://www.gcodivelas.com/
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O êxito de toda a estrutura continuará a depender do envolvimento e comprometimento de todos (todos 

juntos somos GCO!!!). 
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BALANÇO | MODELO REDUZIDO 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS | MODELO REDUZIDO 

 

  



 

 
Pág. 9 de 25 

 

BALANCETE | VALORES A 31.12.2017 
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RELATÓRIO ATIVIDADE POR MODALIDADE 

 

XADREZ 

 

Resumo da atividade da Secção em 2017 

No ano de 2017 filiámos apenas 12 jogadores, dos mais de vinte que frequentam habitualmente as 

sessões de treino no Clube, e participámos, individualmente ou por equipa, em mais de três dezenas 

de campeonatos e torneios, nacionais e internacionais, dos quais 12 eram provas oficiais (10 

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 a época seguinte e, na segunda ficámos a meio da 

tabela, ligeiramente abaixo da nossa posição de entrada. Será oportuno voltar a destacar que 

continuamos a ter dificuldade em colocar a jogar, em simultâneo, os jogadores mais cotados. Esta 

questão tem limitado o nosso desempenho coletivo e a participação em mais provas oficiais por 

equipas. 

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

três modalidades (partidas clássicas, rápidas e semi-rápidas).  

Esta jogadora participou também, em representação de Portugal, no European Individual Women 

Chess, que decorreu em Riga, capital da Letónia, tendo uma participação modesta e ficando 

classificada ligeiramente acima, do seu lugar inicial, no ranking final. 

Em outubro de 2017, início da época 2017/2018, a Ana Baptista, por ter obtido melhores condições 

noutro clube de Lisboa, abandonou o GCO ao fim de 13 anos. 

Destaque, também, para o veterano Alberto Corrêa Mendes que participou em todas as provas oficiais 

(nacionais e distritais) do seu escalão, tendo-se classificado em 2º lugar, nos campeonatos distritais, 

nas três modalidades: partidas clássicas, rápidas e semi-rápidas. 

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

de Xadrez de Lisboa, o IV torneio de partidas semi-rápidas do GCO, inserido no Circuito Distrital de 

Semi-Rápidas de Lisboa, que teve a participação de vinte e cinco jogadores, e onde conseguimos o 

troféu, por equipas, para o nosso Clube.  

A mudança de sala e das condições para treino da modalidade, que encetámos no ano anterior, tem 

vindo a atrair mais jovens, permitindo assim acalentar a esperança que não desapareça o Xadrez no 

Concelho de Odivelas, tendo em conta que somos o único Clube a divulgar esta modalidade desportiva 

no nosso município. 

Queremos, por fim, deixar o nosso agradecimento especial a todos os xadrezistas do GCO que 

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

 

Odivelas, 6 de outubro de 2018. 

(A Secção de Xadrez)     
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HÓQUEI EM PATINS 

 

Introdução 

 

A principal missão da Secção de Hóquei em Patins do Ginásio Clube de Odivelas (G.C.O.), é a 

promoção da prática desportiva da modalidade pelas crianças e jovens que tenham interesse pela 

mesma, assente em princípios éticos, tais como, o respeito pelo próximo, a boa cidadania, a 

solidariedade, a disciplina e o “fair-play”. 

 

A época desportiva de 2017/2018 representou um importante desafio para a Secção de Hóquei em 

Patins do G.C.O., na medida em que se verificou um grande aumentou de atletas inscritos, o que nos 

permitiu cumprir o objetivo de ter o clube representado nas diferentes competições oficiais da 

modalidade. 

 

Importa realçar que a época de 2017/2018 é, apenas, a segunda época da atual Coordenação da 

Secção de Hóquei em Patins, pelo que, o caminhado trilhado até aqui e, bem assim, o que se pretende 

trilhar num futuro próximo, assenta, sobretudo, e acima dos resultados desportivos pretendidos, no 

objetivo primordial de estruturar e organizar a Secção, de modo a construir uma imagem de confiança 

do Clube na comunidade desportiva. 

 
Esperamos, então, no presente relatório, espelhar o que até aqui foi feito e o que pretendemos fazer 

no futuro. 

 

 

Atividade desportiva 

 

Na época de 2017/2018, o hóquei em patins do G. C. Odivelas, contou com os seguintes escalões: os 

seguintes escalões: 

 Sub 13 (atletas com 11 e 12 anos de idade) – com duas equipas: A e B; 

 Sub 15 (atletas com 13 e 14 anos de idade); 

 Sub 17 (atletas com 15 e 16 anos de idade); 

 Sub 20 (atletas com 17, 18 e 19 anos de idade); 

 Escolinhas – constituído por crianças mais novas do que as elencadas nos escalões anteriores 

(enquadráveis, portanto nos escalões de bambis, benjamins e escolares), ou por crianças com idades 

superiores a estas, mas, em fase de iniciação e aprendizagem da modalidade. 
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Durante a época de 2017/2018, todas as equipas, com exceção das escolinhas1, participaram nas 

seguintes provas oficiais da modalidade: 

 Campeonato Regional; 

 Taça APL 

 Taça Professor João Campelo 
 

 

 
Ainda durante este período, as equipas de hóquei em patins do G.C. Odivelas, foram convidadas a 

participar em diversos eventos não oficiais, tais como jogos de treinos e Torneios promovidos por outros 

clubes, donde se destacam: 

 

 Torneio de Portimão, com participação das equipas de Sub17 e de Sub13; 

 Torneio do C.A.C.O. (Campo de Ourique, Lisboa), com participação da equipa de Sub13 que 

conseguiu alcançar o 1.º lugar do torneio; 

 Torneio do Fabril (Barreiro), com participação das equipas de Sub13 e Sub15, conseguindo, esta 

última, alcançar o 1.º lugar do seu escalão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Face à “juventude” do Projeto e ao n.º de atletas, não se encontraram reunidas as condições para 

participação em provas oficiais, sendo, no entanto, objetivo primordial da próxima época desportiva 

criar a equipa de escolares, onde serão integradas as crianças que treinam atualmente nas escolinhas.
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Outras atividades  

Para além das atividades desportivas, destaca-se a realização da terceira edição das Clínicas de 

Férias de Hóquei em Patins, que se realizou entre os dias 2 a 6 de julho no Pavilhão do G.C. 

Odivelas. 

A Clínica de Férias, destinada a atletas entre os 4 e 15 anos, tem como objetivo principal desenvolver 

atividades que envolvem a prática de hóquei em patins, como também atividades lúdico-

pedagógicas, no período de uma semana (já em fase de férias escolares), entre as 8H00 e as 

18H00. 

Esta edição das Clínicas de Férias de Hóquei em Patins contou com a presença de trinta atletas, 

sendo que, cerca de metade são atletas do G.C. Odivelas. 

No âmbito das outras atividades, destaca-se ainda a presença do Hóquei em Patins na festa do 40.º 

aniversário do Clube, bem como, no evento do Logo Humano, para apoiar a candidatura de Odivelas 

a cidade Europeia do Desporto 2020, com ampla participação de todos elementos da secção de 

hóquei em patins (corpo técnicos, atletas e Pais). 

De realçar também a iniciativa promovida por esta seção na doação de géneros alimentares não 

perecíveis, durante a época natalícia, à Obra da Imaculada Conceição e Sto. António, em Dona 

Maria, Caneças, a qual, nos congratulamos, de ter tido uma adesão muito significativa por parte de 

pais, atletas e familiares. 

 

 

Recursos afetos 

 
a) Recursos Humanos 

Ao nível dos recursos humanos, o hóquei em patins contou, na época de 2017/2018, com 75 atletas 

federados, tendo-se verificado um grande aumento de atletas face ao período homologo anterior. 

Permitimo-nos aqui destacar o Projeto Solidário que a Secção de Hóquei em Patins se propôs, 

desde o início, a prosseguir, por meio do qual, é possível que alguns atletas com situação carenciada 

comprovada, possam praticar a modalidade no G.C. Odivelas com isenção total de pagamento de 

mensalidade. 

 

 
O corpo técnico da secção de hóquei em patins é constituído por: 1 - 

Coordenador Geral (1); 

2 - Treinadores (3); 

 

3 - Delegados (2 por escalão); 

 

4 - Massagistas (2). 
 
Com exceção dos treinadores, todos os elementos do corpo técnico prestam a sua atividade em 

regime de voluntariado. 
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b) Recursos Financeiros 

Para desenvolvimento das atividades durante a época de 2017/2018, a secção de hóquei em patins 

contou com os seguintes recursos financeiros: 

1 - Patrocínios (dependentes, unicamente, do espírito de voluntariedade e solidariedade); 

2 - Mensalidades dos atletas. 
 
 

Objetivos  época de 2018/2019 

 
Tendo em consideração a “ juventude” do Projeto (recordamos que a próxima época, será a terceira 

época da atual Coordenação da Secção de Hóquei em Patins), destacamos como principais 

objetivos para a próxima época: 

 Continuar a consolidar a imagem de confiança no Hóquei em Patins do G.C. Odivelas, na 

comunidade desportiva, de modo a conseguir captar mais atletas; 

 Aumentar o n.º de treinadores, de preferência 1 por cada escalão, de modo a conseguir 

alcançar melhores resultados desportivos; 

 Criar a equipa de escolares, onde serão integrados os atletas das escolinhas. 

 
 

Conclusão 

 

A época de 2017/2018 foi, sem dúvida, uma época de crescimento e evolução da Secção de Hóquei 

em Patins do G. C. Odivelas, na medida a que assistimos a um aumento, para quase o dobro, dos 

atletas inscritos e federados, sendo, portanto, o balanço bastante positivo. 

Para a próxima época, apesar de termos consciência de algumas dificuldades que teremos de 

ultrapassar, nomeadamente, do foro financeiro, propomo-nos continuar a sedimentar esse 

crescimento, para ao qual será, sem dúvida, necessária a boa vontade e empenho dos diversos 

elementos do corpo técnico, mas sempre o mesmo lema: 

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES! 
 

 

O Coordenador Geral da Secção de Hóquei em Patins, 

 
João Relvas 
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PATINAGEM ARTÍSTICA 
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Provas realizadas de janeiro 2017 a dezembro 2017  

 

De Janeiro de 2017 até Dezembro de 2017 participámos em diversas provas e eventos conforme 

descrição que se segue: 

Testes de promoção (iniciação):  

1ºTestes (04.3.2017) total de Provas -52 – Aprovados: 52 – Reprovados: 0 

2º Testes (13.5.2017) Total de Provas - 59 - Aprovados: 57 - Reprovados: 2 

3ºTestes (11.11.2017) Total de Provas - 48 - Aprovados: 47 - Reprovados: 1 

4º Testes (09.12.2017) Total de Provas – 2 - Aprovados: 2 – Reprovados: 0 

Total Geral de Testes de Promoção (Iniciação): 161 – Aprovados: 158  - Reprovados: 3 

 

Testes distritais (por disciplina):  

 

1ºTestes (18/19.Fev.2017):  

F. Obrigatórias -Total de Provas -6 – Aprovados: 2 – Reprovados: 4 

Pat.Livre -Total de Provas -12 – Aprovados: 8 – Reprovados: 3 – Sem efeito: 1 

Solo Dance- Total de Provas -14 – Aprovados: 2 – Reprovados: 9 – Sem efeito: 3 

2ºTestes (25.Mar.2017):  

F. Obrigatórias -Total de Provas -5 – Aprovados: 5 – Reprovados: 0 

Pat.Livre -Total de Provas -9 – Aprovados: 9 – Reprovados: 0  

Solo Dance- Total de Provas -12 – Aprovados: 10 – Reprovados: 2  

 

3ºTestes (22.Abril.2017):  

Pat.Livre -Total de Provas -2 – Aprovados: 2 – Reprovados: 0  

Solo Dance- Total de Provas -2 – Aprovados: 2 – Reprovados: 0  

4ºTestes (07.10.2017):  

Pat.Livre -Total de Provas -10– Aprovados: 7 – Reprovados: 3  

Solo Dance- Total de Provas -11 – Aprovados: 4 – Reprovados: 7  

 

Total de Testes Distritais (Por disciplina): 

F. Obrigatórias - Total de Provas: 11 Aprovados: 7 – Reprovados: 4  

Pat.Livre - Total de Provas: 33 Aprovados: 26 – Reprovados: 6 - s/efeito: 1  
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Solo Dance- Total de Provas: 39 Aprovados: 18 – Reprovados: 18 - s/efeito: 3 

 

Geral – Provas: 83     Aprovados: 51  Reprovados: 28   S/efeito:4 

 

Competições Oficiais 

  

Open Sport Benjamins – 01 Julho – Sassoeiros (Livres)-  Nr. Atletas GCO: 1 - Classificação: 2ºL 

(Joana Antão) 

Classificação por clubes -4ºL 

Torneio Bambis-20 Maio – Nr. Atletas GCO: 10 - classificação por equipas -9º lugar 

 

Campeonatos Distritais 

Camp.Dist. de Benjamins – Nr. Atletas GCO: 1– Classificação: 8ºL – Por Equipas: 6ºL  

Camp. Dist. Solo Dance: Nr. Atletas GCO: 3  – Classificações: 13º L, 16ºL, 28ºL 

Camp. Dist. Patinagem Livre: Nr. Atletas GCO: 5 – Classificações: 5º L, 22º L, 25º L, 32º L,35ºL - (1 

atleta apurada para o Campeonato Nacional – Catarina Antão) 

Classificação Por Equipas: 13ºL    

Campeonatos nacionais 2017: 

CAMP. NACIONAL DE CADETES – 8 e 16 JULHO – TOMAR 

ATLETA: CATARINA ANTÃO - 13º L 

Classificação por clubes no Camp. Nacional Pat. Livre: 51ºL 

 

 

Torneios 

XIII Torneio de Pat. Artística de Sta Cita – 20 Maio–(Livres) - Nr. Atletas GCO: 8   

1ºL-Catarina Antão+ 2º L- Leonor David + 3º L Beatriz Matos  

1.º Torneio de Patinagem do C.A.C.O- 17 e 18 de Junho – (Livres) Nr. Atletas GCO: 12  

1ºL-Mª Clara Leitão + 3º L- Laura Soeiro 

IX Torneio DinoPatim-22 e 23 Julho- (Solo Dance) Nr. Atletas GCO: 3 

3º L-Leonor David 

Troféu Futebol Clube de Alverca-23 e 24 Setembro- (Solo Dance) Nr. Atletas GCO: 3  

1º L- Leonor David + 2ºL - Francisca Cardoso + 3ºL - Joana Antão 

 

IV Torneio de Pat. da Soc. Rec. da Várzea de Sintra-14 /15 de Outubro - Nr. Atletas GCO: 6  



 

 
Pág. 20 de 25 

 

1ºL-Catarina Antão 

 

Torneios Jovem APL – (21/22out(PFC) + 04/05nov(FCA)-14 atletas Livres + 12 atletas Solo Dance 

 

Solo Dance 

2ºL-Bruna Oliveira e 3ºL-Inês Peixoto 

3ºL-Laura Soeiro 

 

Livres 

2ºL-Carolina Toscano e 3ºL - Joana Antão 

1ºL-Joana Rio 

 

 

Estágios /Exibições 

Estágio Internacional de Patinagem Livre (CFS)em 14 de abril com o treinador Ruben Omar Genchi-

1atleta 

Estágio de Patinagem Livree Solo Dance em 06 e 07maio com o treinador Filipe Sereno-15 atletas 

Semana desporto-27 maio 

Festa Sol e Mar-24 junho 

Estágio Internacional de Dança em 11 e 12novembro com a treinadora Cínzia Bernardi e o treinador 

Filipe Sereno-5 atletas 

Festival de Patinagem Artística do Linhó-14 atletas 

Gala de Campeões em 2 de dezembro-27 atletas  

Festa de Natal da Patinagem – 16 dezembro – com todos os atletas da modalidade e Homenagem à D. 

Mª Rosa Gil pelo seu 90ºaniversário 

 

 

Total de atletas (em dez 2017):  93 atletas 

 

 55 Atletas na Iniciação  

 28 Atletas na Pré-competição 

 10 Atletas na Competição 

 

Sem outro assunto de momento apresentamos as nossas saudações desportivas, 

A secção de Patinagem 

Odivelas,19  de Outubro de 2018  
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ANDEBOL 

 
O Andebol participou nas diversas competições regionais/nacionais com o escalão de Minis, Infantis, 
Iniciados e Juvenis. 
  
Este ano introduzimos a modalidade de Andebol Feminino com o escalão de Iniciados. 
  
Os minis participaram ainda no encontro nacional da modalidade que decorreu em Avanca/Estarreja. 
  
Realizámos um peddy paper pelas ruas de Odivelas, seguido de um concerto com o grupo GPL oriundo 
da cidade. 
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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 tanto da Associação ginástica de lisboa, 
como da Federação de Ginástica de Portugal, participamos também em alguns torneios Internacionais, 
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 perto de 100 atletas distribuídos pelas classes de Ginástica 
Infantil I e II e classe de Dança, Classe Iniciação á pré-competição, Classe Pré Competição e Classe de 
Competição de Trampolins.  

Esperemos que o ano de 2018 seja ainda mais profícuo em bons resultados para as nossas cores. 

Em seguida apresentamos um pequeno resumo dos principais resultados da nossa secção em 2017. 

 

  

Seleção Nacional   

  

Categoria/Escalão 
Seleção Duplo Mini Trampolim 

Campeonato Mundial 

Joana Castela I João Duarte. 

 

  

Campeões Nacionais e pódios    

  

Categoria/Escalão Mini Trampolim – Infantil Individual 

Camila Soeiro 1ª Class. 

 

 

Categoria/Escalão Mini Trampolim – Iniciado Individual 

Tiago Teixeira/Tatiana Prazeres 1ª Class. 

 

Categoria/Escalão Mini Trampolim – Juvenil Individual 

Márcia Ferreira  1º Class. 

 

 

Categoria/Escalão Mini Trampolim – Júnior Individual 

Miguel Nascimento. 1º Class. 

 

Categoria/Escalão Mini Trampolim – Sénior Individual 

Andreia Mota. 1º Class. 
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Categoria/Escalão Mini Trampolim – Infantil Equipa Mista 

Inês Almeida I Camila Soeiro I Lara Louro I Manuel Figueira 1º Class. 

 

 

Categoria/Escalão 

Duplo Mini Trampolim – Júnior Individual** 

Trampolim Individual 1.ª Divisão – Júnior** 

Trampolim Sincronizado – Júnior** 

Tiago Sousa. 

**Campeão Nacional e Distrital nas modalidades acima descritas. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Juvenil individual 

Maria Almeida 3º Class. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Equipa Juvenil 

Maria Almeida I Vanessa Correia I Inês Ferreira I Beatriz Nogueira 3º Class. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Júnior individual 

Sofia Matias 3º Class 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Senior individual 

Joana Castela 3ª Class. 

 

 

 

 

 

Torneio José António Marques   

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Juvenil individual 

João Duarte 3ª Class. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Iniciados 
individual 
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Tatiana Prazeres 3º Class. 

 

 

Categoria/Escalão Trampolim Individual – Juvenil 

João Duarte 3º Class. 

 

 

  

Campeões Distritais   

  

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Juvenil individual 

João Duarte. 

 

 

Categoria/Escalão 
Duplo Mini Trampolim – Júnior Individual 

Trampolim Individual Base – Júnior Individual 

Miguel Nascimento. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Júnior 
Individual 

Danilo Cheprazov. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Júnior 
Individual 

Sofia Matias. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Iniciado 
Individual 

Tiago Teixeira. 

 

 

Categoria/Escalão Duplo Mini Trampolim – Equipa Juvenil 

Maria Almeida I Vanessa Correia I Inês Ferreira I Márcia Ferreira. 
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Categoria/Escalão Trampolim Individual Base – Equipa 
Juvenil 

Catarina Silva I Vanessa Correia I Inês Ferreira I Márcia Ferreira. 

 

 

 

Treinadores: 

 

Jorge Almeida (Nelo) 

Andreia Castela 

Joana Castela  

Jéssica Silvério 

Bruno Oliveira 

 

Seccionistas: 

 

Ricardo Prazeres 

Mário Duarte 

Paulo Castela  

Isabel Sousa 

 

 

 

 


