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PREÂMBULO 
 

 
O Amadora Gimno Clube tem por fins desenvolver a prática da Educação Física; todos os 
tipos de ginástica, incluindo as práticas de “fitness” e condição física, enquanto actividades 
físicas e práticas desportivas pedagogicamente enquadradas; proporcionar aos seus associados 
meios de convívio social, cultural e desportivo, contribuindo assim para o desenvolvimento 
desportivo e para o engrandecimento do Concelho e do País. 
 
Somos um Clube de Ginástica e de Actividades de Ginásio centrado numa especialização que 
nos permitirá alcançar e manter um grau de qualidade elevado. Seremos os primeiros a exigir 
a excelência e a colocar bem alto o padrão que pretendemos para as nossas actividades. 
 
Pretendemos ter uma oferta diversificada e abrangente quer ao nível dos escalões etários, quer 
ao nível dos tipos de actividade gímnica e de ginásio tentando satisfazer assim os desejos dos 
praticantes e das suas famílias. 
 
Pretendemos criar e ter condições para manter a existência e o desenvolvimento de dois ou 
três grupos representativos do Clube. 
 
Em relação às instalações pretendemos abranger todas as freguesias que nos seja possível e 
em que a nossa actividade seja útil. Tentaremos fazê-lo através de parcerias, de alugueres e de 
todas as formas possíveis para optimizar as nossas capacidades em face dos interesses das 
pessoas. No inicio estaremos sediados no Pavilhão do CEMA em Alfragide, primeira 
freguesia onde encontrámos as condições necessárias para implementar a nossa actividade. 
 
Por fim gostaríamos de ter êxito e crescer o suficiente para daqui a três ou quatro anos 
podermos deixar de ser um Clube “nómada” avançando para outro desafio 
- As NOSSAS primeiras instalações próprias 
 
Acreditamos que será possível porque achamos que: 
 
O Sonho Comanda a Vida.  
A União e a Amizade fazem o resto. 



1 - ÓRGÃOS DIRIGENTES  
(até 14/11/2008) 

Corpo Directivo: 
Presidente: José Manuel dos Santos Correia Lagoas, sócio nº 2 
Vice-presidente: Pedro Alexandre Mendonça de Oliveira, sócio nº3 
Secretário: Patrícia Filipe Correia Cardoso, Sócio nº 6 
Primeiro Suplente: Rogério Paulo Gonçalves Meireles, Sócio nº 5 
Segundo Suplente: Jorge Manuel Sequeira da Costa Pereira, sócio nº4 
 

 
(Da Esquerda para a Direita: Rogério Meireles; Patrícia Cardoso; José Lagoas; Pedro Oliveira; Jorge Pereira.) 

 
ÓRGÃOS DIRIGENTES  

(a partir de 14/11/2008) 
Mesa da Assembleia-geral: 

Presidente: Alexandra Sofia Oliveira Simões, sócio nº8 
Vice-presidente: Joaquim Jorge Pimpão Franco, sócio nº12 
Secretário: Pedro Miguel Ximenes Batista Borges, sócio nº10 
Suplente: Ana Paula Monteiro Gonçalves de Meireles, sócio nº51 

 

 
(Da esquerda para a direita: Joaquim Franco; Alexandra Simões; Pedro Borges; Ana Meireles.) 



  
Direcção: 

 
Presidente: Pedro Alexandre Mendonça de Oliveira, sócio nº3 
Vice-presidente: Patrícia Filipe Correia Cardoso, sócio nº6 
Secretário: João Nuno Lourenço Casais, sócio nº13 
Suplente: Luís Filipe Ferreira Lopes Correia Cardoso, sócio nº23 

 

 
(Da esquerda para a direita: Luís Cardoso; Patrícia Cardoso; Pedro Oliveira; João Casais.) 

 
Conselho Fiscal: 

 
Presidente: Sílvia Loren dos Reis Torrão, sócio nº9 
Vice-presidente: Hugo Miguel Barata Ladeira, sócio nº7 
Secretário: Luís Miguel Alves Rodrigues, sócio nº11 
Suplente: Pedro Manuel Martins Ribeiro, sócio nº49 

 

 
(Da esquerda para a direita: Hugo Ladeira; Sílvia Torrão; Luís Rodrigues.) 



2 - INSTALAÇÕES 
 

 

Pavilhão do CEMA, Avenida da Quinta Grande 64 - Alfragide 2610-162 Amadora 
 
No capítulo das instalações há que referir em primeiro lugar, e por razões históricas, que as 
primeiras reuniões se desenrolaram no café “Flor do Campo” na Reboleira e em casa do 
Professor José Lagoas que assim constituíram-se como as primeiras “instalações” do nosso 
Clube. 
 
De seguida foi a Junta de Freguesia da Venteira que nos acolheu dando-nos a nossa morada 
oficial (Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, n.º 8 – B, Amadora) e local (a sua sede) para 
desenvolvermos o contacto semanal com os associados ao longo dos meses de Julho e Agosto. 
 
Mais tarde e em resultado das reuniões muito produtivas tidas em Julho com a Junta de 
Freguesia de Alfragide instalámo-nos, em Setembro, no magnífico Pavilhão do CEMA na 
freguesia de Alfragide. 
 
Foi um culminar de uma fase extremamente gratificante que julgamos ser merecedores mas 
que nunca conseguiríamos ultrapassar sem a colaboração das duas Juntas de Freguesia e a 
visão dos seus dirigentes. 
 
Aqui se expressa um reconhecido Obrigado aos senhores: 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Alfragide, Catolino Dias Pinto 
Presidente da Junta de Freguesia da Venteira, Vítor Pedro da Conceição Gonçalves 
Secretário da Junta de Freguesia da Venteira: Ricardo Constantino Santos Carmo  
 
Em Setembro e Outubro fizemos pequenas intervenções de adaptação e recuperação para nos 
instalarmos e ser possível termos a nossa actividade com os padrões mínimos de qualidade 
que definimos para o nosso Clube. Foi nesta fase que decorámos e mobilámos o hall de 
entrada, que colocámos as nossas lonas promocionais e que fizemos pequenos arranjos e 
adaptações nas instalações.  
 



 
 
Em Novembro projectámos e em Dezembro iniciámos as grandes obras de adaptação e de 
melhoria de condições nos Balneários, Hall de Entrada, Secretaria e Galeria transformando-a 
num Estúdio para atingirmos o padrão de serviço que entendemos ser o que melhor serve os 
nossos associados, a Freguesia e o Concelho. 
 
A descrição dos resultados dessa obra será detalhadamente desenvolvida no relatório do 
próximo ano, tendo em conta que a obra só terminou a meio de Janeiro de 2009. 

 
3 - EQUIPAMENTOS 

 
No que diz respeito aos equipamentos a situação foi bem mais difícil. O Pavilhão do CEMA 
não dispunha de nenhum equipamento desportivo próprio existindo apenas material de outras 
entidades nomeadamente: 
 
- Material de Judo e de Ginástica pertencente à Associação de Pais da Escola do 1 ciclo. 
- Material de Artes Marciais pertencente a uma Associação que utilizava também estas 
instalações. 
 
Para iniciar a nossa actividade tivemos que projectar uma enorme operação de aquisição de 
meios para a prática da Ginástica com a qualidade que entendíamos mínima para os nossos 
praticantes. É obrigatório aqui, em simultâneo, referir e agradecer a quem nos ajudou a 
ultrapassar esta fase. 
 
- Estabelecemos um protocolo verbal com a Associação de Pais da Escola do 1 ciclo de 
cedência mútua de material. 
- Comprámos à Casa Senna, com condições de pagamento só possíveis graças à boa vontade 
e amizade dos seus proprietários, o primeiro conjunto de material e logo a seguir outro que 
nos resolveu satisfatoriamente todas as necessidades das nossas classes de Ginástica. 
- Tivemos a oferta preciosa da Federação de Ginástica de Portugal de 4 bancos suecos e 2 
plintos. 
- Tivemos também a fantástica cedência por parte da Associação de Ginástica de Lisboa de 
um Praticável 
- Em Dezembro adquirimos também o material de som e de prática necessário à abertura da 
área de Fitness (Body Combat e Body Vive) em JANEIRO 2009. 



             
 

 
 

4 - ACTIVIDADES 
 

Actividades Administrativas e Associativas. 
 
Na Área Administrativa destacamos as seguintes acções: 
 

o Fundação do Clube com sede nas instalações da Junta de Freguesia da Venteira. 
o Elaboração e Aprovação dos Estatutos e posteriormente a aceitação dos Estatutos 

Simplificados fornecidos no serviço da “Associação na Hora”. 
o Abertura das inscrições para as actividades 
o Elaboração e Aprovação do Regulamento Geral em Assembleia-geral convocada para 

o efeito. 
o  Inscrição do Clube nas diversas entidades Locais e Nacionais, Câmara Municipal, 

Associação de Ginástica de Lisboa e Federação de Ginástica de Portugal. 
o  Instalação da Secretaria e Direcção ao nível dos procedimentos e documentos no 

Pavilhão do CEMA na freguesia de Alfragide e organização do seu funcionamento 
o Organização e execução das primeiras Eleições para os Órgãos Sociais em 

Assembleia-geral convocada para o efeito. 
 



 
Na Área Associativa destacamos as seguintes acções: 
 
A Campanha do Sócio Pioneiro e a do Sócio 2008. 
O estabelecimento de um espírito de Clube partilhado por TODOS os sócios. 
 
Dados Estatísticos: 
 

Sócios (a 31 de Dezembro de 2008):  
Fundadores:    13 
 
Pioneiros:  127 
 
Restantes:    17 
 
Total:   157 
 

Masculinos:  66;  Femininos:  91 
 
Maiores:  73;  Menores:  84 

 
Valor da Quota: € 2,00 para os Efectivos e € 1,00 para os Auxiliares. 
O valor da Jóia é de € 15,00. 
 
Actividades Desportivas 
 
Destacamos o seguinte: 
 
A Abertura da Época com 4 classes de Ginástica tal como estava programado e o rápido 
alcançar da meta estabelecida de 60 inscritos. 
 
O facto da Junta de Freguesia de Alfragide ter entregue ao Clube a responsabilidades de 
ministrar as aulas aos 6 grupos da creche optimizando assim, quer o nosso “know-how”, quer 
o nosso investimento em material. 
 
O lançamento/promoção, em Dezembro da área de fitness. 
 
A Realização do 1º Sarau de Natal em 13 de DEZEMBRO. 
 

               
 



 
Classes/Grupos 

Horário Ginástica Para Todos: 
 

Ginásio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
18h30 
19h30 “Os Flacks” “Os 

Flicks” “Os Flacks” “Os 
Fliks” “Os Flacks” 

19h30 
21h00 

“Especial 
Mista” 

“Gym G”  

  “Especial 
Mista” 

“Gym G”  

  “Especial 
Mista” 

“Gym G” 
 
Atletas (a 31 de Dezembro de 2008): 65 alunos 
 
“Os Flicks” – Classe de Formação, dos 6 aos 12 anos, Prof. Jorge Pereira: 9 alunos 
 
“Os Flacks” – Classe de Formação, (+ 12), Prof. Jorge Pereira:·  27 alunos 
 
“Gym G” – Classe de Representação, Prof. Rogério Meireles:·  10 alunos 
 
“Especial Mista” – Classe de Representação:·    19 alunos 
 
 
Praticantes da Creche (a 31 de Dezembro de 2008): 
 
Creche (Ursinhos, Patinhos, Tartarugas, Pandas, Pinguins e Golfinhos): 87 alunos 
 

 
5 -RECURSOS HUMANOS 

 
Técnicos 
 
O Amadora Gimno Clube teve nestes três primeiros meses ao seu serviço os seguintes 
técnicos: 
 
Rogério Meireles; responsável técnico do Clube, técnico da classe Gym G e da classe Especial 
Mista. 
 
Jorge Pereira; técnico das classes da Creche, da classe Flicks, da classe Flacks e da classe 
Especial Mista. 
 
De referir ainda que o Professor José Lagoas após ter sido o primeiro responsável pela 
Direcção do Clube (até 14/11/2008), manteve-se como consultor/assessor voluntário em todas 
as actividades de Gestão e Desportivas do Clube até ao final do Ano. 
 
Foi decidido pela Direcção, ainda em Dezembro, a sua entrada como Coordenador Geral do 
Clube, no início de Janeiro. 



6 - NOTAS FINAIS E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 
 
 

 
É com grande satisfação e orgulho pelo já realizado e com muita esperança num futuro 
promissor que terminamos este primeiro texto “histórico” do Amadora Gimno Clube. 
 
Após apenas 5 meses de vida o AGC demonstrou, tal como fica aqui expresso neste relatório, 
uma vitalidade e um crescimento que superou e surpreendeu até mesmo os mais optimistas 
dos seus fundadores. 
 
A Direcção do AGC congratula todos aqueles que quiseram partilhar o “sonho” e espera 
sinceramente que este relatório seja o primeiro de muitos redigidos neste mesmo espírito de 
alegria e sucesso e ao mesmo tempo espelho da qualidade que queremos que sejam adjectivos 
SEMPRE ligados ao nosso Clube. 
 
Não menos importante do que o expresso anteriormente este relatório é sinónimo de 
transparência, sinceridade e honestidade aliadas ao rigor assegurado pelo nosso sempre 
disponível e extremamente competente TOC, Sr. Fernando Antunes a quem expressamos o 
nosso sincero agradecimento pelo seu trabalho e pelos seus ensinamentos. 
 
Por fim propomos aos associados do Amadora Gimno Clube: 
 
- A aprovação das contas de 2008. 
 
- A aplicação dos seus resultados líquidos no ano de 2009 
 
 
 
 
 
MUITO OBRIGADO 
 
 
 
VIVA O AGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 - CONTAS (BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS) 

 





8 - PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
Nos termos das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal apresentar o seu 

Relatório e Parecer sobre o Relatório de Actividade, Balanço e Demonstração de Resultados 

referentes a 2008, apresentados pela direcção do Amadora Gimno Clube. 

 

O Conselho Fiscal acompanhou de perto a actividade administrativa da Direcção e realizou 

contactos com o associado mais presente na administração do Clube, Sr. José Lagoas, tendo 

recebido sempre resposta às questões levantadas. 

 

Relativamente aos documentos de prestação de contas – Relatório de Actividade, Balanço e 

Demonstração de Resultados, verificou o Conselho Fiscal que satisfazem os preceitos legais 

aplicáveis. 

 

O Relatório de Actividade é esclarecedor da acção desenvolvida e dos resultados alcançados, 

e, está em conformidade com as contas apresentadas. Da sua análise o Conselho Fiscal deseja 

salientar os seguintes aspectos: 

 

1 Os objectivos, em termos do número de associados e praticantes, foram atingidos com 

sucesso, tendo mesmo sido ultrapassadas as metas estabelecidas; 

2 O aumento exponencial dos equipamentos adequados à prática desportiva; 

3 A melhoria das instalações permitiu a obtenção dos padrões mínimos de qualidade 

para a prática desportiva; 

4 Organização financeira orientada por um Técnico Oficial de Contas. 

 

O Balanço e Demonstração de Resultados de 2008: 

 

1. Permitem uma adequada compreensão da situação financeira do AGC e dos seus 

resultados;  

2. As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados foram adequados; 

3. Reflectem o esforço de todos os associados, no sentido de proporcionar condições 

financeiras iniciais ao Amadora Gimno Clube; 

4. É de salientar que os Resultados Líquidos Operacionais tiveram um saldo positivo de 

7.376,04€.  



 

Deste modo é parecer do Conselho Fiscal que: 

 

1º. Seja aprovado o Relatório de Actividade apresentada pela Direcção referente ao exercício 

de 2008; 

 

2º. Sejam aprovados o Balanço e a Demonstração de Resultados de 2008; 

 

3º. Seja aprovado um voto de louvor aos membros da Direcção, Entidades, Associados e 

Colaboradores pela dedicação e competência reveladas. 

 

 

 

Amadora, 7 de Abril de 2009 

 

O CONSELHO FISCAL 

 

Sílvia Loren dos Reis Torrão, sócio nº9  

Presidente 

 
 

Hugo Miguel Barata Ladeira, sócio nº7  

Vice – Presidente 

 
 

Luís Miguel Alves Rodrigues, sócio nº11  

Secretário 

 
Pedro Manuel Martins Ribeiro, sócio nº49  

Suplente 

 


