A Sessão Anual que a Academia Olímpica de Portugal leva a
efeito em 2018 tem lugar em Braga, no contexto da Cidade
Europeia do Desporto, com que a cidade foi galardoada no
âmbito da União Europeia. Os trabalhos da sessão
desenrolam-se no Museu D. Diogo de Sousa, em cujo
auditório é realizada a cerimónia de abertura, decorrendo as
conferências no espaço do Mosaico Romano e os trabalhos
de grupo noutras salas de menor dimensão. O alojamento
dos participantes é assegurado no Hotel Ibis Budget, sendo
as refeições servidas no próprio museu (com exceção do
jantar de abertura).
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No início da tarde de sábado, 27 de outubro, é realizada uma
visita cultural pela cidade, sendo essa uma das formas de
colaboração do Município de Braga com o programa e a
organização da sessão. A Câmara Municipal de Braga é, de
resto, o parceiro local da AOP na organização desta XXIX
Sessão Anual e 10.ª Sessão para Membros.
Os interessados em inscrever-se na sessão devem preencher
o formulário disponível na página da AOP na internet. A
inscrição será considerada válida após comprovação do
pagamento da taxa de inscrição. Para mais rápida validação
da inscrição, solicita-se o envio de comprovativo do
pagamento da taxa de inscrição (€25,00 para participantes ou
€60,00 para acompanhantes) para o endereço de «e-mail»
aop@comiteolimpicoportugal.pt. O pagamento da referida
taxa deve ser feito por transferência ou depósito direto na
conta bancária do Comité Olímpico de Portugal, com o IBAN
PT50.0033.0000.45423058054.05. O recibo correspondente
será entregue no «check-in» da sessão ou, se assim
solicitado, enviado por correio postal.
Da taxa paga não haverá reembolso em caso de desistência
do inscrito. O pagamento da taxa de inscrição de participante
dá direito e dever à participação nas atividades programadas,
à pasta com documentação, a alojamento em quarto duplo
com pequeno-almoço, ao jantar de sexta-feira, a almoço e
jantar de sábado. No caso da taxa de inscrição de
acompanhante, os direitos são iguais aos dos participantes
exceto no que se refere à participação nos trabalhos
(conferências de sábado e domingo e trabalhos de grupo) e à
pasta com documentação.
O prazo para submissão dos formulários de inscrição decorre
até 12 de outubro.
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PROGRAMA

14h00 – Visita cultural a Braga

17h30 – Abertura do secretariado
19h30 – Jantar oficial

18h00 – 6.º painel – «A importância dos valores
olímpicos na minha formação» – mesa-redonda –
atletas olímpicos a confirmar. Moderação: Susana
Feitor

21h15 – Cerimónia de abertura

19h30 – Grupos de trabalho

Oradora convidada: Maria do Sameiro Araújo: «O Atleta
Olímpico – da formação à excelência»

20h30 – Jantar

16h30 – Grupos de trabalho

21h30 – Quiz

22h30 – Grupos de trabalho – apresentação com os
coordenadores
8h00 – Pequeno-almoço
8h00 – Pequeno-almoço
9h00 – 1.º painel – «A Academia Olímpica de Portugal na
formação do atleta» – Tiago Viegas. Moderação: Marta
Lopes

9h00 – 7.º painel – Apresentação do relatório de
participação na 58.ª Sessão da AOI para Jovens –
Germano Arroyo. Moderação: Tiago Viegas
9h30 – Apresentações de atividades de membros
da AOP

9h00 – 1.º painel – «O corpo em desuso. Que valores para
o futuro?» – Comissão Olimpismo, Igualdade de Género e
Inclusão Social – Cláudia Santos, Helena Messely e Susana
Rodrigues. Moderação: José Esteves

- Telma Banza

9h30 – 2.º painel – «Os valores olímpicos para os atletas
da antiguidade e os valores nos tempos modernos» –
Aníbal Justiniano. Moderação: Gustavo Marcos

- Fernando Andrade

10h10 – Coffee break
10h30 – 3.º painel – «Pierre de Coubertin, o atleta e os
valores olímpicos» – Gustavo Marcos. Moderação: Susana
Feitor
11h00 – 4.º painel – «A universidade e o atleta» –
Fernando Parente. Moderação: José Esteves
11h45 – 5.º painel – «Ciclismo português nos Jogos
Olímpicos. Passado, presente e futuro» – Delmino
Pereira. Moderação: Tiago Viegas
12h30 – Almoço

- Bibiana Farias
- Teresa Rocha
10h30 – 8.º painel – «Academia Olímpica do
Lesoto. Que realidade?» – Letsatsi Ntsibolane.
Moderação: Tiago Viegas
11h20 – Coffee break
11h40 – 9.º painel – Apresentação do livro «O
Movimento Olímpico, o Amadorismo e a
Profissionalização dos Atletas nos Jogos
Olímpicos» – Alcides Costa. Moderação: Tiago
Viegas
12h10 – Apresentação das conclusões dos grupos
de trabalho
13h00 – Cerimónia de encerramento

O Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa é um organismo
público, dependente do Ministério da Cultura. Criado em 1918,
como museu de arqueologia e arte geral, surgiu com o objetivo de
obstar à dispersão do património local até então na posse de
particulares e outras instituições. Em 1980, com a revitalização de
que foi alvo, a missão do museu passou a caracterizá-lo como
organismo científico-cultural no âmbito de arqueologia, passando a
desenvolver atividades nos domínios do apoio à investigação, da
museologia, da divulgação cultural e do apoio ao ensino e à defesa
do património arqueológico regional.
O edifício em que se encontra instalado desde 2007 foi construído
propositadamente para acolher o museu.
O acervo é constituído por dois grandes núcleos: um primeiro que
corresponde a antigos achados sem informação precisa sobre o
seu contexto arqueológico (na maioria, peças líticas epigrafadas) e
um segundo com as coleções incorporadas no museu após a
revitalização de 1980 (enquadradas em projetos de investigação
arqueológica de âmbito local e regional).
O museu ostenta o nome de D. Diogo de
Sousa, bispo do Porto e arcebispo de Braga
que viveu entre 1461 e 1532, notabilizandose no contributo para o desenvolvimento
urbanístico da cidade de Braga e pelo
empenho na instrução do clero. Foi pelos
seus esforços junto de D. João III que foi
possível criar o mais importante colégio de
Braga.

