Novo valor das quotas:

Comunicado abertura de época:
Apesar de algumas incertezas vividas, é com agrado que vos
comunicamos, ter a nova época desportiva iniciado com todas
as modalidades.
Os tempos que temos vivido não têm sido fáceis; manter este
Clube em actividade é difícil e só com a ajuda e empenho de
todos, conseguiremos levar de vencida esta tarefa.
Por isso, desde já uma palavra de apreço para todos aqueles
que se envolveram connosco.
Mas como sabeis, para que a vida das modalidades e do
Clube, se faça com menos sobressaltos, apelamos a todos para
que mantenham sempre as mensalidades e quotas em dia.
Relembramos que a partir de 2015, conforme aprovado na
ultima assembleia geral, as quotas só serão pagas semestral
ou anualmente, e no início de cada período.
Com os votos de uma excelente temporada para todos, que os
objetivos pessoais e colectivos sejam atingidos, porque o
sucesso dos atletas e colaboradores, será sempre o sucesso do
GCO.
Pela Direcção do GCO
José Amoedo Pereira

Gabriela Oliveira na Taça da
Europa de Patinagem Artística
2014

A nossa atleta Gabriela Oliveira irá
representar as cores da Selecção
portuguesa na Taça da Europa de
Patinagem Artística , que se
realizará no Luso, entre os
próximos dias 28
de Outubro e 1
GCO no mundial de Ginástica:
de Novembro.
A nossa ginasta, Joana Castela vai
ao Campeonato do Mundo por grupo de
Idades em Daytona – Miami – EUA, entre os
dias 09 e 16 de Novembro de 2014.

Conforme os Estatutos e
Regulamento geral internos, a partir
de 01 de Janeiro de 2015, data de
entrada em vigor do novo valor das
quotas (2.5€/mês), o pagamento
das quotas passa a
ser efetuado semestral
ou anualmente e deverá ocorrer nos
primeiros quinze dias do
semestre ou do ano civil,
respectivamente.
As regras para o Hóquei para a nova
epoca:
Já se encontra publicado no site do GCO o
documento com as regras para
a próxima época do Hóquei em patins,
emanadas da APL.

Arranque do Xadrez para nova época
2014/2015
Andebol arrancou em festa:
Está disponível no site, o Regulamento de
Competições e Filiações. Poderá também
consultar o Calendário Nacional 2014/2015

Teve lugar no Pavilhão Municipal de Odivelas,
no sábado, dia 20 de Setembro pelas 20 horas,
a festa de apresentação das equipas de
Andebol do GCO para a época 2014/2015.

