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Patinagem Artística: terminada a participação do Ginásio
Clube de Odivelas nos Campeonatos Distritais de
Patinagem Livre, que decorreram nos dias 24 e 25 de Maio,
para Benjamins, Infantis e Iniciados, e dias 31 de Maio e 1
de Junho nos escalões de Cadetes, Juvenis, Juniores e
Seniores, é com muita satisfação que vemos apuradas para
os Campeonatos Nacionais, com a conquista de 3 lugares
no pódio, as Atletas Mariana Almeida (2.ª), Gabriela Oliveira
(3.ª) e Daniela Afonso (3.ª). Saudamos, também, a
participação das atletas Ana Rita Barros, Sofia Alves,
Catarina Antão, Cátia Pinto, Joana Cerqueira, Inês Mateus
e Susana Seixas, com participações que muito honram e
prestigiam este Clube!

Ainda neste certame, realizou-se o torneio das rápidas e
semi-rápidas de Xadrez, numa parceria GCO, AXL e a
Câmara Municipal de Odivelas
Todas as imagens no site.

Com mérito reconhecido pela Associação de
Patinagem de Lisboa (APL), o GCO organizou a
Final Four da Taça APL 2013 – 2014 (em Sub 15
e 20).
Para assinalar o encerramento da época, a
secção de Ginástica do GCO organizou o torneio
de encerramento.

O GCO e a Comunidade:
No âmbito da primeira edição da Semana do Desporto de
Odivelas, que teve lugar no Centro Comercial STRADA, o
GCO fez-se representar com um espaço de exposição e a
realização de várias demonstrações das suas
modalidades.

Os principais eventos desportivos:

Veja toda informação em detalhe no nosso site e
siga-nos também na nossa página do Facebook.
Novidades do site do GCO:
 Criação de um espaço com todas as
informações relevantes para os sócios .
 Inclusão do Relatório e contas 2013.
 Disponibilização de espaços para os
nossos parceiros darem-se a conhecer,
bem como outras alternativas para esse
fim.
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