
 
 

Primeiro Ano do GO fit - Centro Desportivo dos Olivais 

 

Aniversário celebrado com várias atividades  

1 a 5 de fevereiro 

 
 

 
 
 
 
 
O Centro Desportivo dos Olivais – GO fit abriu as portas ao público no dia 3 de fevereiro de 2015. Este 

ano celebra o seu Primeiro Aniversário e prepara várias Atividades para os seus clientes:  

 Dia 31 janeiro - Passeio de BTT 

 Dia 1 fevereiro - Dia Mundial Contra o Cancro - Acção de recolha de fundos para compra de 

equipamento portátil de rastreio 

 Dia 3 fevereiro - Atividades para pais e filhos, Triatlo Indoor, decoração especial do centro, 

prémios e sorteios 

 Dia 9 fevereiro - Atividades de Carnaval - Prémios para as melhores máscaras 

 Dia 14 fevereiro - Dia S. Valentim - poderão trazer o conjugue para treinar em conjunto 

Portugal foi escolhido pela empresa espanhola Ingesport para ser a sua primeira experiência 

internacional. 

O Centro Desportivo dos Olivais conta com infraestruturas muito modernas, com condições perfeitas para 

a prática da atividade física, com uma superfície total da instalação de 24.833 m2, 6 salas para aulas de grupo, 

4 Piscinas interiores e 1 exterior, 3 Campos de Padel, Pista de Running, Spa, Serviço de Nutrição, Zona de 

Estética e Parque de Estacionamento com mais de 300 lugares. 

 



 

 

Os resultados, ao fim de um ano, revelam-se muito positivos. O Centro Desportivo dos Olivais conta  com 

cerca de 4000 clientes diários, num universo de 13300. Perante estes dados a empresa continua a sua 

estratégia de expansão em solo luso, estando neste momento em construção o novo Centro Desportivo do 

Campo Grande, com abertura prevista para setembro de 2016 e pretende investir 100 milhões de euros em 

Portugal, com a abertura de 10 Centros nas áreas de Grande Lisboa e Grande Porto. 

A Responsabilidade Social faz parte da filosofia empresarial do GO fit. Desde cedo que o Centro 

Desportivo dos Olivais estabeleceu uma Parceria com a Empresa de Jardinagem, “Elo Social” que emprega 

pessoas portadoras de várias deficiências; com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência, para que os atletas possam usufruir das instalações do centro desportivo e com a Cooperativa 

de Educação e Reabilitação de Cidadãos com incapacidades – CERCI, à qual faz doações de fruta e 

leite, resultante da parceria com o Grupo Auchan Portugal (Valores acumulados até 1 de dezembro de 2015: 

10 188 peças de fruta e 2483 copos de leite). Emprega também pessoas portadoras de deficiência com 

Qualificações Académicas para exercer a função de Técnico de Exercício Físico. 

 

 



 

Neste primeiro ano o GO fit organizou várias atividades, onde se destacam: 

Fevereiro 

·        Após a abertura das portas, o Centro Desportivo dos Olivais foi Inaugurado Oficialmente com 

a presença do ex - Presidente da Câmara de Lisboa e atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa.  

·        Acordo com a empresa “Elo Social” que é responsável por toda a zona de jardinagem do GO fit, 

atividade diária. 

·         Acordo com a CERCI e Centro de dia da JFO para utilização das Piscinas pelos seus 

associados. 

·        Acordo com os Atletas Paraolímpicos do Sporting Clube de Portugal para utilização das várias 

áreas. 

 

Abril 

·        O GO fit foi palco da Apresentação do 12º Congresso Ibérico da APTN com a presença de 

dois Atletas Olímpicos – Gustavo França e Ross Davenport.  

Maio 

·        Juntamente com a IvoucherYou, organizou o evento “Nearest to the pin” no Centro Desportivo 

dos Olivais. Um torneio de golfe em que a tacada foi dada na prancha de salto e o alvo estava 

situado na piscina. Esta competição foi a atração principal numa tarde com Aulas de Zumba ao ar 

livre, partidas de Paddle e muita animação. 

Julho 

·        O Centro Desportivo dos Olivais organizou uma MegaClasse de Zumba, que contou com a 

participação e animação e gravação do Video Clip do Cantor Luso-Francês Lucenzo.  

Setembro 

·         No início deste mês foi lançada a 1º pedra da Obra de Requalificação da Piscina do Campo 

Grande que dará origem ao Centro Desportivo Go Fit Campo Grande. 

·        Resultante de uma parceria com o Grupo Auchan Portugal, realizou-se a primeira ação de Doação 

à CERCI-Lisboa, onde foram entregues 900 peças de fruta (75 sacos) e 480 copos de leite (96 

litros). A partir desta data são feitas entregas mensais diretamente. 



Outubro 

·        O Centro Desportivo dos Olivais foi palco do 6º International Standards Meeting organizado 

pela “EuropeActive”. Este evento é atualmente a ocasião anual mais relevante para a cooperação no 

setor de Fitness em todo o Mundo, com uma abordagem global assente na melhoria da educação, 

reconhecimento e impacto social dos profissionais do exercício e do setor de Fitness.  

Dezembro 

·        O Atleta e Embaixador da GO fit, João Vaz, foi homenageado pela conquista de 7 Medalhas 

(cinco de Prata e duas de Bronze) no Campeonato da Europa de Natação Adaptada. 

·        Nesta época festiva, o Centro Desportivo dos Olivais criou uma Árvore de Natal Solidária, 

tendo os seus Associados um papel determinante ao oferecer Brinquedos e Bens Alimentares não 

perecíveis a entregar na Loja Solidária dos Olivais. 

·        O GO fit acabou o ano em grande ao coorganizar juntamente com a Junta de Freguesia dos 

Olivais e a Xistarca uma das provas mais reconhecidas do panorama desportivo nacional, a 27ª 

Corrida de São Silvestre Olivais, que bateu este ano o recorde de participantes com mais de 2000 

participantes (a 3ª maior do país). 

 
 
Declaração:  
 
Prof. João Galileu – Diretor de Operações do GO Fit Portugal Ingesport 
 
"Foi um ano fantástico, com a implementação de uma nova marca desconhecida pela população, e 

que teve uma grande aceitação como se comprova através dos nossos 13.300 sócios. Estamos a 

conseguir fazer com que as pessoas Vivam + e Melhor no GO fit, desde os bebés aos seniores e que 

pratiquem exercício de forma divertida e assídua. Contamos como uma excelente Equipa de 

Trabalho que dia após dia tem melhorado a sua intervenção junto da comunidade. Aproveito a 

oportunidade para agradecer aos nossos clientes pela confiança depositada, aos profissionais por 

todo o seu compromisso e empenho, e a todas as instituições que nos têm apoiado e acreditado que 

o GO Fit faz a diferença quando o objetivo é proporcionar Desporto para Todos!" 

 
 


