“Festa de Encerramento do Clube do Movimento”, iniciativa com 800 elementos que marcou
o término da época com um almoço e concerto da Banda Maior, iniciativa anual integrada no
planeamento do programa Clube do Movimento;
Convívios de Natal, Carnaval, Páscoa e de Fim de Ano, marcando momentos especiais da
época de exercício físico, onde se juntam as várias turmas de cada núcleo, com almoço e/ou
baile;
“Avaliação das Capacidades Físicas - Bateria de Testes por Rikli and Jones (1999)” a 1400
participantes, nas atividades de ginástica e caminhada em 3 momentos durante a época;
“Festa Tradicional Páscoa em Caneças”, com uma aula de dança para 30 munícipes que
participam nas atividades do programa Clube do Movimento, dinamizada pela Divisão de
Desenvolvimento Desportivo da Câmara Municipal de Odivelas, sendo a iniciativa da
responsabilidade da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças;
“Caminhada Solidária”, com um momento de mobilização articular e alongamentos, tendo
participado 287 inscritos de todos os núcleos do programa, iniciativa anual integrada no
planeamento do programa Clube do Movimento;
“Coração Ativo VIII”, mega aula de ginástica, tendo participado 514 alunos de todos os núcleos
de ginástica do Concelho, iniciativa anual integrada no planeamento do programa Clube do
Movimento;
“Semana do Desporto”, participação em várias aulas de ginástica, karaté, boccia, caminhada e
dança, com a participação total de 200 alunos de todos os núcleos do Concelho, organizada
pela Câmara Municipal de Odivelas;
“40.ª Corrida da Liberdade”, caminhada com a presença de cerca de 300 elementos,
organizada pela Federação das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto do Distrito de
Lisboa, Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa, Associação 25 de Abril e Câmaras
Municipais de Odivelas e Lisboa;
Ações de Sensibilização “Envelhecer com + Saber” e “Envelhecer a Sorrir” organizadas pela
Câmara municipal de Odivelas e ministrada pelas Unidade de Cuidados na Comunidade de
Odivelas “Saúde a Seu Lado” e da Pontinha “Nostra Pontinha”, abrangendo todos os núcleos
do Concelho, contando com a presença de cerca de 900 participantes;
“Festa de Natal” convívio dançante, promovido pela Câmara Municipal de Odivelas contando
com 550 elementos de todos os núcleos do programa;
“Estágio de Karaté” organizado pelo CKSO, contando com a presença de cerca de 150 alunos;
“II Torneio Intergeracional de Boccia” no Pavilhão Municipal Susana Barroso com 12
elementos do programa;
“Caminhada Contra os Maus Tratos – Laço Azul” com a participação de cerca 20 participantes
do programa;

“Comemorações do Dia Mundial da Diabetes” com rastreios, bancas de informação e aula de
exercício físico com a participação de 37 munícipes do Clube do Movimento;
“Dia Mundial do Ambiente” promovido pela Câmara Municipal de Odivelas, com a
dinamização de um aquecimento antes da caminhada pela Divisão de Desenvolvimento
Desportivo, com a participação de 20 munícipes integrados no programa Clube do Movimento;
“Dia Municipal pela Igualdade e Cidadania” promovido pela Câmara Municipal de Odivelas,
com a dinamização de uma aula pela Divisão de Desenvolvimento Desportivo a 93 alunos da
atividade de ginástica do núcleo Pavilhão Multiusos de Odivelas;
“1.ªs Jornadas da Saúde em Odivelas” promovida pelo grupo Joleni e Gonçalves Farmácias,
com rastreios, vários serviços e caminhada, com a participação de 150 participantes do
programa;
“Aquecimento de Yoga” dinamizado pelo Estúdio de Yoga "GANESHA YOGA OM" antes da
atividade da caminhada do Clube do Movimento, na Póvoa de Santo Adrião, com 25
participantes do programa.

