
 
Educação/Juventude 

 

Inscrições de 15 a 19 de março – Balcão CMO na Loja do Cidadão 

Ocupação de Tempos Livres na Páscoa para os mais novos 
 

Em contagem decrescente para um programa híper mega divertido... 

A Câmara Municipal de Odivelas dinamiza, nas férias da Páscoa, atividades para crianças e 

jovens do Concelho, com um programa bastante diversificado e aliciante que inclui visitas ao 

cinema, Vertical Wall, Quinta da Granja, Centro de Formação Profissional para o Sector 

Alimentar, News Museum, roteiro histórico por Odivelas, Bombeiros Voluntários de Caneças, I 

Dance Company, PlayBowling de Cascais, RTP, Posto de Comando do MFA, Museu das 

Comunicações, Parque dos Bichos, Tapada Nacional de Mafra, RFM, Quinta Pedagógica dos 

Olivais, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, e Centro de Exposições de Odivelas, além da Casa da 

Juventude – local que serve de base a todo o programa. 

De 26 a 29 de março e de 2 a 6 de abril de 2018, 80 crianças e jovens dos 6 aos 15 anos, 

residentes e/ou estudantes no Concelho de Odivelas, poderão participar, mediante inscrição 

que deverá ser efetuada de 15 a 19 de março, na Loja do Cidadão – Balcão CMO, no Strada 

Outlet. As inscrições serão feitas de acordo com os escalões do subsídio de ação social escolar, 

a saber: 

 

Escalões Valor de Inscrição 

Escalão A Gratuito 

Escalão B 20,00€ 

Escalão C 40,00€ 

 

A falta de apresentação do comprovativo da Segurança Social implica o pagamento do valor 

máximo da inscrição. 



Serão contempladas 40 inscrições dos 6 aos 9 anos e 40 inscrições dos 10 aos 15 anos, por 

ordem de chegada. 

As atividades decorrem no horário das 09h00 às 17h30, sendo que o almoço encontra-se 

incluído, à exceção dos dias 27 de março e 4 de abril (terão de trazer almoço tipo piquenique). 

Os participantes estão segurados por danos de acidentes pessoais. A deslocação é efetuada 

em autocarro. As crianças e os jovens serão acompanhados por técnicos da Câmara Municipal 

de Odivelas. 

 

Odivelas, 13 de março de 2018 

 

Para mais informações: 

 

 


