
 
Desporto 

 

Jogo das Estrelas, Gala do Desporto, Hidro by Night e Dance Summit 

“Odivelas é Igual a Desporto para Todos” 

Candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto em 2020 

 
 

A Candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto em 2020 vai ganhar, nos próximos 

dias, uma dinâmica e uma visibilidade nunca antes alcançada, reforçando a imagem que a 

Câmara Municipal de Odivelas tem vindo a implementar, colocando o Desporto, o bem-estar e 

a qualidade de vida no centro das decisões políticas e na vida de todos os cidadãos. 

 

No próximo dia 2 de novembro, três organismos com grande impacto desportivo nacional e 

internacional dão a conhecer o facto de terem escolhido Odivelas para instalar as suas “casas”: 

o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), a Federação Portuguesa de Judo (FPJ) 

e a Federação de Ginástica de Portugal (FGP).  

 

Programa: 

02 NOV | 09h30 

Inauguração da sede da Federação Portuguesa de Judo 

Rua Alves Redol, nº 1, Odivelas 

Uma das federações nacionais com mais medalhas olímpicas. A FPJ junta cerca de 12000 

praticantes da modalidade, distribuídos por mais de 270 clubes. É no nosso Concelho que se 

prepara a IBSA Judo World Championship Odivelas 2018 que contará, de 16 a 18 de novembro, 

com a presença de 300 atletas de 45 países dos 5 continentes!  Esta prova conta para o 

apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020! 

 

02 NOV | 10h30 

Apresentação do novo Complexo Desportivo do Porto Pinheiro 

Colinas do Cruzeiro, Odivelas, seguido do “Jogo das Estrelas” 

Investimento de 1,5 M do SJPF que contempla a requalificação e a criação de projetos 

desportivos. Relativamente à requalificação, a existência de dois campos sintéticos e um de 



relva natural, a remodelação dos balneários e a construção de salas de formação. Já os 

projetos desportivos dizem respeito à concretização de programas de educação, formação e 

integração social através do desporto e a garantia da existência de acompanhamento e apoio 

técnico nas atividades da população escolar. 

 

02 NOV | 16h30 

Apresentação da “Casa da Ginástica” 

Polidesportivo Honório Francisco, Codivel, Odivelas 

Trata-se de um sonho antigo da modalidade que contempla a criação de salas especializadas 

para as disciplinas olímpicas e não olímpicas, num espaço de excelência que permite aliar o Alto 

Rendimento à formação, inclusão social e inclusão de pessoas portadoras de deficiência. Terá, 

ainda, valências no âmbito da formação de agentes desportivos, para além de passar a ser um 

importante eixo logístico. 

Estes eventos, aqui apresentados, integram uma vasta agenda programada para a visita da 
Comissão de Avaliação da ACES que virá, entre os dias 1 e 3 de novembro, avaliar a 
candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto em 2020. 

A visita culminará numa Conferência de Imprensa, marcada para dia 3 de novembro, às 

12h30, no Strada Outlet (praça central, piso 1), com as presenças do Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Hugo Martins, do Presidente da ACES Europe, Gian Francesco 

Lupattelli, e do Presidente da ACES Portugal, Nuno Santos. 

 

De sublinhar que neste Concelho estão representadas todas as modalidades coletivas e 

individuais de relevância a nível nacional e internacional, repartidas pelas 71 coletividades 

existentes. São mais de 4000 atletas federados que, diariamente, se dedicam à prática 

desportiva. 

 

Nota: em anexo o programa completo da visita da Comissão de Avaliação da ACES. 

 

Odivelas, 25 de outubro de 2018 

 

Para mais informações: 

 
 
 
 
 
 
 



Odivelas Candidata a Cidade Europeia do Desporto 

2020 
European City of Sport 2020 Candidate 

Visita da Comissão de Avaliação 
Evaluation Committee Visit 

 
 

PROGRAMA 
 
2 novembro (sexta-feira) 
 
09h30 - Inauguração da Sede da 
Federação Portuguesa de Judo – Rua Alves 
Redol, nº 1 Odivelas 
10h30 – Apresentação do Complexo 
Desportivo do Porto Pinheiro (Sindicato dos 
Jogadores Profissionais de Futebol) – 
Pavilhão Multiusos de Odivelas 
11h30 - Jogo das Estrelas (participação de 
antigos jogadores profissionais de futebol) 
– Campo Relvado do Complexo Desportivo do 
Porto Pinheiro 
 
16h30 – Apresentação da “Casa da 
Ginástica” (Federação de Ginástica de 
Portugal)  
Polidesportivo Municipal Honório Francisco 
21h30 - Gala do Desporto 2018 – Pavilhão 
Multiusos de Odivelas 
22h30 - Hidro By Night – Piscinas Municipais 
24h00 - Festa “Dance Summit” - Pavilhão 
Multiusos de Odivelas  
 
3 novembro (sábado) 
12h30 - Conferência de Imprensa – Strada 
Outlet 

PROGRAMME 
 
2nd November (Friday) 
 
09:30 - Inauguration of the Portuguese 
Judo Federation Headquarters 
10:30 – Presentation of the future Sports 
Complex of Porto Pinheiro (Professional 
Football Players' Union) 
11:30 - Stars Game (Football match with 
former professional football players) 
 
16:30 - "Gymnastics House" – project 
presentation (Portuguese Gymnastics 
Federation) 
21:30 - 2018 Sports Gala 
22:30 - Hydro By Night - Municipal 
Swimming Pools 
24:00 - "Dance Summit" Party 
 
 
 
3rd November (Saturday)  
12:30 - Press Conference

 


