
No dia 17 de setembro, decorreu em Odivelas as “2.ªs Jornadas da Saúde” , organizadas pela 
farmácia Joleni, com a atividade de caminhada e rastreios, com a participação de cerca de 50 
alunos; 
 
A 29 de setembro, cerca de 20 alunos do programa formaram um Coração Humano, por motivo 
de celebração do “Dia Mundial do Coração” ; 
 
No dia 16 de novembro, promoveu-se a ação de sensibilização “Saúde Mental Ativa ” no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas para 130 alunos; 
 
600 alunos juntaram-se no Pavilhão Multiusos de Odivelas, no dia 20 de dezembro, na “Festa 
de Natal” , realizando uma mega aula de dança; 
 
Nos dias 28 de fevereiro e 6 de março, realizaram-se as ações de sensibilização “Saúde Mental 
Ativa”  com 100 participantes na sala Polivalente da sede da Junta de União das Freguesias 
Pontinha e Famões e 30 participantes na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças, em parceria com o Gabinete de Saúde Igualdade e Cidadania. Iniciativa esta que os 
alunos após receberem várias informações quiseram partilhá-las com outros colegas que não 
puderam estar presentes. Fica assim percetível que ações destas são interessantes e marcantes 
para os séniores. 
 
De 12 a 16 de março realizaram-se os “2.ºs  testes de condição física Rikli & Jones”  da época, 
a todos os participantes que realizam as atividades de ginástica e de caminhada num total de 
1100 participantes; 
 
No dia 21 de março, os alunos foram chamados a participar no “Orçamento Participativo 
Nacional”  contando com cerca de 60 alunos; 
 
A Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto em colaboração com a Câmara 
Municipal de Tomar organizou no dia 28 de março o “Campeonato Nacional de Boccia Sénior 
- Equipas- Zona Sul”,  com representação do Município de Odivelas. Estiveram 15 praticantes 
da modalidade de boccia, dos programas municipais "Clube do Movimento" e "Boccia Adaptado"; 
 
No dia 23 de abril, a ação de sensibilização “Saúde Mental Ativa” com 70 participantes na sala 
da Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santo Adrião, em parceria com 
o Gabinete de Saúde Igualdade e Cidadania; 
 
“41.ª Corrida da Liberdade” , caminhada com a presença de cerca de 400 elementos, 
organizada pela Federação das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto do Distrito de 
Lisboa, Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa e a Associação 25 de Abril; 
 
De 21 a 25 de maio as aulas do programa “Clube do Movimento” foram abertas à população, no 
âmbito da “Semana do Desporto” , que se realizaram no Pavilhão Multiusos de Odivelas e no 
Strada Outlet; 
 
No dia 23 de maio realizou-se a “Caminhada a Solidária” , na Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis, iniciativa integrada no planeamento anual do programa municipal “Clube do Movimento”, 
e que de há alguns anos a esta parte tem sido integrada na Semana do Desporto, contando, esta 
edição, com cerca de 200 alunos, familiares e amigos; 
 
No dia 25 de maio, realizou-se o “Torneio de Boccia Sénior” , no âmbito da Semana do 
Desporto com os alunos dos programas municipais “Clube do Movimento” e “Boccia Sénior”, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, com 80 participantes, contando com o apoio da Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência; 
 
No dia 27 de maio os técnicos da Divisão de Desenvolvimento Desportivo dinamizaram uma 
mega aula de dança com cerca de 300 alunos do programa “Clube do Movimento” no Parque 
Multidesportivo Naíde Gomes, no âmbito da “Semana do Desporto – Festival Jovem e Desafio 
Total” ; 
 



De 4 a 8 de junho avaliaram-se cerca de 1400 os alunos do programa “Clube do Movimento” que 
realizam as atividades de ginástica e caminhadas no que diz respeito à sua condição física 
através dos 3.ºs testes Rikli & Jones , tendo obtido como resultados a melhoria em todas as 
vertentes avaliadas, a saber: aumento da força e flexibilidade dos membros superiores e 
inferiores e resistência aeróbia; 
 
No dia 14 de junho, a “Festa de Encerramento da época 2017/2018 do progra ma Clube do 
Movimento” , contou com a presença de 780 alunos, num sarau de dança, a maior participação 
neste evento, que se realiza há vários anos no Pavilhão Multiusos de Odivelas; 
 
No dia 23 de junho, cerca de 100 karatecas pertencentes ao programa “Clube do Movimento” 
estiveram presentes no “Sarau de Karaté”  organizado pelo Centro de Karaté-Do Shotokan de 
Odivelas; 
 
No dia 29 de junho, o Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu a “Cerimónia de Apresentação 
Pública de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 2 020” , um espetáculo desportivo 
apresentado por Fátima Lopes contando com várias demonstrações de clubes do Concelho e de 
entidades externas ao Município que apoiam a candidatura. O Pavilhão comportou cerca de 3000 
atletas, convidados e espetadores. Estiveram presentes 31 clubes do Concelho. O programa 
Clube do Movimento esteve representado com 60 alunos. 
 


