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PREÂMBULO 

As migrações da maioria da população rural para as cidades, a partir 
do período do pós-guerra, deram-se com tal intensidade e velocidade 
que as cidades não conseguiram responder com eficiência e eficácia 
e ainda com adequado planeamento urbano. Estas alterações 
provocaram fraturas urbanísticas, sociais e culturais cujas implicações, 
mesmo que minimizadas ao longo do tempo, ainda se fazem sentir 
hoje na organização das urbes.
Esta situação, generalizada a grande parte das cidades portuguesas, 
teve o seu expoente maior na região de Lisboa por força da sua 
capitalidade representar um imaginário de oportunidades de emprego 
e de qualidade de vida.

Por outro lado, a necessidade crescente de responder ao aumento 
de monitorização da população por força do excessivo funcionalismo 
com que o planeamento urbano foi respondendo aos problemas de 
mobilidade, veio causar a necessidade de colmatar grandes distâncias 
entre os locais da habitação, do emprego e das indústrias e dos 
equipamentos, impor respostas de construção de infraestruturas 
urbanas, rodoviárias e ferroviárias pesadas que acrescentaram novas 
fraturas aos territórios construídos. De resto, a este propósito, os 
territórios (sociais) da mobilidade, refere a designação de “ territórios 
excluídos”.

Este modelo urbano, escolhido para as cidades e em particular para 
os territórios urbanos periféricos para onde se deslocaram as famílias 
de menor solvência, acarretou graves externalidades pelo excesso de 
segmentação social da população criando guetificações que hoje se 
procura diluir.

Hoje, as políticas municipais incidem sobre a coesão dos territórios 
e a melhoria da qualidade de vida em todos os lugares urbanos. 
As matérias da saúde, tão colocada em causa pela poluição 
atmosférica, do social com o envelhecimento em grande escala 
consequência da desaceleração demográfica da população, do 
ambiente pela necessidade de redução dos gases com efeito de 
estufa, da escolaridade porque o conhecimento atribui competências 
à população e do desporto como forma de integração transversal de 
todos os setores sociais, são determinantes para o futuro das cidades.
A cidade, na sua organização espacial atual, em particular aquelas 
que sofreram a pressão populacional e habitacional referida, induziram 
modos de vida sedentários, stress nos congestionamentos da 
circulação, pressão na utilização dos transportes públicos, dificuldades 
nas mobilidades ativas como andar a pé e o uso da bicicleta face à 
ausência de desenho urbano de qualidade e às inúmeras barreiras 
urbanísticas e arquitetónicas, e ainda, ausência de insolação pela 
densidade de edifícios e da sua projeção sobre o espaço público com 
consequências na perda da essencial vitamina D.

Todos estes aspetos trazem problemas de saúde, física e mental, 
que urge atender. Para isso, importa alterar formas organizacionais 
da cidade e aproveitar os seus espaços de forma diversa à que tem 
acontecido ao longo dos anos. Estimular a circulação ativa, diminuir 
os fatores poluentes sobre a atmosfera que incidem no organismo 
humano, aumentar a exposição solar, promover a utilização do espaço 
público, valorizar a prática informal de desporto, constituem-se 
urgentes desígnios, políticos, técnicos e cívicos, da civilização atual e 

INTRODUCTION

Post war migrations of the majority of the rural population to the city 
took place with such intensity and speed that cities were unable to 
respond with efficiency and adequate with the acceptable urban 
planning. These alterations provoked urban, social and cultural 
fracturing implications that even though minimize through time, can 
still be selt today in the organizing of the urbs.
This situation, common to most Portuguese cities, has its largest 
impact in the region of Lisbon due to the status as the capitol as 
well as representing an imaginary employment and quality of life 
opportunities.

On the other hand, growing need to respond to the monitoring of 
the population growth due to excessive demand on urban planning 
responding to the mobility issues, came to bring about the need to 
shorten the distance between residential areas and working places, 
industry and infrastructure, imposing construction responses to the 
building of urban infrastructures, transports and rail way, bringing 
about new fractures to the already built area, as such, (Teles, 2004), 
refers to these mobility territories (as excluded territories).

This urban model, chosen for cities and in particular, urban territories, 
into which families of less economic power were specifically 
accommodated, had several serious repercussions by the excess of 
social segmentation of population, creating this way, segmentation 
that are in need to delude, this very present.

 Now, the municipal politics include the cohesion of territories and 
the life quality improvement in all urban places. In matters of health, 
being put to pause by the air pollution, ongoing process of this slow 
social aging, the environment and its need of gas reduction, schooling, 
a major important deal because knowledge implements wisdom and 
several competences to the population and of course, sports as a way 
to transversely integrate in all social aspects to the future of cities.  
 The city, in its current space demographic organization, in particular 
the ones that suffered the population pressure, induced ways of 
living that are quite sedentary, causing stress in overall circulation, 
the pressure in using public transportation and the difficulties in the 
active mobilities like casually walking, using bikes… happens to the 
absence of a planned and organized urban drawing and all the several 
urbanistic architecture barriers, plus the lack of sun in several parts 
of the city (the building are so robust and dense), this leads to the 
essential vitamin D.

All the aspects bring health, physical and mental issues, that need to 
be attended to. For that to happen, it matters engaging and changing 
the organization of the city and its spaces overall. Stimulating the 
active and healthy circulation, diminishing the toxic, epidemic factors 
in the atmosphere that incise on the human organism, improving 
solar exposition, promoting the usage of the public space, valuing 
the informal practice of sports, building a place for an engaging 
community in which politics, technicians and other career pursuits 
from the current civilization and the contemporary city. 

Sports in neighborhoods, today being it called “proximity sports”, 
with several practice of physical exercise in a reasonable ratio of 
walking distance, giving security to the biking trails in the context 
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da cidade contemporânea.
O desporto nos bairros, hoje designado de “desporto de proximidade”, 
com práticas de exercício físico num raio de distância de residência 
razoável para a deslocação a pé, dar condições de segurança 
à circulação ciclável em contexto das ruas urbanas, promover 
a multifuncionalidade dos espaços, adequar a cidade à estadia 
multigeracional, dar consequência às estruturas ecológicas e verdes 
para atenuar picos de temperaturas e aumentar a aprazibilidade, são 
intervenções que em muito estimulam a prática física de desporto 
formal e informal na cidade, com todas as consequências benignas 
para os cidadãos.

Odivelas, como um dos mais jovens concelhos portugueses tem, 
por isso, responsabilidades acrescidas em matéria da promoção dos 
parâmetros urbanos de vida saudável. Da sua tradição de realização 
de eventos desportivos de expressão nacional e internacional, da 
aposta na qualidade das infraestruturas desportivas existentes e das 
políticas recentes de promoção do exercício físico para todos os seus 
cidadãos, Odivelas encara o futuro como antecipação permanente do 
seu presente. E de um concelho periférico de Lisboa se tem vindo 
a tornar absolutamente central nas políticas e práticas desportivas, 
sociais e culturais na promoção do exercício físico dos seus cidadãos, 
caminhando, de forma decisiva, para o conceito de ginásio ao ar livre 
como forma de consolidar o direito ao exercício físico em contexto de 
cidade amigável.

Ademais, entre o conjunto de práticas, programas e políticas em curso 
no município, importa destacar duas cujo impacto na estruturação 
de uma cidade ginásio é significativo: no âmbito do Portugal 2020, 
a construção de mais de 50km de percursos pedonais e cicláveis e a 
requalificação urbana de espaços públicos relevantes da cidade, bem 
como o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável em curso, capaz de 
consolidar e integrar todo o conceito.

Neste particular, reforça-se a dimensão impactante do Plano de 
Mobilidade em curso, através da concretização das suas propostas, 
na qualificação da cidade e da mobilidade urbana, traduzida, entre 
outras, em medidas aceleradoras do processo de estímulo da 
apropriação dos cidadãos do espaço público para práticas sociais, 
culturais e desportivas.

De resto, humanizar as cidades é devolvê-las às pessoas e aos seus 
quotidianos tornando-as mais amigáveis, inclusivas, ecológicas e 
sustentáveis, com ruas e praças ao serviço de uma “Cidade Ativa”. 
Afinal, a cidade bem planeada e desenhada poderá constituir-se como 
um ginásio ao ar livre. É esse o nosso grande objetivo estratégico.

Paula Teles

Engenheira Civil-Planeamento do Território (FEUP), Pós-Graduada 
em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e Mestre em 
Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP), com Tese 
de Mestrado sobre “Os Territórios (sociais) da Mobilidade.”

*Biografia - pág. 186

of urban streets, promoting the 
multifunctionality of spaces, adducing 
the city to being multigenerational, 
giving consequences to the 
ecological structures to attenuate the 
peak of temperatures and to improve 
enjoyment, these are interventions 
that do stimulate the physical 
practice of formal and informal 
sport in the city, with all the healthy 
consequences to the residents. 

Odivelas, as one of the youngest Portuguese counties, has because 
of it many responsibilities related to promoting several urban healthy 
parameters. From its organizing sports events tradition, the gamble 
in the quality of sports infrastructures already existent and the recent 
promotion of the practice of physical exercise to all its citizens, 
Odivelas faces the future with an anticipation of its present. From 
a county that has become absolutely fundamental in the engaging 
politics and practice of sports, social and cultural in the promotion of 
physical exercise over its citizens, walking in a deciding manner to the 
concept of gymnasium in the outdoors as a way of consolidating the 
right to physical exercise in the friendly and free of bad 

Furthermore, between this set of practice, programmes and politics 
that are taking place in the municipality, it is important to stand out 
the impact of the structuration of an gym city: in the scope of Portugal 
2020, the construction of over 50km walking and cycling tracks so 
as the urban requalification relevant to the city and the Mobility 
Sustainable Urban Plan that is set in course, making it capable of 
consolidating and integrating all the concept.  

Particularly in this case, we reinforce the invigorating dimension of the 
Mobility Plan that is in course, with the conclusion of several proposals, 
in the qualification of the city and the urban mobility, being translated, 
amongst others, in accelerating measures of the stimulating process 
of the appropriation of public spaces for social, cultural and sports 
practice

All in all, humanizing the cities is giving it back to the people and their 
daily lives a friendly, inclusive, ecological, sustainable place with stress 
and squares to the service of an “Active City”. After all, a carefully 
planned city can be an outdoor gym. That is our main goal.  

Paula Teles

Civil Engineer/ Territorial Planning (FEUP), Post-Graduation in Strategies 
and Methodology In Urban Management and Masters in Planning and 
Urban Environment Project (FEUP/FAUP), with Masters Thesis on 
“Territory Social Mobility”

*Biography - pag. 186
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

O Município de Odivelas definiu, desde a sua criação, a atividade física 
e a prática desportiva, formal e informal, como eixos estruturantes de 
desenvolvimento social e humano, bem como referenciais de coesão, 
de inclusão e de bem-estar coletivo.

Incutir nos cidadãos e nas cidadãs hábitos e estilos de vida saudáveis 
que contribuam para a promoção da saúde, para o crescimento 
pessoal e para a elevação da autoestima tem vindo a constituir, por 
conseguinte, um desígnio estratégico municipal. 

Esta filosofia tem encontrado, progressivamente, reflexo nas políticas 
e nas opções desenvolvidas. Acontece no investimento efetuado 
em infraestruturas e equipamentos educativos, sociais, culturais 
e desportivos, como também na prossecução de uma estratégia 
sustentada e intergeracional, onde o Desporto se compromete como 
instrumento de incremento da condição física e mental de todas e de 
todos os munícipes.

A candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2020 surge, pois, 
com a ambição do reconhecimento da cultura desportiva eclética e 
efetivamente plural que aqui promovemos visando, também, tornar 
Odivelas num território ainda mais ativo e desperto para a promoção 
da prática desportiva e de eventos com impacto social, indutores da 
atividade física.  

Destacamos, por isso, todo o movimento associativo concelhio 
desportivo, educativo, social, cultural e recreativo, cuja participação 
e envolvimento têm-se revelado fundamentais na implementação 
de iniciativas e projetos diferenciadores de inegável qualidade, 
demonstrando a sua preocupação com uma atividade física inclusiva, 
dirigida a crianças e jovens, a homens e mulheres, a pessoas com 
deficiência e transversal a todas as idades, concorrendo ativamente 
para uma sã convivência social integrada.

Esta candidatura ganha, ainda, mais força pela expressão do apoio 
espontâneo que tem vindo a receber por parte de toda a população 
que, de forma direta ou indireta, reconhece o papel do Desporto 
no desenvolvimento territorial, como também enquanto elemento 
potenciador de mais e melhor qualidade de vida.

Estamos, assim, muito empenhados em continuar a fazer da nossa 
Cidade, e do nosso Concelho, um território com renovada energia e 
entusiasmo, onde o Desporto surge como “ponto de encontro” de 
todas e de todos e se assumirá, em 2020, como uma marca municipal 
de referência no panorama nacional e internacional.

Hugo Martins
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

MESSAGE FROM 
THE MAYOR 
OF ODIVELAS

Since its creation, the Municipality 
of Odivelas has defined physical 
activity and sports practice, both 
formal and informal, as structuring 
axes of social and human 
development, as well cohesion, 
inclusion and collective well-being 
references.

Instilling in citizens healthy habits and lifestyles that contribute to 
health promotion, personal growth and self-esteem elevation have 
therefore been a strategic municipal goal.

This philosophy has been progressively reflected in the policies and 
options developed. It happens in the investment in infrastructures and 
educational, social, cultural and sporting equipment, as well as in the 
pursuit of a sustained and intergenerational strategy, where Sports 
is committed as an instrument to increase the physical and mental 
condition of each and every citizen.

The candidacy for European City of Sport 2020 occurs with the 
ambition to recognize the eclectic and truly pluralistic sports culture 
that we promote here, in order to make Odivelas even more active 
and awake for the promotion of sports and events with social impact, 
inducers of physical activity.

We emphasize, therefore, all the local sporty, educational, social, 
cultural and recreational associative movement, whose participation 
and involvement have been fundamental in the implementation 
of initiatives and differentiating projects  of undeniable quality, 
demonstrating their concern with an inclusive physical activity, 
aimed at children and young people, men and women, people with 
disabilities and transversal to all ages, actively contributing to an 
integrated healthy social coexistence.

This candidacy is further strengthened by the expression of the 
spontaneous support that is being received from the entire population, 
that directly or indirectly recognizes the role of sport in the territorial 
development, as well as a fundamental element to a better quality of 
life.

We are therefore very committed to continue to make our City, and our 
Council, a territory with renewed energy and enthusiasm, where Sport 
emerges as a “meeting point” for everyone and will become, in 2020, 
a municipal landmark of reference on a national and international 
levels.

Hugo Martins
Mayor of Odivelas
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS

O desporto é não apenas decisivo para o desenvolvimento e bem-
estar pessoal, tornou-se um domínio do maior relevo nas sociedades 
contemporâneas. Sem surpresa, a consciência da sua importância 
tem aumentado e o envolvimento dos poderes públicos locais na 
mobilização de recursos para o investimento no desporto a todos os 
níveis é um importante sinal estratégico para o presente e para o 
futuro.

Os impactos do desporto estendem-se da inclusão à competição e da 
saúde à criação de emprego, ao mesmo tempo que se fortalecem as 
identidades locais e nacionais.

A atividade física é, claro, um pilar do desenvolvimento e bem-
estar pessoal ao longo do ciclo de vida, desde a primeira infância 
à capacidade para protagonizar um envelhecimento ativo. Mas 
o desporto vai muito para além da prática individual, informal ou 
organizada. Quer para praticantes quer para fãs, é um mecanismo 
poderoso de integração social que reforça os laços, as identidades e 
a pertença a comunidades.

Além, disso, a própria sociedade civil (através dos clubes e de todas 
as formas de associativismo) tem um papel importante na promoção 
do acesso de todos a diferentes modalidades. Pessoas de todas 
as idades e condições sociais, incluindo grupos desfavorecidos e 
promovendo a igualdade entre homens e mulheres.

Não menos importante, o desporto é hoje um importante fator 
de consumo, dinamismo económico e criação direta e indireta 
de empregos. Por isso, investir no desporto é não apenas um 
investimento na saúde, na coesão social e em comunidades mais 
fortes; tem também impactos sociais e económicos relevantes para 
ajudar as cidades e as regiões a prosperar. 

Por todas estas razões, o desporto constitui um desafio crucial para as 
políticas públicas – para assegurar que há oportunidades de acesso a 
todos, mas também as infra-estruturas, redes e instituições públicas 
que garantam a maximização do potencial de todos os desportos, da 
prática informal aos níveis de alta competição.

Para um concelho como Odivelas, em que o desenvolvimento e a 
qualidade de vida são prioridades coletivas, este projeto vai muito 
para além de 2020. ODIVELAS 2020 é um marco importante para 
o futuro do desporto no município, como parte integrante de uma 
estratégia integrada de desenvolvimento económico, cultural e social. 

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas

MESSAGE FROM 
THE PRESIDENT 
OF THE MUNICIPAL 
ASSEMBLY 
OF ODIVELAS

Sport can be a key element 
for personal development and 
well-being but it also has an 
increasingly central role in social 
cohesion and job creation in 
contemporary societies and communities. Unsurprisingly, there is a 
growing awareness about the social and economic potential of sports, 
and the involvement of local authorities in mobilising resources to 
invest in sports at all levels is an important strategic public signal. 
The positive impacts of sports span from social inclusion to 
competitiveness and from health to job creation, while also 
strengthening national and social identities.

Physical activity is, of course, a cornerstone of personal development 
and well-being throughout the life course, from early childhood to 
the capacity to engage in active ageing. But sport goes well beyond 
individually organised or informal practices: both for practitioners, 
consumers and fans, sport is a powerful mechanism of social 
integration by creating and strengthening social ties, identities and 
communities. 

Plus, civil society itself, through clubs and all sorts of associations, 
plays an important role in promoting the access of many to different 
sports – people of all ages, social conditions and backgrounds, 
including disadvantaged groups and fostering equality between 
women and men.

Not least, sports are an increasingly relevant driver for consumption 
in contemporary societies, thus stimulating economic dynamism 
and promoting direct and indirect job creation. Therefore, investing 
in sports is not only an investment in health, local cohesion and 
community building, it also plays an important social and economic 
role in helping cities and regions thrive. 

For all these reasons, sports present a crucial challenge for public 
policies: to ensure that there are widespread access opportunities 
for all, but also the infrastructures, networks and public institutions 
to help sports develop all their potential, from informal practice to 
organised competition. 

For a thriving city such as Odivelas, where local development and 
quality of life are top priorities, this project goes well beyond 2020. 
ODIVELAS 2020 is an important stepping stone for the future of sports 
in the municipality, as part of a wider strategy for social, cultural and 
economic development.  

Miguel Cabrita
President of the Municipal Assembly of Odivelas
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MESSAGE FROM 
THE PORTUGUESE 
SECRETARY 
OF STATE OF YOUTH 
AND SPORT

With regards to the candidacy 
of the Municipality of Odivelas 
as European City of Sport in 
2020, I would like to express the 
Portuguese Government support to this remarkable initiative.
Following the lines of the title of European City of Sport to Guimarães 
(2013), Maia (2014), Loulé (2015), Setúbal (2016), Gondomar (2017), 
Braga (2018) and Portimão (2019), Odivelas has all the ideal conditions 
to see all the dynamics associated to sports dignified and of grand 
potential concerning a project of this dimension.
All the endeavors put into motion today illustrate the attitude that 
already exists in Odivelas in what concerns sports, being those the 
foundation of this candidacy. To all these motives we can add all 
the conditions formerly demonstrated by Odivelas concerning sports 
infrastructures, proven organisational competencies that sustain its 
potentiality in asserting itself not only on a national level but also on an 
international one too.

This combined challenge will most certainly be a binding factor for all 
Odivelas citizens, regarding their participation and involvement in all 
the expected activities, in the diverse areas of impact in the sports 
phenomenon.
We must emphasise, in the Odivelas municipality the existence 
of innumerous strongly active organisations as well as several 
associations linked to an array of sports modalities that promote and 
incentive regular physical activity, involving annually thousands of 
people in the various sports plans, ranging from leisure to recreational 
sports all the way to high-performance sports.

I must highlight the work performed by our municipalities and their 
continuous work of proximity to citizens.
Our government is highly committed towards improving the levels of 
physical activity in the Portuguese population.
It is unquestionable that health and the quality of life of all citizens, 
reverberates in the country from a social and economical point of view.
Odivelas will embrace the challenge, mobilising its civil society for 
such a comprehensive and inclusive issue as sport is.

With this candidacy for European City of Sport 2020, Odivelas greatly 
contributes to the development of sport in Portugal, justifying thus the 
Government’s full support.

João Paulo Rebelo
Portuguese Secretary of State of Youth and Sport

MENSAGEM DO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO 
DESPORTO
 
Na sequência da candidatura do Município de Odivelas a Cidade 
Europeia do Desporto em 2020, gostaria de expressar o apoio do 
governo de Portugal a esta iniciativa.
Em linha com a atribuição do título de Cidade Europeia do Desporto 
a Guimarães (2013), Maia (2014), Loulé (2015), Setúbal (2016), 
Gondomar (2017), Braga (2018) e Portimão (2019), Odivelas reúne 
todas as condições para ver toda a dinâmica associada ao Desporto 
dignificada e potenciada num projeto desta envergadura.
Todas as ações colocadas já hoje em prática são ilustrativas da atitude 
que já se verifica em Odivelas no que toca ao desporto, sendo estas o 
alicerce desta candidatura. A estes motivos acrescem as condições já 
demonstradas por Odivelas em termos de infraestruturas desportivas, 
capacidade de organização e com provas dadas, que sustentam o 
seu potencial de afirmação no plano nacional mas também a nível 
internacional.

Este desafio coletivo será, com certeza, um fator de união de todos os 
odivelenses, no sentido do seu envolvimento em todas as atividades 
previstas, nos diversos âmbitos de impacto do fenómeno desportivo.
É de registar, no Concelho de Odivelas, a existência de inúmeras 
organizações fortemente ativas e de diversas associações ligadas às 
mais variadas modalidades desportivas que dinamizam e promovem 
regularmente atividade física, envolvendo anualmente milhares de 
pessoas nos vários planos do desporto, desde o lazer, passando pelo 
desporto de recreação até ao desporto de alto rendimento.

Não posso deixar de realçar o trabalho que é feito pelas nossas 
autarquias, num trabalho contínuo de proximidade junto dos cidadãos. 
O governo está muito empenhado na melhoria dos níveis de atividade 
física da população portuguesa. 
É inquestionável que a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos 
repercutem seriamente no país do ponto de vista social e económico.
Odivelas viverá um desafio de todos, numa mobilização da sua 
sociedade civil para este desígnio tão abrangente e inclusivo que é 
o Desporto. 

Odivelas, com esta candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2020, 
muito contribui para o desenvolvimento do Desporto em Portugal, 
merecendo por isso do Governo o maior incentivo.

João Paulo Rebelo
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
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MENSAGEM DO VEREADOR 
DO DESPORTO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS

Odivelas é um dos mais representativos municípios do distrito de 
Lisboa, tendo na sua dinâmica e ecletismo desportivo, uma das 
suas principais marcas, sendo praticadas neste concelho 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.
A política municipal na área do desporto passa por proporcionar 
e estimular a prática desportiva junto de toda a população dos 
vários estratos sociais e faixas etárias, como forma de combate ao 
sedentarismo e de promoção de uma vida saudável.
Aliando o desporto à saúde, foi criado o projeto “Clube do Movimento”, 
dirigido aos seniores. Também a prática desportiva junto dos cidadãos 
com mobilidade reduzida tem suscitado a atenção do Município e, 
nesse sentido, apoiamos esses atletas, quer em termos individuais ou 
através de coletividades, com projetos inovadores como a Hipoterapia 
e Hidroterapia. Por outro lado, todos os equipamentos desportivos 
municipais estão dotados de condições de acessibilidade para todos.
O Município promove e/ou apoia um conjunto de eventos desportivos, 
com o objetivo de aliar a componente desportiva às atividades 
económicas locais, projetando a marca Odivelas em termos turísticos.
Inspirados no conceito em que o Gymnasium é, não só, o espaço 
construído dedicado à atividade física, mas também o elemento 
agregador de uma comunidade, de um espaço e de uma ideia 
transversal ao território, Odivelas Cidade Europeia do Desporto alarga-
se para além dos eventos desportivos e aprofunda-se em torno do 
conceito de coesão social, económica e cultural, estabelecendo o 
desporto, a atividade física e os hábitos de vida saudável como um 
valor identitário.
Odivelas, Cidade Gymnasium é, assim, o espaço de encontro entre 
o passado e o futuro, entre a identidade cultural, as tradições e o 
conhecimento, entre as pessoas e a vida saudável e plena.
Propomos, por isso, que as infraestruturas desportivas se interliguem 
num diálogo entre vários espaços da cidade, que os edifícios sejam 
elementos integrantes de um percurso estimulante à atividade física 
e que o território assuma uma coesão através dos equipamentos 
desportivos interligados e comunicantes como elementos de um 
“corpo” saudável.
Esta candidatura é a oportunidade de realizar não só uma ideia e 
uma visão mas também uma forma de estar perante o desporto, a 
sociedade a saúde e o bem-estar, antecipando o futuro e acreditando 
que internacionalmente seremos reconhecidos pela forma como 
concretizámos e colocámos o desporto no centro da cidade e da 
comunidade e trouxemos o desporto e a atividade para a vida das 
pessoas.

“Odivelas é Igual a Desporto para Todos”.

Paulo César Teixeira 
Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Odivelas

MESSAGE  
FROM THE CITY 
COUNCILOR 
FOR SPORT 
OF ODIVELAS

Odivelas is one of the most 
representative municipalities in 
the Lisbon district, having in its 
dynamics and sport eclecticism 
one of its main trade marks, being 
practiced in the county all the categories either collective or individual 
of relevance be it on a national or international level, all divided into 71 
existent collectivities. This means more than 4000 federated athletes 
dedicate themselves daily to the practice of sport.
The municipal policy in the sports area is to provide and stimulate 
sports practice amongst the entire population, in their various social 
levels and age groups as a form to combat sedentarism promoting a 
healthy way of life.
Associating sports to health, the “Clube do Movimento” project was 
created for the senior population. Sports practice by citizens with 
reduced mobility has also spurred the attention of the municipality, 
leaving us to support these athletes both individually or through 
the collectivities with innovative projects such as hippotherapy and 
hydrotherapy. On the other hand, all the various sports facilities are 
endowed with accessibility conditions for all.
The City Council promotes and encourages a number of sports events, 
with the objective of linking the sports component to local economic 
development, projecting the Odivelas brand touristically.
Inspired in the concept that the Gymnasium is, not only, a space 
dedicated solely to physical activity but also a congregating element 
of a community, a place and idea transversal in the territory, Odivelas 
European City of Sport reaches beyond sports events and deepens in 
the concept of social, economic and cultural cohesion, establishing 
sports, physical activity and healthy way of life as values of an identity.  
Odivelas, Gymnasium City is hence a meeting point between the past 
and the future, between the cultural identity, tradition and knowledge, 
between people and a healthy full life.
So being, we propose, that all the sports infrastructures be joined in 
a dialog with the various city sectors, where buildings are integrating 
elements that are part of a path that stimulates physical activity and 
that the territory assumes the cohesion through the sports facilities 
interlinked and communicative as elements necessary to achieve a 
healthy “body”. 
This candidacy is the opportunity to make possible not only an idea 
and a vision but also a way of being towards sports, society, health 
and wellbeing, anticipating the future and whole heartedly believing 
that we will be internationally recognised due to the way we work and 
put sports at the heart of the city and community, bringing sports and 
activity to be part of people’s lives.

“Odivelas is Equal to Sports for All”.

Paulo César Teixeira
City Councilor for Sport of Odivelas
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MENSAGEM DE NÉLSON ÉVORA, 
PATRONO DA CANDIDATURA DE 
ODIVELAS A CIDADE EUROPEIA DO 
DESPORTO 2020

• Atleta Olímpico 
• Principais recordes pessoais: 
   - Triplo salto: 17,74 metros (Osaca, 2007). 
   - Salto em comprimento: 8,10 metros (2007).
• Campeão nos Jogos Olímpicos de 2008
• Campeão no Mundial de 2007
• Campeão Europeu em 2015, 2017 e 2018 (Pista Coberta)
• Campeão Europeu de Juniores em 2003 
• 25 vezes Campeão de Portugal 

É com muito gosto e satisfação que aceito o convite que me foi dirigido 
para ser “Patrono” da Candidatura de Odivelas a “Cidade Europeia do 
Desporto 2020”!
Sou criado e formado em Odivelas, onde me tornei aquilo que sou 
hoje. Foi em Odivelas o meu primeiro contacto com o desporto, como 
tal não podia deixar de incentivar e apadrinhar esta candidatura que 
muito me orgulha. 
É igualmente minha obrigação incentivar a atual e futuras gerações a 
entrarem no desporto, como forma de educação, retidão e formação 
do ser humano, ajudando no que estiver ao meu alcance a serem 
criadas oportunidades para o crescimento da prática desportiva de 
recreação ou de alto rendimento.
Neste sentido, pela importância do projeto e pelo que ele significa para 
o desporto, declaro o meu total apoio e empenho a esta candidatura, 
e a fazer o que estiver ao meu alcance para que 2020 se resuma ao 
sucesso, conquista e momento de grande relevância para o Desporto 
em Odivelas e em Portugal. 

MESSAGE OF NÉLSON ÉVORA, 
PATRON OF THE CANDIDACY 
OF ODIVELAS FOR EUROPEAN 
CITY OF SPORT 2020

• Olympic Athlete
• Main Personal Records: 
  - Triple Jump: 17,74 meters    
   (Osaca, 2007). 
  - Long Jump: 8,10 metros  
   (2007).
• Champion in the 2008 Olympic Games. 
• World Champion (2007)
• European Champion 2015, 2017 and 2018 (Indoors)
• Junior European Champion in 2003
• 25 times Champion of Portugal 

It is with much pleasure and satisfaction that I accept the 
invitation to be a “Patron” of the Odivelas candidacy to European 
City of Sport 2020!
I was raised in Odivelas, where I became who and what II am 
today. It was in Odivelas my first came across sports, therefore 
I could not go without encouraging and adopting this candidacy 
that gives me much pride.
It is equally my obligation to motivate the current and future 
generations to practice sports as a form of education, manners 
and building of the human being, helping in every way possible 
to create opportunities for the growth of sports practice, be it 
recreational or high performance.
So being, due to the importance of this project and what 
it represents for sports, I grant my total and full support and 
dedication to this candidacy and pledge to do everything 
possible to make 2020 a success, a victory and a moment of 
great relevance in sport in Odivelas and in Portugal as a whole.
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MENSAGEM DE NAIDE GOMES, 
PATRONA DA CANDIDATURA 
DE ODIVELAS A CIDADE EUROPEIA 
DO DESPORTO 2020

• 23 Títulos Nacionais
• 2004 Campeã Mundial Pentatlo Indoor
• 2005 e 2007 Campeã da Europa Salto comprimento
• 2010 Campeã do Mundo Salto comprimento
• Participação em 3 jogos Olímpicos

A candidatura de Odivelas a “Cidade Europeia do Desporto 2020” 
surge com a naturalidade de um Município que dispõe de um conjunto 
de equipamentos que respondem de forma exemplar às necessidades 
dos seus munícipes, seja na variante do lazer, seja ao nível do 
rendimento desportivo.
Tal significa que, para além da diversidade de prática desportiva 
disponível neste concelho, há a acrescentar a respetiva qualidade com 
que está apetrechado, o que constitui um dos pontos fortes deste 
projeto.
Ao convite que me foi endereçado para dar o meu contributo a esta 
candidatura, respondo empenhadamente e com entusiasmo, tanto 
mais que, como residente na cidade de Odivelas, sinto de forma 
particular a justeza de a “minha cidade” representar Portugal, em 
2020. 

MESSAGE FROM NAIDE 
GOMES, PATRONESS OF THE 
CANDIDACY OF ODIVELAS 
FOR EUROPEAN CITY 
OF SPORT 2020

• 23 National Titles
• Indoor Pentathlon World  
   Champion in 2004
• European Champion Long  
   Jump in 2005 and 2007
• Jump Length World 
   Champion in 2010
• Participation in 3 Olympic Games

Odivelas’s candidacy for the “European City of Sport 2020” 
comes naturally from a municipality that has a set of equipment 
that respond in an exemplary way to the needs of its residents, 
whether in the leisure variant or the level of sports performance.
This means that, in addition to the diversity of sports available in 
this county, there is also the quality of the equipment with which 
it is equipped, which is one of the strengths of this project.
To the invitation that I was addressed to make my contribution to 
this candidature, I respond with commitment and enthusiasm, 
especially since, as a resident of the city of Odivelas, I feel in 
particular the righteousness of “my city” representing Portugal 
in 2020.
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MENSAGEM DE JORGE PINA, 
PATRONO DA CANDIDATURA 
DE ODIVELAS A CIDADE EUROPEIA 
DO DESPORTO 2020

• Atleta de Boxe até 2004
• Vencedor de diversos títulos individuais
• Campeão Nacional de Boxe em 1997, 1998 e em 1999 
• Atleta Paralímpico na modalidade atletismo
• Participação em 3 jogos Paralímpicos
• Fundador da Associação Jorge Pina

O meu nome é Jorge Pina. 
A minha carreira desportiva começou no boxe aos 11 anos. Nesta 
modalidade tornei-me uma referência a nível nacional, conquistando 
diversos títulos, nomeadamente o de Campeão Nacional durante 
vários anos. 
Em 2006 perdi 90% da visão e tornei-me atleta paralímpico na prova 
da Maratona, tendo participado nos Jogos Paralímpicos de Pequim, 
Londres e Rio de Janeiro.
Eu apoio a candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 
porque é uma cidade dinâmica e inclusiva! Tem alcançado grandes 
feitos na organização de eventos nacionais e internacionais 
abrangendo várias áreas do desporto.
Adoro o desporto, vivo o desporto mas aquilo que ele nos dá é muito 
mais do que aquilo que precisamos para ser felizes! Façam desporto e 
ajudem a nossa cidade a ser campeã! 
Onde há vontade não há limitações! Força Odivelas!

MESSAGE FROM JORGE PINA, 
PATRON OF THE CANDIDACY 
OF ODIVELAS FOR EUROPEAN 
CITY OF SPORT 2020

• Boxing Athlete until 2004
• Winner of several individual 
    titles
• National Boxing Champion in 
   1997, 1998 and 1999
• Paralympic athlete in athleticism
• Participation in 3 Paralympic Games
• Founder of the Jorge Pina Association

My name is Jorge Pina.
My sports career began in boxing at age 11. In this modality I 
became a national reference, winning several titles, namely the 
National Champion for several years.
In 2006 I lost 90% of the vision and became a Paralympic athlete 
in the Marathon event, having participated in the Paralympic 
Games in Beijing, London and Rio de Janeiro.
I support the candidacy of Odivelas for European City of Sport 
because it is a dynamic and inclusive city! It has conquered great 
achievements in the organisation of national and international 
events covering various areas of sport.
I love sports, I live the sport but what it gives us is much more 
than what we need to be happy! Make sport and help our city 
to be champion!
Where there is will there are no limitations! Go Odivelas! 
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MENSAGEM DE SUSANA BARROSO, 
PATRONA DA CANDIDATURA 
DE ODIVELAS A CIDADE EUROPEIA 
DO DESPORTO 2020

• Ex-Atleta Paralímpica
• Participação em 5 jogos Paralímpicos
• Atleta Portuguesa Feminina mais medalhada (1991-2012)

Foi em Odivelas que cresci e tornei-me na mulher, atleta e cidadã que 
sou hoje!
Como atleta, tive sempre o apoio deste Município.
Desta forma, foi com enorme satisfação que recebi o convite para ser 
patrona desta iniciativa, Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020, 
e ainda mais orgulhosa quando reconheço as qualidades que Odivelas 
possui para conquistar este título.
Odivelas tem apresentado uma forte dinâmica na tentativa de 
valorização do desporto, não só do desporto formal, mas também 
de todos aqueles que consideram a atividade física como algo 
fundamental nas suas vidas, fator que me enche de orgulho. 
O desporto faz parte da vida da cidade e da comunidade. A par do 
trabalho desenvolvido pelas associações, a Câmara Municipal de 
Odivelas promove uma série de iniciativas que visam a sociabilização 
através das atividades desportivas, bem como o “Desporto para 
Todos”.
Estou certa que a concretização desta candidatura será mais um meio 
para que o processo de inclusão pelo desporto se concretize. Desta 
forma os cidadãos com deficiência poderão usufruir de uma maior e 
melhor oferta desportiva.
Pela importância deste projeto e pelo que ele significa para o desporto, 
para Portugal e para Odivelas, declaro o meu empenho e dedicação 
pessoal no apoio a esta candidatura.  

MESSAGE FROM SUSANA 
BARROSO, PATRONESS
OF THE CANDIDACY 
OF ODIVELAS FOR EUROPEAN 
CITY OF SPORT 2020

• Former Paralympic Athlete
• Participation in 5 Paralympic 
   Games
• The most medal Female 
   Portuguese Athlete (1991-2012)

It was in Odivelas that I grew up and became a woman, an 
athlete and the citizen I am today!
As an athlete, I have always had the support of this City Council.
It was with great satisfaction that I received the invitation to be 
the patroness of this initiative, Odivelas European City of Sport 
2020, and even more proud when I recognize the qualities that 
Odivelas has to win this title.
Odivelas has shown a strong dynamic in the attempt to value 
sport, not only in formal sport, but also in all those who consider 
physical activity as fundamental in their lives, a factor that fills 
me with pride.
Sport is part of the life of the city and the community. Along 
with the work developed by the associations, the City Council 
of Odivelas promotes a series of initiatives aimed at socializing 
through sports activities, as well as “Sport for All”.
I am sure that the concreation of this candidacy will be one 
more way for the inclusion process through sport to realize. This 
way, citizens with disabilities will be able to enjoy a greater and 
better offer of sport.
By the importance of this project and by what it means for 
sport, for Portugal and for Odivelas, I declare my commitment 
and personal dedication in supporting this candidacy.
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ODIVELAS, CIDADE EUROPEIA DO 
DESPORTO 2020 – PORQUÊ? 

UM TERRITÓRIO VOLTADO PARA OS DESAFIOS 

Em Odivelas sabemos que o percurso para um território moderno, 
sustentável, socialmente equilibrado, economicamente atrativo 
e cosmopolita, passa por valorizar os recursos e, assim, 
potenciar a sua maior riqueza: as pessoas, as suas experiências 
e os seus sonhos. 
A relação de Odivelas com o desporto está intimamente ligada 
à história do Município e da sua criação. Com 20 anos de idade 
celebrados em 2018, Odivelas centrou a sua abordagem ao 
desporto, numa primeira fase, na capacidade de construção de 
infraestruturas desportivas, permitindo libertar e disponibilizar 
uma área total de mais de um milhão e cem mil metros 
quadrados para equipamentos desportivos ou destinados à 
prática desportiva, o que corresponde a 4.5% da área total 
do concelho. Neste período, foram construídos equipamentos 
desportivos de média e de grande dimensão, designadamente 
o Pavilhão Multiusos de Odivelas e o Pavilhão Susana Barroso, 
permitindo ao concelho disponibilizar locais de prática desportiva 
em quantidade e qualidade assinaláveis para os seus 156 mil 
habitantes.
Criadas as condições de base em oferta de infraestruturas para 
a prática desportiva, Odivelas assume novos desafios, incidindo 
sobre três grandes vetores, que abrangem as três grandes áreas 
de promoção da prática desportiva: Desporto formal, Desporto 
informal e Promoção de eventos desportivos. 
De uma forma concreta, em Odivelas assume-se cada vez mais 
a importância do desporto e da atividade física como um fator 
de extrema importância na promoção da saúde e bem-estar da 
população, na promoção turística da região, no desenvolvimento 
desportivo eclético e no processo de integração progressiva das 
pessoas com deficiência, não esquecendo a população sénior.
Assim, durante este último período, as políticas municipais 
alavancaram todo o fenómeno desportivo local, assumindo-se o 
Município como um “ator” fundamental, quer na concretização 
de uma vasta rede de infraestruturas desportivas, quer 
como parceiro efetivo no processo de formação desportiva 
ao estabelecer contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo com todas as coletividades, com total abrangência 
às modalidades que atualmente se praticam em Odivelas. Este 
apoio efetivo às várias associações desportivas, permitiu um 
crescimento no número de atletas federados que ascende a 
valores próximos dos 4.500.
O investimento no desporto formal baseado numa visão e 
estratégia consequentes, aliado à qualidade do trabalho 
desenvolvido pelas coletividades desportivas locais, permite 
colher resultados de excelência, com a conquista de inúmeros 
títulos regionais e nacionais, nas mais variadas modalidades, 
sublinhando-se o ecletismo, com a presença de algumas 
modalidades e atletas no topo do panorama desportivo nacional 
com especial relevância no desporto adaptado.

ODIVELAS, EUROPEAN CITY OF SPORT 
2020 - WHY?

A TERRITORY FOCUSED ON CHALLENGES

In Odivelas we know that the path to a modern, sustainable, 
socially balanced, economically attractive and cosmopolitan 
territory is to value resources and thus to enhance its greatest 
wealth: people, their experiences and their dreams.
The relationship of Odivelas with sport is closely linked to the 
history of the Municipality and its creation. With 20 years of age 
celebrated in 2018, Odivelas focused its approach to sport, in a 
first phase, in the ability of construction of sports infrastructures. 
During this period, large and medium-sized sports facilities 
were built, namely the Pavilhão Multiusos de Odivelas and the 
Pavilhão Susana Barroso, allowing the municipality to provide 
sports venues in a quantity and quality that are remarkable for 
its 156 thousand inhabitants.
After the basic conditions have been created in offer of 
infrastructures for the practice of sports, Odivelas embraces 
new challenges, focusing on three great vectors, which cover 
the three main areas of promotion of sports: formal sport, 
informal sport and promotion of sporting events.
In a concrete way, in Odivelas, the importance of sport and 
physical activity is increasingly assumed as a factor of extreme 
importance in promoting the health and well-being of the 
population, in promoting tourism in the region, in eclectic sport 
development and in progressive integration of people with 
disabilities, not forgetting the senior population.
Thus, during this last period, the municipal policies have 
leapfrogged the whole local sports phenomenon, assuming the 
Municipality as a fundamental “actor”, both in the realisation 
of a vast network of sports infrastructures and as an effective 
partner in the process of sports training as it establish sport 
development programme contracts with all communities, with 
full coverage of the modalities currently practiced in Odivelas. 
This effective support to the various sporting associations, 
allowed a growth in the number of federated athletes that 
amounts to values   close to 4,500.
The investment in formal sport based on a consistent vision and 
strategy, together with the quality of the work developed by 
the local sporting communities, allows us to obtain excellent 
results, with the conquest of numerous regional and national 
titles in the most varied modalities, emphasizing eclecticism, 
with the presence of some modalities and athletes at the top 
of the national sport panorama with special relevance in the 
adapted sport.
Relying on the local collectives, who work with exceptional 
merit in the promotion of sport for the disabled and parlaying 
on the integration of all citizens, we have made the adapted 
sport into one of the Municipality’s brand images, recognizing 
its importance, not only in the practice in itself, but in the whole 
process of integration. It is for this purpose that the Municipality 
of Odivelas invests in several projects and programmes 
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Apoiando-se nas coletividades odivelenses que desenvolvem 
um trabalho de mérito excecional na promoção do desporto 
para deficientes e apostados na integração de todos os 
cidadãos, tornámos o desporto adaptado numa das imagens 
de marca do Município, reconhecendo-se a sua importância, 
não só na prática desportiva em si, mas em todo o processo 
de integração. É neste propósito que o Município de Odivelas 
investe em vários projetos e programas reconhecidos através 
da Federação Portuguesa do Desporto para Pessoas Com 
Deficiência (FPDD) cuja sede se localiza em Odivelas. 
A aposta do Município de Odivelas passa assim por 
acessibilizar, fomentar e diversificar a oferta desportiva através 
da multiplicidade de programas desportivos municipais que, em 
rede com os agentes desportivos locais, garantam uma oferta 
abrangente, atrativa e efetivamente potenciadora da atividade 
física enquanto elemento central e identitário do território. 
A motivação resultante da implementação de medidas 
consistentes com uma visão estratégica em que o desporto 
ocupa um lugar fundamental no desenvolvimento do território 
e da identidade comunitária, reflete-se no crescimento 
exponencial de infraestruturas privadas de prática de 
atividade física, permitindo assim um crescimento ao nível da 
percentagem de Odivelenses fisicamente ativos, cujo valor 
ronda atualmente os 49,8%.

recognized through the Portuguese Federation of Sport for 
People with Disabilities (FPDD) whose headquarters are located 
in Odivelas.
The aim of the Municipality of Odivelas is to make accessible, 
promote and diversify the sports offer through the multiplicity 
of municipal sports programmes that, in a network with local 
sports agents, guarantee a comprehensive, attractive and 
effective offer of physical activity as a central element and 
identity of the territory.
The motivation resulting from the implementation of measures 
consistent with a strategic vision in which sport occupies a 
fundamental place in the development of the territory and 
the community identity, is reflected in the exponential growth 
of private infrastructures of practice of physical activity, thus 
allowing a growth in the level of the percentage of physically 
active locals, whose value is currently around 49.8%.
For this reason, Odivelas has been considered a happy city with 
a great quality of life, which shows that the investment made by 
the Municipality begins to present the desired results.
The realisation of major sporting events in Odivelas proves to 
be a decisive factor, not only in the contact of citizens with 
different modalities, but also to create habits of enjoyment of 
sports infrastructures, thus enhancing the feeling of closeness 
and well-being , not losing sight of the positive perception of the 
territory and the growth in tourist potential.
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Por esta mesma razão, Odivelas tem sido considerada como 
uma cidade feliz e com grande qualidade de vida, o que 
revela que o investimento realizado pelo Município começa a 
apresentar os resultados pretendidos. 
A realização de grandes eventos desportivos em Odivelas 
revela-se como um fator decisivo, não só no contacto dos 
cidadãos com modalidades diferenciadas, mas também para 
a criação de hábitos de fruição de infraestruturas desportivas, 
potenciando dessa forma a sensação de proximidade e bem-
estar, não perdendo de vista a perceção positiva do território e 
o crescimento em potencial turístico.
Apoiando-se no forte investimento por parte do Município de 
Odivelas na promoção e realização de eventos de massas - a 
Semana do Desporto, a Semana Europeia do Desporto, o Desafio 
Total e a Corrida da Liberdade, entre outros, mas também com 
a realização de competições nacionais e internacionais - como 
Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa e diversos 
Campeonatos Nacionais, - Odivelas surge como um local 
extremamente procurado por várias Federações Desportivas que 
acabam por localizar em Odivelas as suas sedes, reconhecendo 
no território e nas suas infraestruturas desportivas, o local ideal 
para albergarem as suas principais competições que integram o 
calendário competitivo nacional e uma plataforma de excelência 
para o sucesso das suas organizações.
Desta forma, o Município quer, os Odivelenses desejam e as 
coletividades desportivas esperam que Odivelas seja Cidade 
Europeia do Desporto 2020. 

Leaning on the strong investment by the Municipality of 
Odivelas in the promotion and holding of mass events - the 
Semana do Desporto, the Semana Europeia do Desporto, the 
Desafio Total and the Corrida da Liberdade, among others, 
but also with the national and international competitions - 
such as World Championships, European Championships and 
several National Championships - Odivelas emerges as an 
extremely sought location by several Sports Federations that 
end up locating in Odivelas its headquarters, recognizing in the 
territory and in its sports infrastructures an ideal place to host 
their main competitions that integrate the national competitive 
calendar and a platform of excellence for the success of their 
organisations.
In this way, the Municipality wants, the Odivelas citizens wish 
and the sporting communities expect Odivelas to be European 
City of Sport 2020.

Ver vídeo | Watch video

https://www.youtube.com/watch?v=3wDCplx8usA
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I – ODIVELAS, CIDADE COM IDENTIDADE

1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

Odivelas é um dos mais recentes municípios de Portugal e é 
um dos 18 concelhos que integram a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), a qual constitui-se como NUTS II e III, segundo 
os critérios definidos pela nova divisão regional em Portugal, 
formalizada através da entrada em vigor a 1 de janeiro de 
2015 do Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 8 
de agosto.

O Concelho de Odivelas ocupa uma superfície de 26,54 km2 
e é limitado a nordeste pelo Município de Loures, a sueste 
por Lisboa e a oeste por Amadora e Sintra sendo o 13º maior 
concelho dos 308 que compõem o nosso país.

Para além de uma rede de transportes públicos que situam o 
concelho dentro do espaço central da urbe, Odivelas é servido 
por grandes eixos rodoviários como a CRIL (IC16 e IC17), CREL, 
A1, A5, A8, IC19, assumindo-se como plataforma central da 
ligação entre norte e sul e a cerca de 10 minutos do Aeroporto 
Humberto Delgado (Lisboa) traduz uma dimensão cosmopolita, 
europeia e atlântica. 

I - ODIVELAS, CITY WITH IDENTITY

1. GEOGRAPHICAL FRAMEWORK

Odivelas is one of Portugal’s most recent municipalities and 
is one of the 18 municipalities that integrate the Metropolitan 
Area of Lisbon (AML), which is constituted as NUTS II and III, 
according to the criteria defined by the new regional division 
in Portugal, formalized by the implementation, on January 1st, 
2015, of the Commission Regulation (EU) No 868/2014 of 8 
August.

The Municipality of Odivelas occupies an area of 26.54 km2 and 
is limited to the northeast by the Municipality of Loures, to the 
southeast by Lisbon and to the west by Amadora and Sintra, 
being the 13th largest municipality of the 308 of our country.

In addition to a public transport network that situates the 
municipality within the central space of the city, Odivelas 
is served by major road axes such as CRIL (IC16 and IC17), 
CREL, A1, A5, A8, IC19, assuming itself as a central platform 
connection between north and south, and about 10 minutes 
from Humberto Delgado Airport (Lisbon) giving Odivelas a 
cosmopolitan, European and Atlantic dimension.

ODIVELAS NO CORAÇÂO 
DA GRANDE LISBOA
ODIVELAS IN GREATER LISBON HEART 
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É também, assim, na localização que Odivelas apresenta uma 
situação verdadeiramente impar. 

2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

A origem do nome “Odivelas” está, como o nome de tantas 
outras freguesias e concelhos de Portugal, envolto numa lenda 
que tem passado pelos séculos. A propósito do nome desta 
cidade, conta-se que D. Dinis tinha o hábito de se deslocar ao 
Mosteiro de S. Dinis. Certa noite, sabendo a rainha do que se 
passava resolveu esperá-lo e quando o rei fazia o seu percurso, 
interpelou-o proferindo as seguintes palavras: “- Ide vê-las 
senhor.” Pelo que, segundo a lenda, a expressão “Ide vê-las”, 
por evolução, terá dado o nome a Odivelas.
 
Crê-se que o topónimo “Odivelas” resulta da inclusão do 
hidrónimo de origem muçulmana que designava o rio que 
corre na região. Assim sendo, poderá ter sido já no domínio 
cristão que o nome se teria transmudado, sendo que Odivelas 
surge pela primeira vez em documentação escrita em 1190, 
mencionada na compra que o Mosteiro de S. Vicente faz de 
umas herdades em Odivelas, ao comendador do Hospital de S. 
João de Lisboa, Paio, em Outubro de 1190, juntamente com 
outras herdades em Bucelas e na Romeira.

No que diz respeito à evolução histórica e à presença humana 
no território de Odivelas, no planalto e encosta nascente do 
Campo de Trigache conheciam-se pelo menos seis sepulcros 
megalíticos, dos quais subsiste hoje a Anta de Pedras Grandes, 
classificada como Monumento Nacional desde meados do 
século XX, sendo o edifício mais antigo de Odivelas, com cerca 
de 5000 anos de idade. 
O dólmen das Batalhas em Caneças, o Castro da Amoreira na 
Ramada, os vestígios romanos encontrados na Póvoa de Santo 
Adrião e os achados árabes no subsolo da Paiã, na Pontinha, 
confirmam o território como uma zona fértil e agradável, 
confirmando a presença e vivência humana de forma regular ao 
longo dos séculos da história. 
 
É durante o Séc. XIII que Odivelas surge como um território em 
expansão e relevante, muito por responsabilidade d’El Rei D. 
Dinis, hoje uma figura central da identidade de Odivelas.
Com a construção do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, 
ordenada por D. Dinis em agradecimento por um “milagre” 
operado aquando de uma caçada em que o Rei se cruza com 
um urso, o Mosteiro - mais tarde doado às Monjas Bernardas 
da Ordem de Cister - transforma-se numa atração de nobres e 
artistas, concentrando em sua volta uma centralidade de cariz 
aristocrata e cultural. 

A escolha do local para D. Dinis cumprir a sua promessa incidiu 
numa propriedade do Rei no termo de Lisboa, Odivelas, onde 
se situava a “Quinta das Flores”. Esta zona gozava de ótimos 
recursos naturais, nomeadamente solos férteis, um curso de 

It is also, thus, in its location that Odivelas presents a truly 
unpaired advantage.

2. HISTORICAL BACKGROUND

As the name of so many other parishes councils and counties 
of Portugal, the origin of the name “Odivelas” is wrapped in a 
legend that has passed through the centuries. With regard to 
the name of this city, it is said that D. Dinis had the habit of 
going to the Mosteiro de S. Sinis e S. Bernardo (Monastery). 
One night, knowing what was happening, the Queen decided to 
wait for him, and when the king made his way, she addressed 
him and uttered the following words: “Go and see them, my 
lord” (Ide Vê-las). Therefore, according to the legend, the 
expression “Ide Vê-las”, evolved giving the name to Odivelas.

It is believed that the toponym “Odivelas” results from the 
inclusion of the hydronim of Muslim origin that designated the 
river that runs in the region. Thus, it may have already been in the 
Christian domain that the name would have been transmuted, 
and Odivelas appears for the first time in documentation written 
in 1190, mentioned in the purchase that the Mosteiro de S. 
Vicente does of some estates in Odivelas, to the commander 
of the Hospital de São João, in Lisbon, Paio, in October 1190, 
along with other estates in Bucelas and Romeira.

Estátua da Rainha Santa Isabel  | Statue of the Queen St. Isabel
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água e ainda uma morfologia que formava um abrigo natural 
para as culturas. O mosteiro destinava-se a receber uma 
comunidade feminina cisterciense e a escolha do local pretendia 
assegurar a subsistência das monjas e garantir o recato das 
mesmas, sendo criados campos de cultivo junto ao mosteiro. 
Por vontade de D. Dinis, o mosteiro era sujeito à fiscalização dos 
abades de Alcobaça, que o visitavam regularmente.
A construção primitiva, em estilo gótico, iniciou-se em 1295 
e teve como arquitetos os mestres Antão Martins e Afonso 
Martins ; recebeu, no século XVII, a intervenção de Frei João 
Turriano, monge beneditino, engenheiro-mor do reino, devido 
aos danos causados pelo terramoto de 1755. Da construção 
gótica inicial restam apenas alguns troços dos claustros e a 
cabeceira da igreja – com o seu portal lateral sul –, constituída 
pela abside e capelas laterais, com abóbadas de nervuras 
chanfradas. O mosteiro reflete a diversidade estilística das 
sucessivas intervenções a que foi submetido, apresentando, 
a par dos elementos tipicamente góticos da edificação inicial, 
outros de caraterísticas manuelinas, barrocas e neoclássicas. 
Em 1325 morre D. Dinis e, conforme sua vontade, é sepultado 
no mosteiro que representa talvez a obra arquitetónica mais 
emblemática do seu reinado. O seu túmulo ainda hoje pode ser 
visitado no interior do Mosteiro.
 
D. Dinis era, na sua época, um dos reis mais respeitados no 
mundo. 
Conhecido como o “Rei Poeta” (terá escrito 173 poemas em 
galaico-português) ou o “Rei Lavrador” (devido à sua aposta no 
campo), D. Dinis foi o 6º monarca de Portugal e reinou durante 
46 anos. É descrito como culto, justo, piedoso, decidido, 
inteligente e, por vezes, cruel.
Filho de D. Afonso III e de Beatriz de Castela, nasceu em pleno 
dia de S. Dinis a 9 de outubro de 1261, em Lisboa.
Em 1290, fundou a primeira universidade no país, que se 
situava em Lisboa e que, posteriormente, passou para Coimbra. 
Ao contrário do que se pensa, não criou o Pinhal de Leiria, mas 
a sua intervenção foi decisiva para o seu crescimento atingindo 
uma escala tal que o mesmo veio a tornar-se um elemento 
essencial na campanha dos descobrimentos portugueses 

Regarding the historical evolution and the human presence in 
the territory of Odivelas, in the plateau and nascent slope of the 
Field of Trigache were known at least six megalithic tombs, of 
which subsists nowadays Anta de Pedras Grandes, classified 
like National Monument from mid of the 20th century, being the 
oldest structure in Odivelas, about 5000 years old.
The dolmen of the Battles in Caneças, Castro da Amoreira 
in the Ramada, the Roman remains found in Póvoa de Santo 
Adrião and the Arab finds in the basin of Paiã, in Pontinha, 
confirm the territory as one fertile and pleasant area, confirming 
the presence and experience human life on a regular basis 
throughout the centuries of history.

It is during the thirteenth century that Odivelas emerges as a 
territory in expansion and relevant, much for the responsibility 
of King D. Dinis, now a central figure of the identity of Odivelas.
With the construction of the Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, 
ordered by D. Dinis in thanks for a “miracle” operated during a 
hunt in which the King crosses a bear, the Monastery - later 
donated to the Bernardas Monks of the Order of Cister - 
becomes an attraction of nobles and artists, concentrating in its 
return a centrality of aristocratic and cultural character.
The choice of the place for D. Dinis to fulfill his promise was 
a property of the King in the Lisbon district, Odivelas, where 
the “Quinta das Flores” was located. This area enjoyed great 
natural resources, such as fertile soils, a water course and 
a morphology that formed a natural shelter for crops. The 
monastery was intended to receive a female Cistercian 
community and the choice of the place was intended to provide 
the nuns subsistence and ensure the modesty of the nuns, and 
cultivated fields are set up next to the monastery.
By the will of D. Dinis, the monastery was subject to the 
supervision of the abbots of Alcobaça, who visited it regularly.
The primitive construction, in Gothic style, began in 1295 and 
had the masters architects Antão Martins and Afonso Martins; 
received in the seventeenth century the intervention of Frei 
João Turriano, a Benedictine monk, the chief engineer of the 
kingdom, due to the damage caused by the earthquake of 1755. 
Of the initial Gothic construction there are only a few sections of 

Anta das Pedras Grandes  | Pedras Grandes Tapir
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através do fornecimento de matéria-prima. 
Em 1308 assinou o primeiro acordo comercial português com 
a Inglaterra. Em 1312 fundou a marinha Portuguesa, nomeando 
como 1º Almirante de Portugal, o genovês Manuel Pessanha, e 
ordenou a construção de várias docas.
Assinou, juntamente com D. Fernando IV, rei de Castela, a 12 
agosto de 1297, o Tratado de Alcanizes, acordo que reconhecia 
oficialmente as fronteiras de Portugal. 
Estabeleceu o Português como língua oficial na redação de 
documentos e fez uma aliança com Aragão. Também relevante 
foi o facto de ter mediado o conflito entre Aragão e Castela, o 
que lhe deu um grande prestígio a nível internacional.
D. Dinis criou, ainda, um sistema de leis, instituiu as feiras, 
apostou na pesca e em outras atividades marítimas, cedeu 
terrenos para cultivar a quem não tinha posses, ordenou 
a exploração de minas de cobre, prata, estanho e ferro e 
organizou a exportação da produção excedente para outros 
países europeus. 
Pelos feitos e acima de tudo pelas características visionárias que 
a história nos apresenta, D. Dinis é tido como um “património” 
de Odivelas, contribuindo decisivamente para que os locais 
tenham nesta figura histórica um elemento de identificação e 
orgulho, tanto mais que os seus restos mortais continuam o seu 
descanso em Odivelas, como foi seu desejo.

the cloisters and the head of the church - with its lateral south 
portal, constituted by the apse and lateral chapels, with vaults 
of bevelled ribs. The monastery reflects the stylistic diversity 
of the successive interventions to which it was submitted, 
presenting, along with the typically Gothic elements of the 
initial construction, other Manueline, baroque and neoclassical 
characteristics.
In 1325 D. Dinis died and, according to his will, he was buried 
in the monastery that represents perhaps the most emblematic 
architectural work of his reign. His tomb can still be visited 
today inside the Monastery.
D. Dinis was, in his time, one of the most respected kings in 
the world.

Known as the “King Poet” (he wrote 173 poems in Galician-
Portuguese) or the “King Lavrador” (due to his investment in 
the agriculture fields), D. Dinis was the 6th monarch of Portugal 
and reigned for 46 years. It is described as enlightened, fair, 
godly, determined, intelligent and sometimes cruel.
Son of D. Afonso III and Beatriz de Castela, was born in the day 
of S. Dinis, the October 9th of 1261, in Lisbon.
In 1290, he founded the first university in the country, that was 
located in Lisbon and that, later, passed to Coimbra. Contrary 
to popular belief, he did not create the Pinhal de Leiria, but 
his intervention was decisive for its growth, reaching such a 
scale that it became an essential element in the campaign of 
Portuguese discoveries through the supply of raw material: 
wood.

Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo | S. Dinis and S. Bernardo Monastery
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2.1. ODIVELAS COMO CENTRALIDADE NA VIDA DA REGIÃO 
DE LISBOA

Segundo as fontes históricas disponíveis, no Lugar de Odivelas, 
dentro do Couto das Religiosas, realizava-se todos os anos 
no dia de S. Dionísio, 9 de Outubro, uma feira franca, onde se 
comercializavam na sua maioria produtos ligados à agricultura 
e ao gado. Esta feira, anual, foi instituída no reinado de D. Dinis, 
sendo muito concorrida pelo povo dos arredores e mesmo 
pela fidalguia da Corte. Era ainda descrita como um momento 
solene, onde as monjas trajavam os seus melhores hábitos e 
davam a conhecer a arte de fazer os seus tão apreciados doces, 
nomeadamente o Manjar Branco, o Manjar Real, os Suspiros, a 
Marmelada Branca e o Bolo Podre. 
A Marmelada Branca chegou, aliás, até aos nossos dias como 
um produto característico de Odivelas, sendo uma das iguarias 
gastronómicas de maior relevo e importância considerando a 
sua unicidade. 
 
É no Mosteiro de Odivelas, em 1415, que D. Filipa de Lencastre, 
já no leito de morte, abençoa os três filhos mais velhos - D. 
Duarte, D. Pedro e D. Henrique, que partem dali, a cavalo, em 
direção ao Restelo, onde embarcam para Ceuta. Outras figuras 
de relevo cultural estão associadas a este local, pois no mesmo 
Mosteiro é representado pela primeira vez, em 1534, o «Auto 
da Cananeia», de Gil Vicente, encomendado pela abadessa 
Violante, irmã de Pedro Álvares Cabral. 
No Mosteiro professava ainda a célebre Madre Paula, por 

In 1308 he signed the first Portuguese trade agreement with 
England. In 1312 he founded the Portuguese navy, naming as 1st 
Admiral of Portugal, Genovese Manuel Pessanha, and ordered 
the construction of several docks.
He signed, together with King Ferdinand IV, King of Castela, on 
August 12th, 1297, the Treaty of Alcanizes, an agreement that 
officially recognized the frontiers of Portugal.
He established Portuguese as an official language in the drafting 
of documents and made an alliance with Aragão. Also relevant 
was the fact that he mediated the conflict between Aragão and 
Castela, which gave him a great prestige at the international 
level.
D. Dinis also created a system of laws, instituted the fairs, 
invested on fishing and other maritime activities, ceded land to 
cultivate to who had no possessions, ordered the exploration 
of copper, silver, tin and iron mines and organized the export of 

Túmulo do Rei D. Dinis  | King Dinis Tombstone

Cozinha do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo  | S. Dinis and S. Bernardo Monastery Kitchen
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quem o Rei. D. João V, 30 anos mais velho, se terá apaixonado 
dando origem à mais séria e duradoura paixão deste rei, que 
lhe mandou construir uma luxuosa habitação, junto à torre, por 
cima da Casa do Capítulo.
O Padre António Vieira fez um dos seus sermões no Mosteiro de 
Odivelas, a 22 de Junho de 1668. Já Almeida Garrett ocupou o 
preâmbulo da «Lírica de João Mínimo» com uma descrição de 
um passeio ao Convento, entrecortada por várias dissertações 
sobre poesia.
Odivelas, através do Mosteiro, surge assim como elemento 
essencial na política e na história, mas também na produção 
intelectual e cultural de Portugal.
Porém, para além do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, 
Odivelas possui outros elementos patrimoniais de relevo.
É a partir de um roubo na Igreja de Odivelas, a 11 de Maio 
de 1671, que se identifica a origem de um belo monumento, 
o «Senhor Roubado», que alguns descrevem como sendo a 
primeira banda desenhada portuguesa e que levanta muitas 
pistas sobre a forte presença da Inquisição na região. 
No património, e para além da arte sacra presente nas nossas 
igrejas em que destacamos a azulejaria e vitrais de grande 
valor como são os presentes na Igreja da Pontinha e assinados 
por Júlio Pomar, Odivelas assume-se como uma terra que 
apresenta aos seus visitantes elementos patrimoniais únicos 
que lhe concedem um grau de distinção e exclusividade.
O Memorial do Cruzeiro de Odivelas, monumento emblemático 
da cidade, situado no cimo do outeiro de Odivelas, terá sido um 
monumento erguido em memória de D. Dinis. No entanto, a 

surplus production to other European countries.
For the achievements, and specially for the visionary 
characteristics that history presents us, D. Dinis is considered 
as a “patrimony” of Odivelas, contributing decisively to the fact 
that local people have in this historical figure an element of 
identification and pride, especially since his mortal remains still 
rest in Odivelas, as was his wish.

2.1. ODIVELAS AS CENTRAL IN THE LIFE OF THE LISBON 
REGION
According to the historical sources available, in the Place of 
Odivelas, within the Couto das Religiosas, a fair was held every 
year on St. Dinis day, October 9, where most agricultural and 
cattle were trade. This annual fair was instituted in the reign of 
D. Dinis, being very popular by the people of the surroundings 
and even by the court nobility. It was still described as a solemn 

Monumento do Senhor Roubado  | Senhor Roubado Monument
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sua origem não é bem conhecida devido à escassa informação 
encontrada.
As Cinco Fontes de Caneças são também um património 
fundamental do Concelho de Odivelas, tratando-se de um 
conjunto de fontes situadas na parte norte da vila de Caneças: 
Fonte das Fontainhas, Fonte das Piçarras, Fonte de Castelo de 
Vide, Fonte dos Passarinhos e Fonte dos Castanheiros.
As cinco fontes estão classificadas como Imóveis de Interesse 
Municipal por deliberação camarária de 8 de Setembro de 2004.
Segundo parecer de 1842 da Sociedade Farmacêutica Lusitana, 
as águas de Caneças eram límpidas, incolores, inodoras, de sabor 
férreo, sendo recomendadas como tónicas e reconstituintes. A 
sua exploração comercial iniciou-se em 1910 nas Fontainhas.
 
No século XX, e dados os licenciamentos nos anos 30, 
desenvolveu-se em Caneças uma indústria de águas de mesa 
com importância económica. A água era vendida em Lisboa 
em bilhas de barro. A água sobrante era utilizada na atividade 
agrícola ou para a lavagem de roupa, outra atividade económica 
tradicional da região saloia.

Apesar do declínio desta indústria a partir da década de 40, 
resultante da generalização do abastecimento de água na casa 
das pessoas, ainda era possível ver em 1960, em Lisboa, as 
tradicionais bilhas de barro em que a água de Caneças era 
vendida. As bilhas mantêm-se ainda hoje, não pela sua função 
de recipiente, mas como um elemento identificativo de uma 
comunidade que continuamos a preservar como memória 
coletiva.
A catástrofe associada ao terramoto de 1755, que causou 
grandes estragos na região de Lisboa, traduz-se num fluxo 

moment, where the nuns dressed their best habits and knew 
the art of making their much appreciated sweets, namely the 
Manjar Branco, the Manjar Real, the Suspiros, the Marmelada 
Branca (White Marmelade) and the Bolo Podre.
In fact, White Marmalade arrived to our days as a characteristic 
product of Odivelas, being one of the most appreciated 
gastronomic delicacies, considering its unicity.
It is in the Mosteiro de Odivlas in 1415, that D. Filipa de 
Lencastre, on her deathbed, blesses her three oldest children 
- Dom Duarte, Dom Pedro and D. Henrique, who depart on 
horseback towards to Restelo, where they embark for Ceuta. 
Other figures of cultural importance are associated with this 
place, because in the same Monastery, the “Auto da Cananeia” 
by Gil Vicente, commissioned by Abbess Violante, sister of 
Pedro Álvares Cabral, is represented for the first time in 1534.
The monastery was also home to the famous Mother Paula, for 
whom the King D. João V, 30 years older, would have fallen in 
love, for what would become the king’s most serious and lasting 
passion. The king ordered to build her a luxurious dwelling near 
the tower, over the House of the Chapter.
Father António Vieira gave one of his sermons at the Monastery 
of Odivelas on June 22nd, 1668. Almeida Garrett already 
occupied the preamble of the “Lírica de João Mínimo” with a 
description of a walk to the Convent, interspersed by several 
poetry dissertations.
Odivelas, through the Monastery, thus emerges as an essential 
element in politics and history, but also in the intellectual and 
cultural production of Portugal.
However, in addition to Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, 
Odivelas has other important heritage elements.
It is from a robbery in the Church of Odivelas, on May 11th, 1671, 

Fontes de Caneças  | Caneças Fountains 
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migratório de população que encontra neste território o espaço 
ideal para recomeçar, não só pela proximidade a Lisboa, pela 
fertilidade das suas terras, mas também pela saúde emergente 
de ares saudáveis que percorriam as serras e vales de Odivelas, 
que aliás se comprova pela profusão de moinhos de vento e 
pela pureza das águas de Caneças, centrais no abastecimento 
de Lisboa.
 
Apesar da extinção das ordens religiosas, assiste-se a uma 
mudança de paradigma de Odivelas que, a partir do início do 
Séc. XX.
É precisamente no Século XX que o nome de Odivelas e 
nomeadamente o da Pontinha surgem associados a um dos 
mais importantes eventos da história de Portugal.
Foi a partir do quartel do Regimento de Engenharia N.º 1 
situado na freguesia da Pontinha que o Movimento das Forças 
Armadas instalou o seu Posto de Comando, centro nevrálgico 
da Revolução dos Cravos. 
 
Classificado como monumento nacional, o edifício do Posto de 
Comando do MFA procura salvaguardar a memória histórica 
associada ao local que acolheu o Posto de Comando do 
Movimento das Forças Armadas, responsável pela condução 
das operações militares contra o regime ditatorial em vigor até 
25 de Abril de 1974. 
O programa do MFA foi dado a conhecer ao país a partir de um 
pavilhão pré-fabricado, onde foi montada a sala de operações, 
que reunia um conjunto de equipamentos como rádios, telefones 
e transmissores, assim como armas, munições e mapas. Neste 

that the origin of a beautiful monument, the “Senhor Roubado” 
(Stolen Lord) is identified, which some describe as being the 
first Portuguese comic strip and that raises many clues about 
the strong presence of the Inquisition in the region.
In the patrimony, and in addition to the sacred art present in 
our churches in which we highlight the tiles and stained glass 
of great value such as those present in the Pontinha Church and 
signed by Júlio Pomar, Odivelas assumes itself as a land that 
presents its visitors with elements which grant it a degree of 
distinction and exclusivity.

The Memorial of the Cruzeiro de Odivelas, an emblematic 
monument of the city, located at the top of the Odivelas hill, 
apparently is a monument erected in memory of D. Dinis. 
However, its origin is not well known due to the scarce 
information found.
The Five Fountains of Caneças are also a fundamental patrimony 
of the Municipality of Odivelas, being a set of fountains 
located in the northern part of the town of Caneças: Fonte das 
Fontainhas, Fonte das Piçarras, Fonte de Castle de Vide, Fonte 
dos Passarinhos and Fonte dos Castanheiros.

The five fountains are classified as Real Estate of Municipal 
Interest by municipal resolution of September 8, 2004.
According to the 1842 opinion of the Lusitana Pharmaceutical 
Society, the waters of Caneças were clear, colorless, odorless, 
iron-like, and recommended as tonic and reconstitution. Its 
commercial exploitation began in 1910 in Fontainhas.
In the twentieth century, and given the licensing in the 1930s, 

Casa da Juventude e Cruzeiro de Odivelas (Memorial de Odivelas)  | Youth House and  Odivelas Memorial
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local estiveram detidos Marcelo Caetano, conduzido pelo 
capitão Salgueiro Maia, Silva Pais, diretor da PIDE/DGS e Ruy 
Patrício, ministro dos Negócios Estrangeiros. 
O Núcleo Museológico do MFA, instalado no referido pavilhão, 
reproduz esse espaço no dia 25 de Abril de 1974, com a Sala 
de Operações integralmente montada, uma sala de exposição 
permanente e uma sala de exposições temporárias, um 
auditório e uma sala de audiovisuais.

É já no terceiro quartel do século XX que se assiste a um 
crescimento de Odivelas em matéria de expansão urbana. 
Um crescimento exponencial baseado na alteração do tipo 
de utilização dos solos, outrora dedicados à produção agrícola 
e silvo pastoril, e então ocupados por bairros que recebiam 
migrantes de todo o país e do mundo, transformando Odivelas 
num dos mais entusiasmantes mosaicos culturais da Área 
Metropolitana de Lisboa.

Foi reconhecendo a dimensão cultural, urbana e, acima de tudo, 
humana que em 20 de janeiro de 1999, a Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas é empossada pelo então Ministro do 
Equipamento, Planeamento e Administração do Território, João 
Cravinho. Depois de três anos de administração, a Comissão 
Instaladora cessa funções e, no seguimento das eleições 
autárquicas de dezembro de 2001, toma posse, a 4 de janeiro 
de 2002, a primeira Câmara Municipal de Odivelas.

2.2. ODIVELAS, UMA TERRA QUE VIVE A CULTURA, 
O PATRIMÓNIO E O CONHECIMENTO 
 
Apesar da sua “juventude”, o Concelho de Odivelas tem orgulho 
no património e vive a cultura de forma intensa sempre na 
perspetiva do conhecimento, universalismo e tradições.
Das escolas públicas e privadas, do ensino básico ao superior, 

a tableau industry with economic importance was developed in 
Caneças. The water was sold in Lisbon in clay pots. The leftover 
water was used in agricultural activity or for laundry, another 
traditional economic activity in this region.
Despite the decline of this industry since the 1940s, as a result 
of the generalisation of the water supply in the people’s house, 
it was still possible to see in 1960, in Lisbon, the traditional 
clay pots in which the water of Caneças was sold. The clay 
pots remain until today, not by their role of container, but as 
an identifying element of a community that we continue to 
preserve as a collective memory.

The catastrophe associated with the earthquake of 1755, which 
caused great damage in the region of Lisbon, translates into a 
migratory flow of population that finds in this territory the ideal 
place to start again, not only because of its proximity to Lisbon, 
but also because of the fertility of its lands, and the health 
emerging from healthy air that ran through the hills and valleys 
of Odivelas, which is evidenced by the profusion of windmills 
and the purity of the waters of Caneças, central to the supply 
of Lisbon.

Despite the extinction of religious orders, there is a paradigm 
shift of Odivelas that, from the beginning of the 20th century. 
It is precisely in the twentieth century that the name Odivelas 
and in particular Pontinha are associated with one of the most 
important events in the history of Portugal.

It was from the headquarters of the Engineering Regiment No. 1 
located in the parish council of Pontinha that the Movimento das 
Forças Armadas installed its Command Post, the main centre of 
the Revolução dos Cravos (Carnations Revolution).
Classified as a national monument, the building of the MFA 
Command Post seeks to safeguard the historical memory 
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Odivelas destaca-se pelas escolas diferenciadas que tiveram 
neste território o seu desenvolvimento garantindo, também, 
neste aspeto, uma notoriedade para a região. 
O Instituto de Odivelas foi fundado no reinado de D. Carlos em 
1900 e encerrado em 2016, mas nos 115 anos de existência, 
o Instituto de Odivelas formou milhares de raparigas e, já em 
1936 foi tema de uma reportagem fotográfica no Dário de 
Notícias, onde eram mostradas as múltiplas atividades da 
escola que funcionava no Mosteiro de São Dinis e que iam da 
culinária aos bordados, além das matérias teóricas. Tratava-
se de uma escola pública portuguesa de ensino não superior, 
tutelada pelo Exército e destinada a jovens do sexo feminino, 
fundada pelo irmão do rei D. Carlos, o Infante D. Afonso. As 
suas alunas frequentavam o Instituto entre o 5.º e o 12.º anos 
de escolaridade em regime de internato ou externato.

Outro património distinto e único de Odivelas é a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis. Trata-se de uma escola 
profissional destinada ao ensino de profissões relacionadas com 
a agricultura, jardinagem e manutenção de espaços verdes ao 
ar-livre e ambiente; ministra, também, os cursos profissionais 
de controlo de qualidade alimentar e de gestão equina. 
Foi inaugurada a 20 de Maio de 1917, com o nome de ‘Escola 
Profissional de Agricultura do Distrito de Lisboa’ , aproveitando 
uma propriedade privada que estava deixada ao abandono 
onde, outrora, tinha servido como um lar para crianças órfãs. 
Assim, é considerada um dos estabelecimentos portugueses 
de ensino público mais antigos. À data da inauguração, era 
um dos principais estabelecimentos de ensino português, 
numa altura em que as atividades agrícolas predominavam na 
economia portuguesa. Era frequentado por jovens provenientes 
do mundo rural que, após concluírem os cursos, introduziam 
nas suas terras os conhecimentos adquiridos. Com o passar dos 

associated with the place that hosted the Command Post of the 
Armed Forces Movement, responsible for conducting military 
operations against the dictatorial regime in force until April 25, 
1974.
The MFA programme was made known to the country from 
a prefabricated pavilion where the operating room was 
assembled, which included a set of equipment such as radios, 
telephones and transmitters, as well as weapons, ammunition 
and maps. Marcelo Caetano, who was led to prison by Captain 
Salgueiro Maia, Silva Pais, director of PIDE / DGS and Ruy 
Patrício, Minister of Foreign Affairs, were kept detained in this 
post command.

The MFA Museological Centre, located in the mentioned 
pavilion, reproduces this space on April 25, 1974, with the 
Operating Room fully assembled, a permanent exhibition room 
and a temporary exhibition hall, an auditorium and an audiovisual 
room.

It is already in the third quarter of the 20th century that there 
has been a growth of Odivelas in terms of urban expansion. An 
exponential growth based on the change of the type of land 
use, once dedicated to agricultural production and cattle, and 
then occupied by neighborhoods that received migrants from 
all over the country and the world, transforms Odivelas into one 
of the most exciting cultural mosaics of the Metropolitan Area 
of Lisbon.

It was acknowledging the cultural, urban and, above all, human 
dimension that on January 20, 1999, the Installing Commission 
of the Municipality of Odivelas was inaugurated by the then 
Minister of Equipment, Planning and Territory Administration, 
João Cravinho. After three years of administration, the Installing 
Commission ceased functions and, following the municipal 
elections of December 2001, the first Municipal Council of 
Odivelas took office on January 4, 2002.

2.2. ODIVELAS, A LAND THAT LIVES THE CULTURE, THE 
HERITAGE AND THE KNOWLEDGE

In spite of its “youth”, the Municipality of Odivelas is proud of its 
patrimony and lives culture in an intense way in the perspective 
of knowledge, universalism and traditions.
From public and private schools, from basic to higher education, 
Odivelas is distinguished by the differentiated schools that have 
developed in this territory, also guaranteeing, in this aspect, a 
notoriety for the region.

The Institute of Odivelas was founded in the reign of D. Carlos 
in 1900 and closed in 2016, but in the 115 years of existence, 
the Institute of Odivelas formed thousands of girls and, in 1936 
was the subject of a photographic report in the newspaper 
Diário de Notícias, where it was showed the multiple activities 
of the school that was established in the Monastery and 

Centro Hípico da Escola Profissional Agrícola D. Dinis | Equestrian Centre of the Agricultural 
Professional School D. Dinis 
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tempos, os métodos de ensino foram mudando. Hoje, conta 
com pessoal docente especializado que aposta na formação 
específica ao mais alto nível. A escola tem acompanhado 
as novas tecnologias ao serviço do trabalho agrícola, sendo 
pioneira em muitos aspetos, entre os quais se destacam a 
adega vinícola e a queijaria.
 
Para além dos seus conteúdos pedagógicos formais, a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis possui atualmente um ‘museu 
etnográfico’ localizado no edifício da Antiga Vacaria, edifício 
reconstruido e adaptado no ano de 1998 com o cofinanciamento 
do Fundo Social Europeu e da Câmara Municipal de Odivelas. 
Este ‘museu’ surge num contexto de salvaguarda de um 
importante património, constituído por alfaias agrícolas em 
desuso e materiais pedagógicos antigos. 
 
Também possuí um Centro Hípico, sendo este um setor com 
grandes potencialidades em áreas tão diversificadas como: o 
suporte ao processo de ensino no âmbito do Curso de Técnico de 
Gestão Equina, do CEF de Tratamento e Desbaste de Equinos e do 
Curso de Técnico de Produção Agrária, o Projeto de Hipoterapia, 
no âmbito do Protocolo com a Câmara Municipal de Odivelas, 
o ensino de aulas de equitação, a equitação orientada para as 
camadas infantis e juvenis que visitam a escola no âmbito do 
programa do Urbano ao Rural, e o alojamento e alimentação de 
equinos “a penso “. Tem disponíveis 80 boxes, dois picadeiros 
cobertos, um descoberto, uma pista de obstáculos de ensino e 
infraestruturas de apoio desportivo.

2.3. ODIVELAS, GASTRONOMIA

A história da humanidade está intimamente ligada à história dos 
alimentos, desde os seus sistemas de produção aos modelos 
de consumo. Na medida em que a alimentação ocupa um lugar 
central na vida humana é tomada como um referencial da 
cultura e um objeto de apropriação diferenciada em múltiplos 
contextos sociais.
O conceito de  «doçaria conventual»  está assim intimamente 
relacionado com a difusão do açúcar nas cozinhas dos 
mosteiros. Foi essencialmente nos conventos femininos que a 

that went from the cooking to the embroidery, besides the 
theoretical subjects. It was a Portuguese public school with no 
higher education, protected by the Army and destined to young 
women, founded by the brother of King D. Carlos, Infante D. 
Afonso. The students attended the Institute between the 5th 
and 12th years of schooling in a boarding school or day-care 
centre.

Another distinctive and unique heritage of Odivelas is the Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis. It is a professional school designed 
to teach professions related to agriculture, gardening and 
maintenance of open-air green spaces and the environment; It 
also provides professional courses in food quality control and 
equine management.
It was inaugurated on May 20, 1917, under the name of 
“Escola Profissional de Agricultura do Distrito de Lisboa”, taking 
advantage of a private property that was left to the abandon 
where it had once served as a home for orphaned children. Thus, 
it is considered one of the oldest public Portuguese educational 
establishments. At the time of its inauguration, it was one of the 
main Portuguese educational establishments, at a time when 
agricultural activities predominated in the Portuguese economy. 
It was attended by young people from the rural world who, after 
completing their courses, introduced their knowledge to their 
lands. Over time, teaching methods have changed. Today, it 
counts on specialized teaching staff that invests on the specific 
training at the highest level. The school has been accompanying 
the new technologies to the service of agricultural work, being 
a pioneer in many aspects, among which are the wine cellar and 
the cheese factory.

In addition to its formal pedagogical content, the Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis currently has an ‘ethnographic 
museum’ located in the old cow barn, a building rebuilt and 
adapted in 1998 with the co-financing of the European Social 
Fund and the City Council of Odivelas . This ‘museum’ appears in 
a context of safeguarding an important heritage, made up of old 
agricultural tools and old teaching materials.

It also has a Horse Riding Centre, which is a sector with great 

 Gastronomia Conventual: Marmelada Branca  | Conventual Gastronomy: White Marmalade

Ver vídeo | Watch video

https://www.youtube.com/watch?v=LhPkF_no_k4&feature=youtu.be
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confeção de doces atingiu o seu expoente máximo.
O Convento de Odivelas foi, sem dúvida, um dos que mais 
contribuiu para a doçaria de Portugal.

As suas especialidades, fabricadas pelas freiras bernardas, 
fizeram tradição. Destacam-se a célebre Marmelada de 
Odivelas, os Suspiros de Amêndoa, as Raivas, os Tabefes, os 
Esquecidos, o Toucinho do céu, entre outros.
 
A Marmelada Branca é um doce conventual produzido durante 
séculos, no Mosteiro de São Dinis pelas freiras Bernardas. Foi D. 
Carolina Augusta de Castro e Silva, a última freira do Convento, 
quem passou este testemunho, através de um caderno de 
receitas, à sociedade civil. Também o saber fazer foi transmitido 
para que não se perdesse no tempo.

2.4. ODIVELAS, CIDADE DE CULTURA, ARTES E EVENTOS 
POPULARES

Odivelas é uma cidade em constante animação. Respeitados 
e muito procurados, os programas religiosos são marcados 
por momentos solenes e de sentida devoção, mas também de 
alegria, onde o sagrado se mistura com o profano. Todos os 
anos, as cores e a vivacidade das romarias e tradicionais festas 
emprestam às ruas muita vida e movimento. 
As salas de espetáculo do Centro Cultural Malaposta ficam 
repletas de público para ver e ouvir música, teatro e cinema e 
o Centro de Exposições recebe múltiplas exposições e pinturas, 

potential in areas as diverse as: support to the teaching process 
in the scope of the Equine Management Technician Course, 
the CEF Equine Treatment and Roughing and the Production 
Technician Course Agrarian School, the Hippotherapy Project, 
under the Protocol with the City Council of Odivelas, the 
teaching of riding lessons, riding for children and youths who 
visit the school under the “Urbano ao Rural” programme, and 
housing and feeding of private horses. There are 80 boxes, two 
covered riding stables, an overdraft, a teaching obstacle course 
and sports support infrastructures.

2.3. ODIVELAS, GASTRONOMY

The history of humanity is closely linked to the history of food, 
from its production systems to consumption patterns. To the 
extent that food occupies a central place in human life, it is 
taken as a referential of culture and an object of differentiated 
appropriation in multiple social contexts.
The concept of conventual pastry is thus closely related to the 
diffusion of sugar in monastery kitchens. It was essentially in the 
female convents that conventual pastry reached its maximum 
exponent.
The Convent of Odivelas was undoubtedly one of the most 
important contributors to Portuguese pastry.
Its specialties, made by the nuns bernardas, have made a 
tradition. The famous Marmelada Branca de Odivelas, the 
Suspiros de Amêndoa, the Raivas, the Tabefes, the Esquecidos, 
and the Toucinho do Céu are the main specialties.

Centro Cultural da Malaposta  | Malaposta Cultural Centre
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sem esquecer as ações comerciais e feiras.
O Largo D. Dinis, entre outros espaços, são palcos privilegiados 
de grandes acontecimentos, com programas diversificados 
para todas as idades e gostos.

MALAPOSTA, UMA CASA COM ARTE E CULTURA
Por detrás do nome há uma história. Mala-posta era um serviço 
de transporte de passageiros em 1859, que fazia a carreira 
Lisboa-Porto em 34 horas. O edifício foi inaugurado em outubro 
de 1989 e a primeira peça apresentada foi “O Render dos Heróis”, 
de José Cardoso Pires e desde então, as portas mantiveram-se 
abertas. Situando-se no Olival Basto, junto à estação de metro 
do Sr. Roubado (linha amarela), é um espaço que tem sido o 
palco escolhido para muitos espetáculos prestigiados do teatro 
ao cinema, passando pela música, dança, poesia, stand-up, 
exposições e oficinas. 

FESTIVAL DA MARMELADA BRANCA DE ODIVELAS
A Câmara Municipal de Odivelas organiza desde 2014 o Festival 
da Marmelada Branca de Odivelas e Doçaria Conventual e 
Tradicional no Largo D. Dinis, em Odivelas.
Este evento tem como objetivo valorizar e divulgar a marmelada 
típica do concelho, prestando uma homenagem a este produto 
tradicional, bem como à Doçaria Conventual e Tradicional em 
geral. 
Esta iniciativa visa promover o conhecimento, o uso, a 
comercialização e o respeito pelos doces conventuais e 
tradicionais portugueses, principalmente a Marmelada Branca 
de Odivelas, valorizando a sua função económica e a sua 
dimensão social e cultural e satisfazendo as expetativas dos 
consumidores. 
O Município de Odivelas, em parceria com a Associação 
Empresarial de Comércio e Serviços de Loures e Odivelas, 

The Marmelada Branca de Odivelas is a convent confectionery 
produced for centuries in the Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo 
by the nuns Bernardas. It was D. Carolina Augusta de Castro e 
Silva, the last nun of the Convent, who passed this testimony, 
through a recipe book, to civil society. The know-how was 
transmitted so that it was not lost in time.

2.4. ODIVELAS, CITY OF CULTURE, POPULAR ARTS AND EVENTS

Odivelas is a city in constant animation. Respected and highly 
sought after, religious programmes are marked by solemn 
moments of heartfelt devotion, but also of joy, where the sacred 
mixes with the profane. Every year, the colors and liveliness of 
the pilgrimages and traditional festivals give the streets a lot of 
life and movement.
Several rooms of the Centro Cultural Malaposta are often filled 
with audiences to see and hear music, theater and cinema, and 
the Centro de Exposições de Odivelas hosts multiple exhibitions 
and paintings, not to mention the commercial actions and fairs.
The Largo D. Dinis, among other places, is a privileged stage 
of great events, with diversified programmes for all ages and 
tastes.

MALAPOSTA, A HOUSE WITH ART AND CULTURE
Behind the name is a story. Mala-posta was a passenger 
transport service in 1859, which made the Lisbon-Porto career 
in 34 hours. The building was inaugurated in October 1989 and 
the first piece presented was “The Render of Heroes” by José 
Cardoso Pires and since then the doors have remained open. 
Located in Olival Basto, next to the metro station of Senhor 
Roubado (yellow line), it is a place that has been the stage 
chosen for many prestigious spectacles from the theater to the 
cinema, through music, dance, poetry, stand-up , exhibitions 

Ver vídeo | Watch video

https://www.youtube.com/watch?v=qLc6C7Ywxzg
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promoveu a constituição de uma Secção de Produtores da 
tradicional marmelada do Mosteiro e apostou na Qualificação e 
Registo da marca - Marmelada Branca de Odivelas.

FEIRA DO ARTESANATO DE ODIVELAS
O Artesanato, para além de uma arte por norma herdeira dos 
saberes e técnicas de execução manual de produtos, é uma 
atividade económica de reconhecido valor cultural e social, que 
assenta na produção, restauro ou reparação de bens de valor 
artístico ou utilitário, com sentido estético e perícia manual. 
A Feira do Artesanato de Odivelas, organizada pela Junta de 
Freguesia de Odivelas,  prossegue o objetivo de conferir maior 
visibilidade e valorização social à atividade artesanal local, 
contribuindo para a dignificação das profissões ligadas ao 
artesanato, nomeadamente junto dos mais jovens.

FESTIVAL DA SOPA DE CANEÇAS
Este Festival, único, acontece sempre no início do mês de 
Setembro, sendo organizado pela Câmara Municipal e pela 
Junta de Freguesia local. É um evento que adquiriu uma 
relevância ao nível regional com lugar próprio no calendário de 
festas da Vila de Caneças. 
O evento realiza-se  junto ao Largo do Coreto e adro da Igreja, 
onde ficam instaladas as tasquinhas, as bancas dos artesãos e 
associações populares. A animação constante os espetáculos 
musicais com diversos artistas populares portugueses 
contribuem, igualmente, para o sucesso desta iniciativa que, 
anualmente, atrai milhares de visitantes ao concelho.

FESTAS DA CIDADE DE ODIVELAS
As Festas da Cidade de Odivelas são um evento organizado pela 
Junta de Freguesia de Odivelas em colaboração com a Câmara 
Municipal e que, em 2020, assinala 30 anos da elevação de 
Odivelas a cidade.
Este é um evento que decorre durante o mês de julho e que 
comporta uma área de espetáculos, para além das áreas de 
gastronomia, diversões, mostra de atividades económicas e 
artesanato, contando sempre com muita participação por parte 
do público.
Existe, de forma persistente, uma preocupação neste evento de 

and workshops.

“MARMELADA BRANCA DE ODIVELAS” FESTIVAL
The Municipality of Odivelas has organized since 2014 the 
Festival of the Marmelada Branca de Odivelas and Conventual 
and Traditional Confectionery in Largo D. Dinis, in Odivelas.
This event aims to promote and publicize the typical marmalade 
of the county, paying tribute to this traditional product, as well 
as Conventual and Traditional Confectionery in general.
This initiative aims to promote the knowledge, use, 
commercialisation and respect of Portuguese convent and 
traditional pastry, especially the Marmelada Branca de Odivelas, 
valuing its economic function and its social and cultural 
dimension and satisfying the expectations of consumers.
The City Council of Odivelas, in partnership with the Business 
Association of Commerce and Services of Loures and Odivelas, 
promoted the creation of a Section of Producers of the traditional 
marmalade of the Monastery and invested on the Qualification 
and Registration of the brand - Marmelada Branca de Odivelas.

ODIVELAS HANDICRAFTS FAIR
Handicraft, besides an art by inheritance standard of knowledge 
and techniques of manual execution of products, is an economic 
activity of recognized cultural and social value, which is based 
on the production, restoration or repair of goods of artistic or 
utility value, with meaning aesthetic and manual expertise.
The Odivelas Handicraft Fair, organized by the Parish Council 
of Odivelas, aims to give greater visibility and social value to 
the local artisan activity, contributing to the dignification of 
handicraft professions, especially among the younger ones.

CANEÇAS SOUP FESTIVAL
This unique Festival takes place at the beginning of September 
and is organized by the City Council and the local Parish Council. 
It is an event that has acquired a regional relevance with its 
own place in the calendar of parties of the Village of Caneças.
The event takes place at the Largo do Coreto and the church, 
with the restaurant stands, the stalls of artisans and local 
associations. The constant animation of the musical shows 
with several popular Portuguese artists also contribute to the 
success of this initiative that annually attracts thousands of 
visitors to the county.

ODIVELAS CITY FESTIVITIES
Is an event organized by the Parish Council of Odivelas in 
collaboration with the City Council and in 2020 marks the 30th 
anniversary of the elevation of Odivelas to the city.
This is an event that takes place during July and which includes 
an area of spectacles, gastronomy, amusements, shows of 
economic activities and crafts, always counting on a lot of 
participation by the public.
There is a persistent concern in this event to highlight the local 
associations and local groups, but also to bring to Odivelas 
artists of great national and international recognition.
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dar destaque às associações e grupos da terra, mas também 
de trazer a Odivelas artistas de grande impacto nacional e 
internacional e muitos foram os que já passaram pelo palco das 
Festas da Cidade de Odivelas.

FEIRA MEDIEVAL DE ODIVELAS
Organizada pela Junta de Freguesia de Odivelas e com o apoio 
da Câmara Municipal de Odivelas, trata-se de uma iniciativa 
caracterizada por diversas bancas de mercadores e expositores, 
animação e outras atividades. Do programa destaca-se o 
Cortejo Medieval e várias encenações teatrais.

COMPRAS AO LUAR
Já na sua 4ª edição, trata-se de uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Odivelas, cujo principal objetivo, 
é promover o envolvimento entre os comerciantes locais 
e a comunidade, através do prolongamento do horário de 
abertura dos estabelecimentos até às 23 horas, estimulando 
a participação dos cidadãos nas artérias aderentes onde existe 
muita animação musical e outras atividades que convidam à 
participação, como aulas de dança, pinturas faciais e venda de 
bagageira. 

BIENAL DA LUSOFONIA
A cada dois anos, durante o mês de maio, a cidade de Odivelas 
torna-se a Capital da Lusofonia. Trata-se de uma iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal de Odivelas e que conta com 
a colaboração da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), da UCCLA e do Instituto Camões. 
A Bienal da Lusofonia dá continuidade a um trabalho de fundo 
que tem vindo a ser desenvolvido no Município de Odivelas em 
prol da ideia da Lusofonia, com iniciativas de relevante interesse 
cultural, destacando-se as Exposições de Artes Plásticas, os 

MEDIEVAL FAIR OF ODIVELAS
Organized by the Parish Council of Odivelas, in partnership with 
the Municipality of Odivelas, it is an initiative characterized by 
several merchant banks and exhibitors, animation and other 
activities. It stands out the Medieval Courtship and several 
theatrical staging.

SHOPPING BY THE MOONLIGHT
In its 4th edition, it is an initiative promoted by the City Council 
of Odivelas, whose main goal is to promote the involvement 
of local merchants and the community, by extending the 
opening hours of establishments until 23 hours, stimulating the 
participation of citizens in the streets where there is musical 
animation and other activities that invite participation, such as 
dance classes, face paintings and luggage sales.

BIENNIAL OF LUSOPHONY
Every two years, during May, the city of Odivelas becomes 
the Capital of Lusofhony. It is organized by the City Council of 
Odivelas and counts with the collaboration of the Community 
of Portuguese Speaking Countries (CPLP), the UCCLA and the 
Camões Institute.
The Biennial of Lusofhony is a continuation of a fundamental 
work that has been developed in the Municipality of Odivelas in 
favor of the idea of   Lusofonia, with initiatives of relevant cultural 
interest, such as Exhibitions of Plastic Arts, Lusophone Writers 
Meetings, the performing arts and the Lusophony Forum.
This is a project that was born within the framework of the 
Centro Cultural Malaposta programme in 2007, with the 
“African Week” initiative, which served as a motto to develop 
the Biennial of Lusophone Cultures. Every two years, it has 
gained greater intervention and comprehensiveness, taking the 
Lusophone Culture to the entire population of Odivelas and the 
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Encontros de Escritores Lusófonos, as artes performativas e o 
Fórum Lusofonia.
Este é um projeto que nasceu no âmbito da programação do 
Centro Cultural Malaposta, em 2007, com a iniciativa “Semana 
Africana”, que serviu de mote para desenvolver a Bienal 
de Culturas Lusófonas. A cada dois anos, tem ganho maior 
intervenção e abrangência nas áreas que a constituem, levando 
a Cultura Lusófona a toda a população de Odivelas e da Área 
Metropolitana de Lisboa.
O trabalho desenvolvido neste âmbito tem vindo a ser 
substancialmente reconhecido por várias instituições, como 
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União das 
Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), o Instituto 
Camões, o Museu do Oriente, a Fundação Portugal-África e as 
embaixadas dos países lusófonos, entre outras.

3. ENQUADRAMENTO SOCIODEMOGRÁFICO 

O Concelho de Odivelas sofreu, ao longo das últimas décadas, 
profundas transformações demográficas, sociais, económicas, 
políticas e culturais que tornaram a sua morfologia, não só 
física e socioeconómica, mas também cultural e política, bem 
diferente.
De acordo com os dados do INE de 2016, o Concelho de 
Odivelas tem 156.083 mil habitantes. Apresenta uma densidade 
populacional de 5.881 hab/Km2, uma das maiores da Área 
Metropolitana de Lisboa.  
O Concelho de Odivelas não foge à tendência nacional, quer 
a nível estrutural, quer a nível conjuntural, e tem sofrido 
também acentuadas modificações demográficas ao longo dos 
tempos. Entre 2011 e 2016 a população aumentou em 11.534 
habitantes, o que equivale a um crescimento de 7,38%, com 
prevalência do sexo feminino (53%). Este aumento surge em 
contraciclo com o verificado no país, facto que se explica pela 
atratividade do território.

Como Português só posso apoiar a candidatura 
de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 
2020, porque é um Concelho que dispõe 
de vários equipamentos desportivos e onde 
existe um forte envolvimento da população. 
FORÇA ODIVELAS! (Marco Horácio - Ator)

No mesmo período, verifica-se um crescimento da população 
mais jovem (0-14 anos) de mais 3.193 jovens o que equivale a 
um crescimento de 12,71%. Em sentido contrário, encontra-se 
a população do grupo etário dos 15 aos 24 anos de idade, a qual 
apresenta um contínuo decréscimo populacional.

Odivelas é o 2º Município do País com maior saldo natural, sendo 
o único concelho português em que este saldo cresceu entre 
2010 e 2017. Esta realidade, ilustra o crescimento potencial do 
território, a sua atractividade para a fixação de jovens famílias 
que vêem em Odivelas o lugar ideal para construir um plano de 

Metropolitan Area of   Lisbon.
The work developed in this field has been substantially 
recognized by several institutions, such as the Community of 
Portuguese Speaking Countries, the Union of Portuguese Capital 
Cities (UCCLA), the Camões Institute, the Oriente Museum, the 
Portugal-Africa Foundation and the embassies of Portuguese-
speaking countries, among others.

3. SOCIODEMOGRAPHIC FRAMEWORK

Throughout the last decades, the Odivelas Council has 
undergone profound demographic, social, economic, political 
and cultural transformations that have made its morphology not 
only physical and socioeconomic but also cultural and political, 
quite different.
According to the data of the National Statistics Institute (INE) 
of 2016, the Municipality of Odivelas has 156,083 thousand 
inhabitants. It has a population density of 5,881 inhabitants per 
km2, one of the largest in the Lisbon Metropolitan Area.
The Municipality of Odivelas does not escape the national 
trend, at both the structural and conjunctural levels, and has 
also undergone significant demographic changes over time. 
Between 2011 and 2016 the population increased by 11,534 
inhabitants, which is equivalent to a growth of 7.38%, with 
female prevalence (53%). This increase is in contrast with the 
country, which is explained by the attractiveness of the territory.

As a Portuguese I can only support the candidacy of Odivelas 
to European City of Sport 2020, because it is a municipality 
that has several sports equipment and where there is a strong 
involvement of the population. GO ODIVELAS! (Marco Horácio 
- Actor)

In the same period, there is a growth of the youngest population 
(0-14 years) of more than 3,193 young people, which means 
a growth of 12.71%. On the other hand, there is a population 
of the 15 to 24 age group, which has a continuous population 
decrease.

Odivelas is the second municipality of the country with the 
highest natural balance, being the only Portuguese county in 
which this balance grew between 2010 and 2017. This reality 
illustrates the potential growth of the territory, its attractiveness 
for the settlement of young families who see in Odivelas the 
ideal place to build a living plan.

Thus, we highlight the evolution of the numbers   of the elderly 
population, as we can see in the previous chart, maintaining, 
however, Odivelas, the status of the municipality with the 
highest birth rate in the country.
In short, according to the INE, in 2016, young population (0 to 
14 years old) represents 16.08% of the resident population; the 
active population (15-64 years) assumes the largest percentage 
weight with 64% of the population of the county; the elderly 
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vida.
Assim, destaca-se a evolução dos valores da população mais 
idosa, como podemos verificar no gráfico anterior, mantendo no 
entanto, Odivelas, o estatuto de município com maior taxa de 
natalidade do país. 
Em suma, e segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), 
em 2016, população jovem (0 aos 14 anos) representa 16,08% 
da população residente; a população ativa (15 -64 anos) 
assume o maior peso percentual com 64% da população do 
concelho; a população idosa (65 ou mais anos) apresenta uma 
percentagem de 19,98%; o grupo etário dos 35-39 anos é o 
mais representado em ambos os géneros.
Efetuando uma análise por géneros, podemos constatar 
que a população residente atual no Concelho de Odivelas é 
maioritariamente composta por indivíduos do género feminino.

4. ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO

A estrutura do tecido produtivo no concelho é claramente 
marcada pelo predomínio dos setores secundário (indústrias e 
construção civil) e sobretudo terciário (comércio e serviços), 
quer sob o ponto de vista do número de empresas localizadas 
no território, quer sob o ponto de vista da estrutura do emprego 
(trabalhadores por conta de outrem).
As transformações ocorridas na economia tiveram origem 
e impactos muito diferenciados do ponto de vista setorial, 
havendo uma redução significativa do peso do setor primário. 
O peso inicial das indústrias e construção civil, embora 
mantenha alguma importância no concelho, deu lugar, nos 
últimos anos, ao setor terciário denotando um aumento dos 
serviços e comércio de apoio à sociedade em geral, devido 
essencialmente à conjuntura económico-financeira que o país 
atravessou (73,9% do universo total de trabalhadores). 
A estrutura empresarial do concelho caracteriza-se por forte 
presença de micro e pequenas empresas.
No que diz respeito à população residente no Concelho 
de Odivelas e que se encontra em idade ativa, tendo em 
consideração o Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) 2016, podemos apurar um total de 156.083 
habitantes, dos quais 99.788 habitantes encontram-se em 
idade ativa, o que corresponde a 64% da população residente.
Relativamente à população residente e economicamente ativa, 
os dados mais recentes reportam aos Censos de 2011, segundo 
os quais, no Concelho de Odivelas - perante um universo 
populacional de 144.549 habitantes -, existia uma população 
economicamente ativa de 75.838 pessoas (37.625 homens e 
38.213 mulheres) e uma taxa de atividade de 52,47%, valor 
superior à registada na área da Grande Lisboa (50,16%) e à de 
nível nacional (47,56%). 
Efetuando uma breve análise relativa ao desemprego, o 
Município de Odivelas apresenta valores inferiores à média 
de desemprego registado na AML, nomeadamente de 4,6% 
Odivelas vs. 6,3% AML.

population (65 or more years) presents a percentage of 19.98%; 
the age group of 35-39 years is the most represented in both 
genders.
By performing a gender analysis, we can verify that the current 
resident population in the Municipality of Odivelas is mostly 
composed of individuals of the feminine gender.

4. SOCIOECONOMIC FRAMEWORK

The structure of the productive work in the municipality is 
clearly marked by the predominance of the secondary sectors 
(industries and civil construction) and mainly tertiary (trade 
and services), both from the point of view of the number of 
companies located in the territory and from the point of view of 
the structure of employment (employees).
The changes occurred in the economy had very different origins 
and impacts from the sectorial point of view, with a significant 
reduction in the weight of the primary sector.
The initial weight of the industries and civil construction, 
although it has some importance in the county, has given way, 
in recent years, to the tertiary sector denoting an increase of 
the services and commerce of support to the society in general, 
due mainly to the economic and financial conjuncture that the 
country had (73.9% of the total workforce).
The business structure of the municipality is characterized by a 
strong presence of micro and small companies.

As regards the population living in the Municipality of Odivelas and 
which is in active age, taking into account the Statistical Yearbook 
of the Lisbon Metropolitan Area (AML) 2016, we can calculate 
a total of 156,083 inhabitants, of which 99,788 inhabitants 
are in active age, which corresponds to 64% of the resident 
population.
With regard to the resident and economically active population, 
the most recent data refer to the 2011 Census, according to 
which, in the Municipality of Odivelas - against a population 
of 144,549 - there was an economically active population 
of 75,838 people (37,625 men and 38,213 women ) and an 
activity rate of 52.47%, higher than the one registered in the 
Greater Lisbon area (50.16%) and the national level (47.56%).
Based on a brief analysis of unemployment, the Municipality of 
Odivelas presents values below the average of unemployment 
registered in the AML, namely 4.6% Odivelas vs. 6.3% AML.
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II – ODIVELAS, CIDADE DESAFIO

1. ENQUADRAMENTO SOCIO-DESPORTIVO

Sendo o movimento associativo o grande parceiro na 
sensibilização das populações para a prática das atividades 
desportivas e contribuindo amplamente para a divulgação do 
maior número possível de modalidades, estima-se que 32 mil 
pessoas do Concelho de Odivelas sejam membros de uma 
coletividade/clube ou associação desportiva.
A prática da atividade desportiva no concelho já entrou na 
vida da maior parte dos odivelenses como uma opção livre de 
cidadania e de pleno direito, sendo que uma larga maioria dos 
nossos cidadãos já o entende como uma necessidade pessoal.
No seguimento do levantamento efetuado para a elaboração 
da nova Carta Desportiva do Concelho de Odivelas, apurou-se 
que 49,8% da população é praticante de atividade desportiva 
regular, formal e informal.
 
Cerca de 32 mil pessoas são membros de um clube desportivo, 
de uma Federação, associação ou coletividade, cerca de 5000 
estão inscritas nas Piscinas Municipais, cerca de 2000 inscritas 
nas diferentes modalidades do Pavilhão Multiusos de Odivelas 
e em outros pavilhões municipais e cerca de 15 mil são sócias 
de academias/ginásios. 
De salientar os desportos de combate que - com 1473 
praticantes em três clubes distintos - são as modalidades com 
maior número de atletas federados, seguido da modalidade de 
futsal com cerca de 500 atletas federados.
Os espaços naturais no concelho de Odivelas e os equipamentos 
construídos pelo município, como os parques multidesportivos, 
têm permitido taxas crescentes da prática desportiva formal 
e informal, querendo o Município manter este equilíbrio como 
forma de promoção de uma identidade desportiva em que o 

Praticantes de Desporto/Atividade Física
Sports Physical Activity Supporters

II - ODIVELAS, CITY CHALLENGE

1. SOCIO-SPORT FRAMEWORK

Being the associative movement the great partner in sensitizing 
the population to the practice of sports activities and contributing 
greatly to the dissemination of the greatest possible number 
of modalities, it is estimated that 32 thousand people of the 
Municipality of Odivelas are members of a collectivity / club or 
association sport
The sports practice in the county is already a routine of the locals 
as a free option of citizenship and full rights, and a large majority 
of our citizens already understands it as a personal need.
Following the survey carried out for the preparation of the new 
Sport Charter of the Municipality of Odivelas, it was found 
that 49.8% of the population is practicing regular, formal and 
informal sports.
About 32 thousand people are members of a sports club, a 
Federation, association or community, about 5000 are enrolled 
at the municipal swimming pools, about 2000 enrolled in the 
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desporto formal e informal situam Odivelas no centro das 
políticas desportivas enquanto promoção de hábitos de vida 
saudável e de saúde.

Em rede, em regimes de parceira ou em associação, o 
Município traduz na partilha de responsabilidade uma visão 
muito própria do desenvolvimento desportivo, trazendo para o 
centro da comunidade as organizações presentes no território e 
o movimento associativo. 
Quando se fala em movimento associativo é impossível não 
referir a dimensão e mérito do voluntariado. Grande parte das 
ações e atividades do movimento associativo só é possível 
graças à intervenção e ao apoio de centenas de voluntários que 
empregam o seu tempo e conhecimentos para possibilitar o 
desenvolvimento da causa desportiva.
Considerando que o associativismo e o voluntariado são fatores 
distintivos de Odivelas e património humano fundamental para 
o Município, uma das formas encontradas para o nosso apoio a 
estes voluntários assenta na promoção e/ou apoio à realização 
de ações de formação para dirigentes, treinadores, técnicos 
e diversos agentes ligados ao desporto, para possibilitar que, 
à extraordinária boa vontade e motivação dos voluntários, 
se aliem os conhecimentos necessários a um trabalho mais 
consequente, seguro e responsável.
O desenvolvimento de diversos protocolos de cooperação e a 
proximidade com os agrupamentos de escolas e instituições de 
ensino superior do concelho, tem possibilitado o acolhimento de 
estagiários de diversas áreas de interesse desportivo, desde a 
Educação Física à Gestão, os quais colaboram diretamente com 
os serviços desportivos do Município.
Neste âmbito salientamos a colaboração com alguns 
estabelecimentos de Ensino Superior, como o Instituto Superior 
de Ciências Educativas de Odivelas (ISCE), a Faculdade de 
Motricidade Humana e a Universidade Lusófona de Lisboa, que 

different categories at Pavilhão Multiusos de Odivelas and at 
other municipal pavilions and about 15 thousand are members 
of academies / gyms.
With 1473 practitioners in three distinct clubs, the combat 
sports is the modality with the largest number of federated 
athletes, followed by the futsal modality with about 500 
federated athletes.
The natural spaces in the municipality of Odivelas and the 
equipment built by the municipality, such as multi-sports parks, 
have allowed increasing rates of formal and informal sports, and 
the Municipality wants to maintain this balance as a way of 
promoting a sporting identity in which formal and informal sport 
place Odivelas at the centre of sports policies while promoting 
healthy living habits and health.

In network, in partnership or partnership schemes, the 
Municipality translates responsibility sharing into a vision of 
sport development, bringing to the centre of the community 
the organisations present in the territory and the associative 
movement.
When talking about associative movement it is impossible not 
to mention the dimension and merit of volunteering. A large part 
of the activities of the associative movement is only possible 
thanks to the intervention and the support of hundreds of 
volunteers who use their time and knowledge to make possible 
the development of the sporting cause.
Considering that the association and volunteerism are the 
distinguishing features of Odivelas and a fundamental human 
patrimony for the Municipality, one of the ways found for 
our support to these volunteers is based on the promotion 
and / or support of training actions for managers, coaches, 
technicians and various agents involved in sport, so that, with 
the extraordinary goodwill and motivation of the volunteers, 
the knowledge necessary for a more consistent, safe and 
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permitem que muitos estagiários continuem a desenvolver a 
sua formação junto dos técnicos da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo.
Para além da questão dos estágios, foram realizados alguns 
estudos ao nível da recolha de dados no Programa do Clube 
do Movimento, estudos realizados em parceria com o ISCTE 
– Instituto Universitário de Lisboa e com o Instituto Superior 
de Ciências Educativas (estudos ao nível da condição física, 
avaliação cognitiva e satisfação com o programa do clube do 
movimento). Alguns destes estudos foram apresentados em 
várias universidades europeias.

Odivelas tem uma política de desenvolvimento desportivo 
refletida nos seus projetos e programas e que pretende levar, 
de uma forma gradual e sustentada, à criação de hábitos 
desportivos na generalidade dos cidadãos, dando a conhecer 
as infraestruturas desportivas e a vasta oferta de atividades 
físicas e desportivas.

A Divisão de Desenvolvimento Desportivo da Autarquia tem 
por missão fomentar e apoiar a prática das atividades físicas e 
desportivas em todas as suas vertentes, criando as condições 
necessárias para o aumento gradual dos hábitos de participação 
da população num desporto seguro, regular e saudável.
Odivelas sustenta a sua ação desportiva na convergência de 
duas linhas orientadoras:
• Assumindo-se como a principal entidade dinamizadora do 
desporto concelhio, através do apoio ao associativismo 
• Uma justa e equilibrada distribuição dos equipamentos 

responsible work is added.
The development of several cooperation protocols and the 
proximity to the clusters of schools and higher education 
institutions of the county has enabled the reception of trainees 
from various areas of sport interest, from Physical Education 
to Management, who collaborate directly with the services the 
Municipality.
In this context, we highlight the collaboration with some higher 
education establishments, such as the Instituto Superior de 
Ciências Educativas (ISCE), the Faculdade de Motricidade 
Humana and the Universidade Lusófona de Lisboa, which allow 
many trainees to continue to develop their training with the 
technical staff of the Sports Development Division of the City 
Hall.
Besides the internships, some data collection studies were 
carried out in the Clube do Movimento programme, studies 
that were carried out in partnership with ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa and with the Instituto Superior de 
Ciências Educativas  (studies at the level of the condition 
physical, cognitive assessment and satisfaction with the Clube 
do Movimento programme). Some of these studies have been 
presented in several European universities.

Odivelas has a sports development policy reflected in its 
projects and programmes and intends to lead, in a gradual and 
sustained manner, to the creation of sports habits in general 
citizens, making known the sports infrastructures and the vast 
offer of physical and sports activities .
The Divisão de Desenvolvimento Desportivo (Division of Sports 

https://www.youtube.com/watch?v=a7ewDBcQ_6U
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desportivos por todo o município, proporcionando a toda a 
população um fácil acesso à prática desportiva.

O Plano de Atividades Anual do Desporto em Odivelas é 
uma ferramenta extremamente útil e versátil que permite 
uma planificação a curto, médio/longo prazo, possibilitando 
uma eficiente aplicação dos recursos municipais em prol dos 
munícipes. A ideia chave é, não apenas distribuir os apoios 
financeiros pelas associações, mas sim coordenar ideias, 
projetos e propostas de todas as áreas, de forma a envolver 
todos os intervenientes na construção do programa colocando-o 
à disposição de todos os munícipes.

Assim, o Plano de Atividades Anual do Desporto é o resultado 
da comunhão entre as necessidades dos nossos parceiros 
(públicos e privados) e a visão estratégica do Município para o 
território, entroncando em várias premissas fundamentais: 
a. Definição de prioridades de investimento em novas 
instalações desportivas e requalificação de instalações ou 
espaços já existentes, por forma a oferecer melhores condições 
e maior diversidade aos munícipes e organizações para a prática 
desportiva; 
b. Consolidação e aprofundamento das parcerias existentes 
e criação de novas parcerias, com setores público e privado, 
contribuindo para uma disseminação do desporto e reforço no 
contexto nacional e internacional; 
c. Gerir e otimizar os espaços desportivos, continuando a incluir 
as infraestruturas de Odivelas nos circuitos de campeonatos e 
outros eventos desportivos internacionais; 
d. Reforço da promoção da atividade física e desportiva num 
quadro ético, inclusivo e saudável, como é exemplo o Desporto 
Sénior com o Programa “Clube do Movimento”, projeto pioneiro 
e reconhecido a nível nacional.
e.  “Cidade Ginásio”, um dos principais projetos e desafios 
atuais, em que se pretende requalificar todo o espaço público, 
transformando todo o Concelho de Odivelas num espaço ligado, 

Development) of the Municipality has the mission of promoting 
and supporting the practice of physical and sports activities in 
all its aspects, creating the necessary conditions for the gradual 
increase of the habits of participation of the population in a safe, 
regular and healthy sport.

Odivelas supports his sporting action in the convergence of two 
guidelines:
• Assuming itself as the main dynamising entity of the sport in 
the municipaity, through the support to the associativism
• A fair and balanced distribution of sports equipment 
throughout the city, providing the whole population with easy 
access to sports.

The Annual Activity Plan for Sport in Odivelas is an extremely 
useful and versatile tool that allows planning in the short, 
medium / long term, making possible an efficient application of 
municipal resources for the benefit of the residents. The key idea 
is not only to distribute financial support through associations, 
but also to coordinate ideas, projects and proposals from all 
areas, in order to involve all the parts in the construction of the 
programme, making it available to all citizens.

Thus, the Annual Activity Plan of Sport is the result of the 
communion between the needs of our partners (public and 
private) and the strategic vision of the Municipality for the 
territory, enrolled in several fundamental premises:
a. Definition of investment priorities in new sports facilities and 
re-qualification of existing facilities or spaces, in order to offer 
better conditions and greater diversity to the residents and 
organisations for the practice of sports;
b. Consolidation and deepening of existing partnerships and 
creation of new partnerships, with public and private sectors, 
contributing to a dissemination of sport and strengthening in 
the national and international context;
c. To manage and optimize the sports spaces, continuing 
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coerente e coeso, onde os munícipes possam sair de suas 
casas e sejam estimulados a praticar desporto em diferentes 
tipos de espaços, promovendo a mobilidade ligeira integrada na 
rede metropolitana de pistas cicláveis. 
O apoio financeiro, humano, logístico e material à realização de 
eventos desportivos de diversos tipos e dimensões tem sido uma 
aposta clara do Município de Odivelas. Esta área de atividade 
é considerada estratégica para, numa conjugação de esforços 
entre entidades públicas e privadas, aumentar o reconhecimento 
de Odivelas como um destino desportivo, aumentar a taxa de 
envolvimento da população e, consequentemente, a adesão à 
prática desportiva formal e informal.

A relação com o movimento associativo desportivo é 
considerada um das mais importantes áreas de intervenção 
do Município. A concretização de contratos-programa com 
federações (como a Federação de Judo, a Federação de 
Ginástica e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 
com Deficiência) é tratada como um fortíssimo instrumento de 
promoção e desenvolvimento do desporto nas suas múltiplas 
vertentes, modalidades e atividades que pretendemos ainda 
aprofundar e evoluir. Esses contratos-programa preveem um 
leque alargado e estruturado de apoios, como a cedência de 
instalações, apoio financeiro, logístico e material.
O apoio à realização de eventos desportivos ou o estabelecimento 
de parcerias para organizações conjuntas, sobretudo com o 
movimento associativo do concelho, mas prevendo parcerias 

to include the Odivelas infrastructures in the circuits of 
championships and other international sports events;
d. Reinforcement of the promotion of physical and sporting 
activity within an ethical, inclusive and healthy framework, such 
as the Senior Sport with the Clube do Movimento Programme, 
a pioneering project recognized at national level.
e. “Cidade Ginásio”, one of the main projects and current 
challenges, in which it is intended to reclassify the entire public 
space, transforming Odivelas Municipality into a coherent and 
cohesive space where citizens can leave their homes and 
are encouraged to practice sport in different types of spaces, 
promoting the light mobility integrated in the metropolitan 
network of cycle tracks.

The financial, human, logistic and material support to the 
accomplishment of sports events of diverse types and 
dimensions has been a clear goal of the Municipality of Odivelas. 
This area of   activity is considered strategic in order to increase 
the recognition of Odivelas as a sports destination, increase the 
participation rate of the population and, consequently, to join 
formal and informal sporting practice, in a combination of efforts 
between public and private entities.

The relationship with the sport associative movement is 
considered one of the most important areas of intervention of 
the Municipality. The implementation of programme contracts 
with federations (such as the Judo Federation, the Gymnastics 
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com associações de fora do concelho e com atividade relevante 
em Odivelas, assim como com federações que se assumem 
como associações de âmbito supralocal, continuará a ser uma 
ferramenta na promoção do desporto e prática desportiva e 
cujo objetivo passa por aprofundar e alargar.
As atividades propostas têm como pressuposto a inclusão e 
acesso a todos, independentemente do estatuto económico e/
ou social.

CRIANÇAS E JOVENS: 
Começando na mais tenra idade, o Município de Odivelas 
disponibiliza natação para bebés nas Piscinas Municipais onde, 
desde os 6 meses, mais de 100 bebés efetuam esta prática 
nas escolas de natação. Mas os nossos munícipes podem 
encontrar muitas outras atividades para os jovens e crianças 
para além da natação, como as Escolinhas de Futsal, Ginástica 
Infantil, Judo, Karaté, Ballet, etc.

Tenho assistido a um crescente 
investimento por parte do Município de 
Odivelas nas áreas da Educação e do 
Desporto, permitindo que o Desporto 
Escolar tenha visibilidade no panorama 
escolar na Área Metropolitana de Lisboa, 
e contribua de forma significativa para a 

formação de atletas, como é disso exemplo o atleta olímpico 
Nelson Évora, recentemente campeão no triplo-salto. (Rui de 
Carvalho - Coordenador do Desporto Escolar Nacional)

Também os Agrupamentos de Escolas de 1º ciclo de Odivelas, 
em conjunto com os serviços do Município, designadamente a 
Divisão de Educação, disponibilizam um conjunto de atividades 
no âmbito do Desporto Escolar, onde mais de 15 mil alunos 
participam em diferentes modalidades como Ténis, Minigolfe, 
Jogos da Primavera, Rugby, Triatlo e Capoeira, entre outros.
Para além destas atividades, ainda existe o programa “Férias de 
Verão” no final de cada ano letivo, oferecendo um conjunto de 

Federation and the Portuguese Federation of Sport for People 
with Disabilities) is treated as a very strong instrument for 
the promotion and development of sport in its many aspects, 
modalities and activities which we intend to increase and 
evolve. These programme contracts provide for a broad and 
structured range of support, such as the provision of facilities, 
financial, logistical and material support.
The Support for sporting events or the establishment of 
partnerships for joint organisations, especially with the 
associative movement of the municipality, but foreseeing 
partnerships with associations from outside the municipality 
and with relevant activity in Odivelas, as well as with federations 
that are assumed as associations of supralocal framework, 
will continue to be a tool in the promotion of sport and sports 
practice and whose goal is to increase and broaden.
The proposed activities are based on the inclusion and access 
to all, regardless of economic and / or social status.

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE:
Starting at a young age, the Municipality of Odivelas offers baby 
swimming in the Municipal Swimming Pools where, since the 
6 months, more than 100 babies do this practice in swimming 
schools. But our citizens can find many other activities for 
youngsters and children besides swimming, such as Futsal 
Schools, Children’s Gymnastics, Judo, Karate, Ballet, etc.

I have witnessed a growing investment by the Municipality 
of Odivelas in the areas of Education and Sport, allowing 
School Sport to have visibility in the school scene in the Lisbon 
Metropolitan Area, and contribute significantly to the training 
of athletes, as it is example the Olympic athlete Nelson Evora, 
recently champion in triple-jump. (Rui de Carvalho)

Odivelas Elementary School, together with the services of the 
Municipality, namely the Education Division, provide a set of 
activities in the field of School Sports, where more than 15 
thousand students participate in different modalities such as 
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atividades sobretudo desportivas, selecionadas pela autarquia 
e dinamizadas por técnicos municipais, onde participam, 
anualmente, 700 crianças durante 7 semanas.

ADULTOS: 
No que concerne aos adultos a oferta é, igualmente, bastante 
variada. Os munícipes podem encontrar programas nas 
modalidades de Ginástica de Manutenção, Natação, Hidrobike, 
Hidroginástica, Aulas de Grupo (Pump, Zumba, Step, Hip-Hop, 
ABS), desportos de combate (karaté, Jiu Jitsu/MMA, Judo, 
Shorinji-Kempo, Defesa Pessoal, Kick-Boxing, Aero-combat, 
Krav-Maga), aulas de Tai Chi-chuan, Padel e Squash. O Município 
tem realizado um investimento financeiro em equipamentos 
para atividades ao ar livre, dando como exemplos os novos 
campos de Padel, a ecopista da Paiã e os novos parques 
multidesportivos.

Como responsável por um grupo de pessoas 
com necessidades especiais, físicas e 
cognitivas, destaco o importantíssimo 
papel da Câmara Municipal de Odivelas, 
ao disponibilizar a toda a sua população 
os meios e equipamentos adequados 
ao desporto nas diferentes vertentes  e 

modalidades, desde o desporto adaptado ao de manutenção. 
(Maria Antónia Machado - Presidente da CEDEMA)

IDOSOS: 
Ao nível do Desporto Sénior, temos o Programa do “Clube do 
movimento”, uma referência a nível nacional com a prática 
semanal e gratuita de mais de 100 aulas de várias modalidades, 
entre as quais salientamos, Hidroginástica, Ginástica, 
Caminhadas, Boccia, Karaté e Dança. Conta com um conjunto 
de técnicos especializados em Gerontomotricidade, existindo 
a parceria e o apoio da Faculdade de Motricidade Humana na 
realização de estudos e da Unidade de Cuidados na Comunidade 
“Saúde a Seu Lado” na realização de diversos rastreios e ações 
de sensibilização.
O Programa “Clube do Movimento” tem estabelecidas parcerias 
com as seguintes entidades: Associações de Bombeiros 
Voluntários do Concelho, Associações de Moradores do 
Concelho, Centros de Dia e Lares e Juntas de Freguesia.  

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
Aposta central no Modelo de Desenvolvimento Desportivo, o 
Desporto Adaptado é visto como fundamental para a nossa 
visão de comunidade inclusiva centrando-se o apoio efetivo 
através da cedência de instalações desportivas e de transporte 
adaptado para as diversas viagens no âmbito do desporto. 
Temos, também, numa estratégia consequente e planeada, 
reformulado alguns equipamentos desportivos para o acesso 
da pessoa com deficiência à prática desportiva.

Tennis, Minigolf , Spring Games, Rugby, Triathlon and “Capoeira”, 
among others.
In addition to these activities, there is also the “Summer 
Vacation” programme at the end of each school year, offering a 
series of activities mainly sports, where 700 children participate 
annually for 7 weeks.

ADULTS:
As for adults, the offer is also quite varied. The citizens can 
find programmes in the modalities of Gymnastics, Swimming, 
Hidrobike, Hydrogynastics, Group classes (Pump, Zumba, Step, 
Hip-Hop, ABS), combat sports (karate, Jiu Jitsu / MMA, Judo, 
Shorinji- Kempo, Personal Defense, Kick-Boxing, Aero-combat, 
Krav-Maga), Tai Chi-chuan, Paddle and Squash classes. The 
Municipality has made a financial investment in equipment for 
outdoor activities, giving as examples the new padel courts, the 
ecopist of the Paiã and the new multi-sports parks.

As responsible for a group of people with special needs, physical 
and cognitive, I emphasize the important role of the Municipality 
of Odivelas, by making available to all its population the means 
and equipment appropriate to the sport in the different aspects 
and modalities, from the sport adapted to the maintenance. 
(Maria Antónia Machado - President of CEDEMA)

SENIORS:
At the level of Senior Sports, we have the Clube do Movimento 
Programme, a reference at national level with free weekly 
practice of more than 100 classes of various modalities, among 
which we highlight, Gymnastics, Hydro-Gymnastics, Hiking, 
Boccia, Karate and Dance. It counts with several geriatrics 
technicians, existing the partnership and the support of the 
Faculty of Human Motricity in conducting studies and of the 
Unit of Care in the Community “Saúde a Seu Lado” in the 
accomplishment of diverse screenings and actions of health 
awareness.
The Clube do Movimento Programme has established 
partnerships with the following entities: Municipal Volunteer 
Firefighters Associations, Municipal Residents’ Associations, 
Day Centres and Homes and city parishes.

DISABLED PEOPLE:
Adapted Sport is seen as central to our vision of inclusive 
community by focusing on effective support through the 
provision of sports facilities and adapted transportation  for the 
various trips within sport. We have also, in a consistent and 
planned strategy, reformulated some sports equipment for the 
disabled person’s access to sports.

One of the main projects for people with special needs is the 
Hippotherapy, a project that results from a partnership between 
the Municipality of Odivelas and the Escola Profissional Agrícola 
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Um dos principais projetos para as pessoas com necessidades 
especiais é a Hipoterapia, projeto que resulta de uma parceria 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e a Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis – Paiã, com o apoio da DGESTE . Neste projeto 
ministram-se sessões semanais a crianças e jovens com 
necessidades especiais, que se encontrem inseridos no sistema 
de ensino público, principalmente, alunos com perturbações: 
Espetro do Autismo e da Multideficiência.

O Município de Odivelas também será responsável em 2018 
pela organização de um dos maiores eventos para pessoas 
com deficiência - o Campeonato do Mundo de Judo para Cegos 
e Baixa Visão. O Comité de Judo da Federação Internacional 
de Desporto para Cegos (IBSA) atribuiu a Portugal a realização 
do evento em detrimento das outras quatro candidaturas 
apresentadas por países da Europa, Ásia e América. 
A Federação Portuguesa de Judo escolheu o Pavilhão Multiusos 
de Odivelas para a realização deste evento. Esta será a 
segunda edição realizada em Portugal e em Odivelas, depois 
do sucesso da prova em 2015, apontado como um dos fatores 
diferenciadores que levaram ao parecer favorável do Comité de 
Judo da IBSA.
Ao nível do desporto adaptado não podemos deixar de referir e 
sublinhar a relação privilegiada com a Federação Portuguesa do 
Desporto para Pessoas com Deficiência, sediada em Odivelas 
que, em conjunto com a Autarquia, tem procurado desenvolver 

D. Dinis - Paiã, with the support of the DGESTE. In this project, 
weekly sessions are given to children and young people with 
special needs, who are included in the public education system, 
especially students with disorders: Autism Spectrum and 
Multideficiency.

The Municipality of Odivelas will also be responsible in 2018 for 
organizing one of the biggest events for people with disabilities 
- the World Judo Championship for the Blind and Low Vision. 
The Judo Committee of the International Federation of Sport for 
the Blind (IBSA) awarded the event to Portugal, leaving behind 
the other four applications submitted by countries in Europe, 
Asia and the Americas.
The Portuguese Judo Federation has chosen the Pavilhão 
Multiusos de Odivelas to host this event. This will be the second 
edition held in Portugal and in Odivelas, after the success of the 
event in 2015, as one of the differentiating factors that led to 
the favorable opinion of the IBSA Judo Committee.
At the level of the adapted sport we have to mention and 
emphasize the privileged relationship with the Portuguese 
Federation of Sport for People with Disabilities, based in Odivelas 
which, together with the Municipality, has sought to develop 
multiple activities such as: Polybat, Football for the Blind, Slalom 
in Tricicle and Wheelchair, Handball in Wheelchairs, Judo for the 
Blind and Boccia.
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múltiplas atividades como: Polybat, Futebol para Cegos, Slalom 
em Tricicleta e Cadeira de Rodas, Andebol em Cadeiras de 
Rodas, Judo para Cegos e Boccia. 

TODOS:
A pensar no desporto para todos, são organizados anualmente 
diversas atividades para as diferentes idades, como “o Dia 
Mundial do Coração”, “o Dia Mundial da Atividade Física”, 
“Corrida da Primavera” (desenvolvida em parceria com os 
agrupamentos de escola do concelho) e a “Semana do 
Desporto”.
A “Semana do Desporto”, uma referência na área metropolitana 
de Lisboa, é uma iniciativa anual organizada pela Câmara 
Municipal de Odivelas cujo grande objetivo reside na divulgação 
das modalidades praticadas no concelho e no alargamento/
expansão da oferta desportiva, visando a captação de novos 
participantes.
Trata-se de um evento que decorre 
durante nove dias e que conta 
com participação de mais de 70 
entidades ligadas ao desporto, locais 
e nacionais, englobando um conjunto 
alargado de atividades desportivas 
indoor e outdoor, onde participam em 
média mais de 10 mil pessoas.

Em Odivelas levamos muito a sério 
o desporto, mas também a forma 
como tentamos combater a exclusão 
social, acima de tudo das populações 
mais vulneráveis que acolhemos de 
outros países - cerca de 13 % da 
população de Odivelas é emigrante. 
Por isso, desde muito cedo, um dos 
nossos eixos de ação se prendeu 
com a inclusão social. 

Somos um território que sabe acolher, receber e integrar como 
comprovam os prémios atribuídos por múltiplas entidades, 
como o Prémio “Viver em Igualdade” (promovido pela Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género - CIG), onde o nosso 
Município é reconhecido como um dos melhores concelhos 
para viver em Igualdade.

Um fato interessante é vermos grupos de cidadãos estrangeiros 
a jogar cricket nos espaços desportivos de Odivelas. 
Somos também um dos poucos concelhos a nível nacional que, 
desde muito cedo, começou a incentivar a prática de futebol 
feminino no nosso associativismo. Inclusive a Câmara Municipal 
de Odivelas apoia mensalmente um projeto de Futebol Feminino 
no Clube TOCOF, onde cerca de 40 atletas desenvolvem a sua 
atividade desportiva.
Também a estreita ligação entre departamentos tem permitido 
intervir, de forma eficaz e com resultados positivos, em todas 

ALL:
With a view to sport for all, different activities for different ages 
are organized annually, such as “World Heart Day”, “World 
Physical Activity Day”, “Spring Race” (developed in partnership 
with schools) and the “Sports Week”.
The “Sports Week”, a reference in the metropolitan area of   
Lisbon, is an annual initiative organized by the Municipality 
of Odivelas whose main goal is to publicize the modalities 
practiced in the county and the enlargement/expansion in order 
to attract new participants.
It is a nine-day event with the participation of more than 70 
local and national sports entities, encompassing a wide 
range of indoor and outdoor sports activities, with an average 
participation of over 10,000 people.
In Odivelas we take sport very seriously, but also how we try 
to combat social exclusion, above all of the most vulnerable 

populations we have received from other countries - about 13% 
of the population of Odivelas is emigrant. That is why, from a 
very early stage, one of our axes of action was social inclusion.

We are a territory that knows how to welcome, receive and 
integrate the prizes awarded by multiple entities, such as the 
“Living in Equality” Prize (promoted by the Commission for 
Citizenship and Gender Equality - IGC), where our Municipality is 
recognized as one of the best counties to live in Equality.

An interesting fact is to see foreign citizens playing cricket in the 
sports grounds of Odivelas.
We are also one of the few municipalities at national level 
that, from a very early age, began to encourage the practice of 
women’s football in our clubs. Even the City Council of Odivelas 
monthly supports a project of Women’s Football in the TOCOF 
Club, where about 40 athletes develop their sport activity.
Also, close links between departments have made it possible 

https://www.youtube.com/watch?v=2QQrQiKwKCE
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as faixas etárias, designadamente ao nível da alimentação 
saudável e no incentivo à prática de atividade física regular. A 
este nível podemos salientar os seguintes programas: 

• PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ODIVELAS, 
feito em colaboração com a Associação  Portuguesa dos 
Nutricionistas e a Direção Geral da Saúde, cujo objetivo é 
disponibilizar, mensalmente, uma receita saudável e económica, 
procurando contribuir para adoção de práticas alimentares 
saudáveis. 

• PROJETO “SABER COMER É SABER ESCOLHER”, sensibilização 
para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e no incentivo 
à atividade física nas crianças com idades compreendidas 
entre os 3 e os 7 anos, utilizando dinâmicas ativas de cariz 
eminentemente lúdico. Contexto de Implementação: Jardins-
de-infância e Escolas de 1º Ciclo.

• PROJETO VÁ PELAS ESCADAS - ODIVELAS, procura incentivar 
a utilização das escadas nos edifícios com elevadores onde se 
encontram instalados os serviços municipais, visando com essa 
prática regular promover a saúde de todos/as através de um 
estilo de vida fisicamente ativo. Contexto de Implementação: 
edifícios municipais com elevadores, procurando assim atingir 
quer funcionários, quer visitantes.

• PROJETO “PASSO A PASSO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL”, 
resulta da colaboração entre a Unidade de Saúde Familiar Novo 
Mirante e a Junta da União de Freguesias de Pontinha e Famões 
com o propósito de proporcionar à população com Diabetes um 
conjunto de atividades e ações de sensibilização para promoção 
de hábitos de vida saudáveis.

• PROJETO CLDS 3G NA VERTENTE SUL, a Câmara Municipal 
de Odivelas colabora ativamente nos contratos locais de 
desenvolvimento social, como forma de combate à pobreza e 
exclusão social. Trata-se de um projeto com vários eixos de 
intervenção, sendo que para a concretização dos objetivos 
em muito tem contribuído a prática desportiva como fator de 
inclusão. O projeto atualmente desenvolve-se com cerca de 30 
crianças provenientes da Vertente Sul do Concelho de Odivelas.

Assegurar os Direitos à Saúde, ao Desporto e ao Bem-Estar a 
todos os munícipes é um dos objetivos da Câmara Municipal 
de Odivelas. Para tal, para além dos programas desportivos 
já existentes, que visam universalizar a prática desportiva e 
fomentar a componente desportiva enquanto escola de vida 
e veículo educativo e formativo, a Câmara Municipal pretende 
retomar alguns programas importantes, e que tiveram um forte 
impacto quer nas escolas, quer nas associações e clubes, como 
o “Zé Robusto de Visita ao Jardim-de-Infância”. Este projeto de 
saúde alimentar, em parceria com a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, visa fomentar a aprendizagem de comportamentos 
alimentares saudáveis nas crianças do Concelho de Odivelas, 

to step in effectively and with positive results in all age groups, 
namely at the level of healthy eating and encouraging regular 
physical activity. At this level we can highlight the following 
programmes:

•PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ODIVELAS 
(Healthy Eating Programme), performed in collaboration with 
the Portuguese Association of Nutritionists and the General 
Directorate of Health, whose goal is to provide monthly healthy 
and economic meals, seeking to contribute to the adoption of 
healthy food practices.

•PROJETO “SABER COMER É SABER ESCOLHER” (We choose 
what we eat)  raising awareness of the adoption of healthy 
eating habits and the encouragement of physical activity in 
children aged 3 to 7 years, using active dynamics of an eminently 
playful nature. Implementation Context: Kindergartens and 1st 
Cycle Schools.

Ver vídeo | Watch video
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evitando a ocorrência de várias patologias graves, como é 
exemplo a obesidade infantil. Este projeto é desenvolvido através 
da realização de ações de formação sobre “Alimentação”, 
junto dos pais e encarregados de educação e de técnicos de 
educação dos jardins-de-infância da rede pública, IPSS’s para 
a infância e jardins-de-infância privados, envolvendo cerca de 
70 instituições. 

A procura da redução dos índices de sedentarismo, através 
do aumento da participação desportiva regular, continuará 
a implicar o desenvolvimento do trabalho em parceria com o 
movimento associativo concelhio, assim como a promoção 
de programas dirigidos a populações específicas, de modo a 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
O Município de Odivelas tem procurado estar na vanguarda da 
implementação de medidas de combate à exclusão social nas 
suas múltiplas vertentes, por isso, presentemente a Câmara 
Municipal de Odivelas encontra-se a desenvolver um projeto 
de cariz social intitulado Fundo de Apoio Social ao Desporto ou 
“FAS Desporto”. Este Fundo surge para ajudar todos os atletas 
em situação de vulnerabilidade social a fazer face a despesas 
com a prática continuada de desporto, e no qual, contamos 
com envolvimento das empresas do concelho ao abrigo da Lei 
do Mecenato. 

Também pretendemos desenvolver protocolos com as nossas 
empresas com o propósito dos nossos técnicos/professores 
desenvolverem um trabalho junto dos trabalhadores com o 
principal objetivo de promover o bem-estar e a saúde.
Mais, a autarquia com o propósito de juntar todas as 
entidades ligadas ao desporto, criou o Conselho Municipal do 
Desporto. Trata-se de um órgão consultivo e representativo do 
associativismo desportivo local, proporcionando um espaço de 
diálogo sobre as orientações da política desportiva municipal, 
contribuindo para a qualidade da forma e do conteúdo da 
intervenção desportiva municipal.

•PROJETO “VÁ PELAS ESCADAS” EM ODIVELAS (Use the 
stairs) seeks to encourage the use of stairs in buildings with 
elevators where the municipal services are installed, aiming 
with this regular practice to promote the health of all through a 
physically active lifestyle. Context of Implementation: municipal 
buildings with elevators, thus seeking to reach either employees 
or visitors.

•PROJETO “PASSO A PASSO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL” 
(Step by step to a healthier life) is the result of the collaboration 
between the Health Unit “Novo Mirante” and the Pontinha 
and Famões Parish Council with the purpose of providing the 
population with Diabetes with a set of awareness activities and 
actions to promote healthy lifestyle habits.

•THE CLDS 3G PROJECT IN VERTENTE SUL (southern slope): 
Odivelas City Council actively collaborates in local social 
development contracts as a way of combating poverty and social 
exclusion. It is a project with several intervention axles, and for 
the accomplishment of the main goals, the sport practice has 
contributed as an inclusion factor. The project is currently being 
developed with about 30 children from the Southern Slope of 
the Municipality of Odivelas.

Ensuring the rights to health, sport and wellbeing for all citizens 
is one of the goals of the Municipality of Odivelas. To this end, 
in addition to the existing sports programmes, which seek to 
universalize sports practice and foster the sporting component 
as a school of life and an educational and training vehicle, the 
City Council intends to resume some important programmes, 
which have had a strong impact both in schools, and in 
associations and clubs, such as the “Zé Robusto de Visita ao 
Jardim-de-Infância”. This food health project, in partnership 
with the Portuguese Foundation of Cardiology, aims to foster 
the learning of healthy eating behaviors in the children of the 
Municipality of Odivelas, avoiding the occurrence of several 
serious pathologies, such as childhood obesity. This project is 
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Desde 2014 que organizamos no Pavilhão Multiusos a Gala 
do Desporto de Odivelas. Trata-se de um evento dirigido a 
todos os clubes e associações desportivas do Concelho, com 
o objetivo de homenagear, não só os atletas que obtiveram 
na época desportiva classificações meritórias, rendimento de 
excelência e participação na Seleção Nacional, mas também 
personalidades que, pelo seu empenho, dedicação e trabalho 
desenvolvido em prol dos respetivos clubes, mereçam uma 
distinção e um incentivo importante na continuação de um 
trabalho que valoriza o Concelho.

2. INSTALAÇÕES PARA O DESPORTO PROFISSIONAL 
E DE LAZER

A Cidade de Odivelas assumiu o desporto como um dos 
seus eixos prioritários de intervenção, pelo que tem vindo a 
apostar fortemente, nos últimos anos, no desenvolvimento de 
infraestruturas e serviços na área do desporto. 

Presentemente, os equipamentos desportivos existentes 
no Concelho de Odivelas estão divididos por tipologia de 
equipamentos ao “ar livre” e “cobertos”. Existem presentemente 
178 equipamentos desportivos no Concelho de Odivelas o que 
corresponde a uma capitação de um equipamento desportivo 
para cada 883 habitantes. Deste universo de equipamentos 
desportivos, 60% são equipamentos ao ar livre. 

No que respeita aos equipamentos ao ar livre do concelho 
existem várias tipologias de equipamentos, tais como os 
polidesportivos (75), os campos de ténis (12), os grandes 
campos de jogos (8), as pistas de atletismo (5) e as piscinas 
(1), entre outros.
Já os equipamentos desportivos cobertos no Concelho de 
Odivelas são maioritariamente salas de desporto (52), pavilhões 
(12) e piscinas (6). 
No Concelho de Odivelas existem ainda equipamentos 
desportivos especializados, os quais estão enquadrados na 
tipologia de equipamentos ao ar livre, entre eles: Pista de 
Karting, Picadeiros, Ecopista, Mini Campo de Squash, Golfe e 
Padel. 

developed through the implementation of training actions on 
“Food”, with parents and caregivers and education technicians of 
kindergarten public schools, non-profit associations for children 
and private kindergartens, involving around 70 institutions.

The pursuit of the reduction of sedentary indices, through 
increased regular sports participation, will continue to imply the 
development of work in partnership with the local associative 
movement, as well as the promotion of programmes directed 
to specific populations, in order to contribute to the citizens 
improvement quality of life.
The Municipality of Odivelas has sought to be at the forefront of 
implementing measures to reduce social exclusion in its multiple 
aspects so, by now, the City Council of Odivelas is developing 
a social project entitled Social Support Fund for Sport or “FAS 
Sports”. This Fund is designed to help all athletes in situations 
of social vulnerability to face expenses with the continued 
practice of sports, and in which we count on the involvement of 
municipal companies under the Patronage Law.
We also intend to develop protocols with our industry, in order 
to provide well-being and health with the knowledge of our 
technicians/teachers.

In addition, with the purpose of bringing together all entities 
linked to sport, the City Council created the Municipal Sports 
Council. It is an advisory and representative board of local sports 
association, providing a space for dialogue on the guidelines of 
municipal sports policy, contributing to the quality of the form 
and content of municipal sports intervention.

Since 2014 we have organized the Gala do Desporto (Sport Gala) 
in the Pavilhão Multiusos de Odivelas. It is an event aimed for all 
the clubs and sports associations of the Municipality, with the 
aim of honoring not only the athletes who obtained meritorious 
rankings, performance of excellence and participation in the 
National Team, but also personalities who, at their commitment, 
dedication and work developed in favor of their respective 
clubs, deserve a distinction and an important incentive in the 
continuation of a work that values   the Municipality.
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Procedendo à análise das entidades gestoras dos equipamentos 
desportivos concelhios, observa-se que a entidade gestora 
com maior representatividade são as escolas que reúnem 107 
equipamentos o que corresponde a 61,8% do universo. Em 
segundo lugar, surgem as entidades privadas como gestoras 
de 23 equipamentos. 

A presença do movimento associativo é também expressiva 
no âmbito da gestão de equipamentos desportivos, 
designadamente 19 equipamentos. As Juntas de Freguesia 
assumem a gestão de 12 equipamentos desportivos e a Câmara 
Municipal de Odivelas tem afeta a gestão de 10 equipamentos 
desportivos.

2. FACILITIES FOR PROFESSIONAL AND LEISURE SPORTS
The City of Odivelas has taken on sport as one of its priority axles 
of intervention, reason why it has been investing strongly, in the 
last years, in the development of infrastructures and services in 
the sports area.

Presently, the sporting equipment existing in the Municipality 
of Odivelas is divided by type of equipment: “outdoor” and 
“indoor”. There are currently 178 sports facilities in the 
Municipality of Odivelas which corresponds to a capitation of 
one sports equipment for every 883 inhabitants. Of this universe 
of sports equipment, 60% are outdoor equipment.
As for the outdoor equipment in the municipality, there are 
several types, such as multisports facilities (75), tennis courts 
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Em complemento com a oferta de infraestruturas municipais, a 
Câmara Municipal de Odivelas tem desenvolvido em conjunto 
com a administração central, um programa de investimentos 
em equipamentos desportivos em contexto escolar. Ao longo 
dos últimos anos no âmbito deste acordo de parceria foram 
construídos três pavilhões - Pavilhão da Escola Básica António 
Gedeão, Pavilhão da Escola Básica Moinhos da Arroja e Pavilhão 
da Escola Básica dos Castanheiros (em construção) – e uma 
sala de Ginástica da Escola Básica da Pontinha.
Este investimento visa dotar a rede escolar de equipamentos 
que promovem a atividade física regular em contexto escolar, 
estimulando hábitos de vida saudável, mas também o contacto 
com modalidades desportivas diversificando a oferta e 
permitindo aos jovens um quadro de escolha abrangente de 
possibilidades de prática desportiva na componente formativa 
e de competição.

O Pavilhão Multiusos de Odivelas, pela sua polivalência e 
centralidade, acolhe a realização de vários eventos, constituindo-
se como um equipamento único pelas suas características na 
área metropolitana de Lisboa. Pela sua dimensão, condições 
e soluções técnicas, permite a realização de eventos e 
campeonatos de âmbito nacional e internacional. Apresenta um 
vasto leque de oferta para a prática de modalidades desportivas, 
sendo que o número de utentes inscritos é elevado e registou 
um aumento relevante nos últimos 4 anos, ultrapassando os 
1.500 praticantes.
 
O Pavilhão Susana Barroso, situado na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões, é um equipamento de média dimensão que 
presta um serviço de apoio a diversas atividades de clubes e 
associações do concelho. Situado no centro de um aglomerado 

(12), large playing fields (8), athletics tracks (5) and 
swimming pools (1), among others.
The indoor sports equipment in the Municipality of 
Odivelas are mainly sport halls (52), pavilions (12) and 
swimming pools (6).

In our Municipality there are also specialized sports 
equipments, classified as outdoor equipment, among 
them: Karting Track, Horse Training Pitch, Eco Track, 
Mini Squash Course, Golf and Padel courts.

By analyzing the management entities of the municipal 
sporting facilities, it is observed that the most 
representative management entity are the schools that 
bring together 107 equipments which corresponds to 
61.8% of the universe. Second, private entities appear 
as managers of 23 equipments.

The presence of the associative movement is also significant 
in the scope of management of sports equipments, namely 19 
equipment. The parish councils assume the management of 
12 sports equipments and the City Council of Odivelas has the 
management of 10 sports equipments.

In addition to the offer of municipal infrastructures, the 
City Council of Odivelas has developed, together with the 
central administration, a programme of investments in sports 
equipment in a school context. Over the last few years, under 
this partnership agreement, three pavilions have been built - 
Pavilhão da Escola Básica António Gedeão, Pavilhão da Escola 
Básica Moinhos da Arroja and Pavilhão do Escola Básica dos 
Castanheiros (under construction) - and a gymnasium room at 
the Basic School of Pontinha.
This investment aims providing the school network with 
equipment that promotes regular physical activity in a school 
context, stimulating healthy living habits, but also the contact 
with sports modalities, diversifying the offer and allowing the 
young people a wide choice of possibilities of practice in the 
training and competition component.

The Pavilhão Multiusos de Odivelas, for its versatility and 
centrality, welcomes the realisation of several events, 
constituting itself as a unique equipment due to its 
characteristics in the metropolitan area of   Lisbon. Due to its 
size, conditions and technical solutions, it allows the holding 
of national and international events and championships. It 
presents a wide range of sports offerings, with a high number 
of registered users and registering a significant increase in the 

Equipamentos Desportivos Informais (Propostos)
Informal Sports Equipment (Proposed)
Área de Influência (raio 250m) | Influence Area (radius 250m)

Equipamentos Desportivos Existentes|Existing Sports Equipment
Área de Influência (raio 500m) | Influence Area (radius 500m)
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populacional importante, transformou-se numa peça relevante 
no contexto da oferta de equipamentos desportivos e integra-
se na rede de infraestruturas desportivas municipais públicas.
 
A Piscina Municipal de Odivelas proporciona, aos seus 
utilizadores, vários serviços de excelência, dos quais, se destaca 
a qualidade da sua água (reconhecida por vários laboratórios 
independentes e certificada pelo Ministério da Saúde) e os 
serviços prestados por um Corpo Técnico especializado quer no 
ensino das várias atividades aquáticas e terapêuticas, quer na 
prestação de cuidados de saúde e de bem-estar. 
Através da prática da natação em todas as suas vertentes, 
bem como de atividades específicas como a Hidroterapia, 
Massagens, Sessões de Reabilitação e Sessões para 
preparação de Pré e Pós Parto, a Piscinas Municipal de Odivelas 
pretende melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de todos 
os seus utilizadores, fatores que estão na base do crescimento 
entre 2013 e 2018 do número de utilizadores na maioria das 15 
modalidades existentes.

O Centro Hípico, com 80 boxes disponíveis, é um equipamento 
com grandes potencialidades em áreas tão diversificadas como 
o suporte ao processo de ensino no âmbito do Curso de Técnico 
de Gestão Equina e do Curso de Técnico de Produção Agrária 
da Escola Profissional Agrícola D. Dinis. Porém, é na vertente da 
capacidade de acolhimento de treinos ou competições hípicas 
e especialmente dos projetos de hipoterapia que acreditamos 
ser uma referência a nível regional.
Munido de 2 picadeiros cobertos e um descoberto, pista de 
obstáculos e infraestruturas de apoio, o Centro Hípico traduz 
o ecletismo da oferta desportiva em Odivelas e a ligação que 
pretendemos entre o desporto e atividades complementares 

last 4 years, exceeding 1,500 practitioners.
The Pavilhão Susana Barroso, located in the União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, is a medium-sized equipment 
that provides a support service to various activities of clubs and 
associations of the municipality. Situated in the centre of an 
important population cluster, it has become a relevant piece in 
the context of the provision of sports equipment and is part of 
the network of public sports infrastructures.

The Piscina Municipal de Odivelas (municipal swimming pool) 
provides its users with several excellent services, of which 
the quality of its water (recognized by several independent 
laboratories and certified by the Ministry of Health) and the 
services provided by specialized technicians of various aquatic 
and therapeutic activities, both in the provision of health care 
and well-being.
Through the practice of swimming in all its aspects, as well 
as specific activities such as Hydrotherapy, Massages, 
Rehabilitation Sessions and Sessions for preparation of Pre 
and Postpartum, the Piscina Municipal de Odivelas intends to 
improve the well-being and quality of life of all its users, factors 
that underpin the growth between 2013 and 2018 in the number 
of users in most of the 15 existing modes.

The Equestrian Centre, with 80 boxes available, is an equipment 
with great potential in areas as diverse as the support to the 
teaching process in the scope of the Equine Management 
Technician Course and the Agricultural Production Technician 
Course of the Escola Profissional Agrícola D. Dinis. However, it 
is in the aspect of the capacity of host of training of equestrian 
competitions and especially of hippotherapy projects that we 
believe to be a reference at the regional level.
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ligadas à inclusão, saúde e bem-estar.  

O Kartódromo de Odivelas é um equipamento com gestão 
privada e o único na área metropolitana de Lisboa; conta com 
uma pista com cerca de 800mX7m e uma escola de karting. 
Estando inserido numa zona nevrálgica do concelho e da 
cidade, é um equipamento que será alvo de uma reestruturação 
através de um plano urbanístico para o local, traduzindo uma 
visão estratégica para o espaço. A partir deste equipamento 
pretendemos recentrar a imagem de uma área generosa, 
ligando-a ao elemento água traduzido no Rio da Costa, admitindo 
as potencialidades de desenvolvimento de diversas funções, 
não apenas relacionadas com o desporto motorizado, mas 
também pela implementação de zonas de desporto informal.

O Pinhal da Paiã, considerado localmente como o “pulmão 
verde” do Concelho, é uma zona de descompressão e lazer, com 
parque de merendas, onde se desenvolvem diversas iniciativas 
culturais e onde está instalado o Parque Aventura. 
Inaugurado em Agosto de 2011, o Parque Aventura oferece 
diversos equipamentos de aventura, constituídos por obstáculos 
e barreiras, percursos entre árvores, pontes de cordas, lianas e 
slides. Os equipamentos podem ser utilizados por crianças com 
idade superior a 10 anos e com o mínimo de 1,10m de altura.

Pavilhão do Ginásio Clube de Odivelas é um equipamento 
de gestão privada, mas integrado na rede de oferta de 
equipamentos do Município. 
Sendo o espaço sede de uma coletividade com enorme historial 
na formação em modalidades relacionadas com a patinagem, o 
Pavilhão representa um marco histórico no desenvolvimento da 
modalidade por onde passaram milhares de atletas, mantendo 
uma forte dinâmica na formação e na participação de atletas 
em eventos internacionais com resultados assinaláveis.

Pavilhão da Academia de Boxe do Privilégio, alvo de uma recente 
qualificação, este equipamento alberga uma academia com 
mais de 200 atletas. Espaço de referência para as modalidades 
de desporto de combate, nomeadamente o boxe, a Academia 

The Equestrian Centre reflects the eclecticism of the sporting 
offer in Odivelas and the connection we want between sport 
and complementary activities related to inclusion, health and 
well-being, with two covered horse training pitch and an open, 
obstacle course and support infrastructures.

The Kartódromo de Odivelas is an equipment with private 
management and the only one in the metropolitan area of   
Lisbon; it has a track of about 800mX7m and a karting school. 
Being inserted in a main zone of the county and the city, it is 
an equipment that will be the object of a restructuring through 
an urban plan, translating a strategic vision for the space. With 
this restructure, we intend to refocus the image of a generous 
area, linking it to the water element translated in the River 
of the Coast, admitting the potentialities of development of 
several functions, not only related to motorsport, but also by 
the implementation of informal sports zones.

The Pinhal da Paiã, considered locally as the “green lung” of the 
Municipality, is a zone of decompression and leisure, with picnic 
area, where several cultural initiatives are developed and where 
the Adventure Park is installed. Inaugurated in August 2011, the 
Adventure Park offers various adventure equipment, consisting 
of obstacles and barriers, paths between trees, rope bridges, 
lianas and slides. The equipment can be used by children over 
the age of 10 years and with a minimum of 1,10m in height.

The Pavilion of the Ginásio Clube de Odivelas is a privately 
managed equipment, but integrated in the equipment supply 
network of the Municipality.
Being the headquarters of a sports club with a great history in 
training in modalities related to skating, the Pavilion represents 
a historical milestone in the development of the modality 
through which thousands of athletes passed, maintaining a 
strong dynamic in the formation and participation of athletes in 
international events with remarkable results.

Pavilion of the Boxing Academy of Privilege, that suffered a 
recent qualification, this equipment is the house of an academy 
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de Boxe do Privilégio é parceira fundamental na organização 
de diversos eventos nacionais e internacionais em Odivelas, 
propondo uma abordagem diferente em que os valores da 
competição estão nivelados com uma forma de estar e fazer 
no contexto social.

Quinta das Águas Férreas é um espaço diferenciador e 
diferenciado na oferta de equipamentos desportivos na rede 
Municipal. Com capacidade para acolher XXX pessoas, a Quinta 
das Águas Férreas oferece um recurso importante na receção 
de pequenas comitivas e equipas que pretendam desenvolver 
atividades no concelho.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Odivelas optou por 
dotar os clubes desportivos com formação no futebol de 7 e 
11 com infraestruturas capazes de garantir uma utilização 
ótima. Assim foram instalados relvados sintéticos nos campos 
de jogos da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, em 
Caneças, União Desportiva e Recreativa de Santa Maria e do 
Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, Pontinha.

3. SERVIÇOS DE FOMENTO E APOIO AO DESPORTO

A grande diversidade de oferta desportiva existente no concelho 
de Odivelas é assegurada fundamentalmente por quatro níveis 
institucionais distintos: o movimento associativo, o Município, 
entidades privadas e entidades sem fins lucrativos.
A rede de ensino, onde se destacam as escolas do ensino 
básico, tem igualmente um papel muito importante na oferta 
e na promoção da prática desportiva, nomeadamente na 
promoção de um 1º contacto com modalidades desportivas 
diferenciadas, estimulando o ecletismo. Por outro lado, destaca-
se o papel central do movimento associativo de Odivelas, ao 

with more than 200 athletes. A reference area for combat 
sports, namely boxing, the Privilege Boxing Academy is a key 
partner in the organisation of various national and international 
events in Odivelas, proposing a different approach in which the 
values   of the competition are leveled with a form of being and 
doing in the social context.

Quinta das Águas Férreas is a differentiating and differentiated 
space in the provision of sports equipment in the Municipal 
network. It offers an important resource in the reception of 
small committees and teams that wish to develop activities in 
the county.

In recent years, the Municipality of Odivelas has equipped sports 
clubs with training in football of 7 and 11 with infrastructures 
capable of ensuring optimal use. In this way, synthetic lawns 
were installed on the playgrounds of the Sociedade Musical 
e Desportiva de Caneças, em Caneças, União Desportiva e 
Recreativa Santa Maria and the Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez, na Pontinha.

3. SPORTS PROMOTION AND SUPPORT SERVICES

The great diversity of sports available in the municipality of 
Odivelas is basically ensured by four distinct institutional levels: 
the associative movement, the Municipality, private entities and 
non-profit entities.
The teaching network, which emphasizes elementary schools, 
also play a very important role in the promotion of sport, namely 
in the promotion of a first contact with different sport modalities, 
stimulating eclecticism. On the other hand, we highlight the 
central role of the Odivelas associative movement, when 
presenting a dynamic and variety of relevant supply, and the 
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apresentar uma dinâmica e variedade de oferta relevante, e do 
Município, com um conjunto alargado de projetos desportivos 
abrangentes.

Os critérios de ponderação para atribuição de apoios públicos 
por parte da Câmara Municipal de Odivelas têm como objetivo 
definir as prioridades nos apoios a conceder, constituindo-se 
como um instrumento e suporte a uma política geral de apoio 
ao desporto e à atividade de clubes e associações desportivas. 
Estão definidos critérios comuns para todas as entidades, 
no âmbito do denominado “Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas - PAMO”.
A Autarquia reconhece que para além do apoio direto à prática 
desportiva, importa criar condições para que o movimento 
associativo possa aceder a meios de investimento em 
instalações. Uma segunda forma de apoio ao desenvolvimento 
desportivo é a possibilidade de atribuição de apoios regulares 
e/ou pontuais, para obras de construção, melhoramento ou 
conservação de instalações e equipamentos, atribuídos aos 
clubes de acordo com o Regulamento do PAMO, os quais 
contribuem para a manutenção da qualidade de intervenção 
das respetivas entidades.
Estes apoios complementam a aprofundam de forma sistemática 
o mecanismo de parceria que estabelecemos com clubes e 
associações presentes no território e que desenvolvam projetos 
relacionados com o desporto e hábitos de vida saudável sendo 
que, continuará a ser objetivo do Município a capacitação dos 
clubes, quer a nível organizacional, quer a nível técnico, para 
que resulte numa melhoria da qualidade dos serviços prestados 
e na capacidade de resposta face à procura e exigências atuais 
do trabalho com iniciantes das modalidades e jovens atletas.

Municipality, with a wide set of comprehensive sports projects.
The criteria for the allocation of public support by the Odivelas 
City Council aim to define the priorities in the support to be 
granted, constituting as an instrument and support to a 
general policy of supporting sport and the activity of clubs and 
associations sports. The criteria are defined for all entities, under 
a municipal programme called “Programa de Apoio Municipal 
de Odivelas - AMO”.
The Municipality recognizes that in addition to direct support 
for sports practice, it is important to create conditions for 
the associative movement to access means of investment in 
facilities. A second form of support for sports development is 
the possibility of providing regular and/or occasional support 
for construction, improvement or maintenance of facilities 
and equipment, assigned to clubs according to the PAMO 
Regulations, which contribute to the maintenance of the 
intervention quality of the respective entities.
This support complements systematically the partnership 
mechanism that we have established with clubs and 
associations present in the territory, which develop projects 
related to sport and healthy living habits. The goal of the 
Municipality will continue to be the qualification of the clubs, 
either at the technical or organisational level, so it can result 
in an improvement in the quality of the services provided, and 
in the capacity to respond to the work with beginners of the 
modalities and young athletes.
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III – ODIVELAS, CIDADE EUROPEIA DO 
DESPORTO 
OBJETIVO 2020 – CIDADE GYMNASIUM

Nos últimos 10 anos, é evidente o crescimento e o 
desenvolvimento, em termos qualitativos e quantitativos do 
desporto no Concelho de Odivelas.
Cientes dos desafios atuais, assentes nas diretrizes de Saúde 
Nacionais e Europeias, a Autarquia tem vindo a investir na 
diversificação das suas atividades desportivas e na projeção de 
novas infraestruturas desportivas.

O Município de Odivelas, num trabalho em rede com 
as coletividades e associações, tem sido a principal 
entidade dinamizadora do desporto concelhio. Através do 
apoio financeiro ao associativismo, criámos mecanismos 
potenciadores do fenómeno desportivo, designadamente 
através da celebração de protocolos com diversas Federações 
e, em paralelo, apostámos na requalificação e construção de 
novas infraestruturas, proporcionando assim o acesso à prática 
desportiva para todos. 

É neste quadro que Odivelas aposta decisivamente na geração 
de uma realidade apoiada na visão em que a Cidade é o espaço 
de desporto, o Gymnasium!

Esta proposta estratégica passa pelo desenvolvimento de 
intervenções de níveis diferenciados, seja em instalações 
desportivas existentes, seja na construção de novos 
equipamentos, melhorando a rede de oferta para o desporto 
formal, seja no espaço público dotando-o de elementos 
destinados à prática desportiva informal.

Ligar todo o território através de percursos que se estendem ao 
longo do concelho através de uma rede de mobilidade ligeira, 
seja por via pedestre ou ciclável, propondo ao longo destes 
caminhos equipamentos passiveis de uma utilização informal, 
relacionando-os com elementos patrimoniais materiais e 
imateriais, como a rota do pão ou a rota da água, surge assim 
como um degrau de crescimento em que a cidade é o corpo de 
um território capaz de estimular a descoberta e o conhecimento, 
o contacto com elementos naturais e a prática desportiva.

Este também é um município que se projeta no futuro, através 
do Planeamento Estratégico e Urbanismo. Baseados numa 
visão prospetiva e numa estratégia consequente com os 
grandes objetivos para o território, programamos aquilo que são 
os futuros projetos para o concelho, com o principal propósito 
de tornar Odivelas um concelho ligado entre si, assumindo 
a coesão territorial como um elemento de identificação e 
propondo um novo paradigma na programação da “Cidade” e 
onde o espaço público se torne um “Ginásio para todos”.

III - ODIVELAS, EUROPEAN CITY OF 
SPORT
GOAL 2020 - CITY GYMNASIUM

In the last 10 years, the qualitative and quantitative growth and 
development of sport in the Municipality of Odivelas has been 
evident. 
Aware of the current challenges, based on the National and 
European Health guidelines, the Municipality has been investing 
in the diversification of its sports activities and in the projection 
of new sports infrastructures.

In a work in network with the collectivities and associations, the 
City Council of Odivelas, has been the main entity energizer of 
the municipal sport. Through financial support to associations, 
we have created mechanisms that promote the phenomenon 
of sports, namely through the signing of protocols with several 
Federations and, also, we have invested in the requalification 
and construction of new infrastructures, thus providing access 
to sport for all. 

This is why Odivelas parlay decisively in the generation of a 
reality based on the vision in which the City is the space of 
sport, the Gymnasium!

This strategic proposal involves the development of interventions 
of different levels, either in existing sports facilities or in the 
construction of new equipment, improving the supply network 
for formal sport, or in the public space by providing it with 
elements intended for informal sports.

The entire territory linked through routes that extend along the 
county through a network of light mobility, either by pedestrian 
or cycling route, proposing along these paths equipment that can 
be used informally, relating them with material and immaterial 
patrimonial elements , such as the bread route or the water 
route, emerges as a step of growth in which the city is the body 
of a territory capable of stimulating discovery and knowledge, 
contact with natural elements and sporting practice.

This is also a municipality that is projected in the future, through 
Strategic Planning and Urbanism. Based on a prospective vision 
and a consequent strategy with the great goals for the territory, 
we programme what are the future projects for the county, with 
the main purpose of making Odivelas connected assuming the 
territorial cohesion as an element of identification and proposing 
a new paradigm in the programming of the “City” and where the 
public space becomes a “Gym for all”.

This model of intervention over space leads us to believe that 
growth in the number of regular sport players continues to grow 
and by 2020, we can achieve more daily entries in the municipal 
sports facilities, compared to the current ones and that the 
activity physics to be integrated as a daily routine element, in 
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Este modelo de intervenção sobre o espaço leva-nos a 
acreditar que o crescimento ao nível do número de praticantes 
de desporto de forma regular continue a crescer e em 2020, 
consigamos atingir mais entradas diárias nas instalações 
desportivas municipais, face às atuais e que a atividade física 
se integre como elemento de rotina diária, no quotidiano dos 
cidadãos atingindo a média europeia. 

O desporto, a cultura, o turismo, a educação e a juventude são 
apenas algumas das áreas que promovem o desenvolvimento 
das políticas públicas na promoção do desporto, no reforço da 
economia e da atividade profissional do concelho, assim como 
a qualificação e reconhecimento de uma cidade inclusiva de 
todos e para todos. Consideramos que estamos dotados de 
todas as ferramentas para continuarmos a desenvolver um 
percurso assente no Desporto. Pelo trabalho desenvolvido até 
aos dias de hoje, acreditamos que temos uma população mais 
saudável, mais feliz e mais coesa.

PROJETOS FUTUROS

1. ODIVELAS EM 2020

1.1 A CASA DA GINÁSTICA
Num investimento de 3 Milhões de Euros, pretende-se que o 
Pavilhão Desportivo Honório Francisco, localizado no Bairro da 
Codivel na Freguesia de Odivelas, se transforme na Casa da 
Ginástica de Portugal.

A partir de um polidesportivo descoberto e sem estruturas de 
apoio, a Câmara Municipal de Odivelas e a Federação de Ginástica 
de Portugal decidiram avançar na requalificação e modernização 
do equipamento apontando à sua total requalificação.

O projeto resulta da necessidade de realizar a transformação 
para um pavilhão desportivo direcionado para a prática de 
ginástica, apoiado por balneários/vestiários, ginásio, áreas 
técnicas de apoio num equipamento moderno e desenvolvido 
para se enquadrar numa tipologia de utilização pública.

the daily life of citizens reaching the European average.
Sport, culture, tourism, education and youth are just some of 
the areas that promote the development of public policies in 
strengthening the economy and in the professional activity of 
the municipality, as well as the qualification and recognition of a 
inclusive city of all and for all. We believe that we are equipped 
with all the tools to continue developing a course based on 
Sport. Through the work developed to this day, we believe that 
we have a healthier, happier and more cohesive population.

FUTURE PROJECTS

1. ODIVELAS IN 2020

1.1 GYMNASTICS HOUSE
In an investment of 3 Million Euros, it is intended that the 
Honório Francisco Sports Pavilion, located in the Codivel District 
in the Odivelas Parish, will become the Gymnastics House of 
Portugal.

From an open-air sports centre with no support structures, the 
Odivelas City Council and the Portuguese Gymnastics Federation 
decided to move forward in the requalification and modernisation 
of the equipment, aiming at its total requalification.

The project results from the need to carry out the transformation 
to a sports pavilion geared towards gymnastics, supported 
by changing rooms / dressing rooms, gymnasium, technical 
areas of support in a modern equipment and developed to fit a 
typology of public use.

Taking advantage of this area of   implantation, it was decided to 
create a second floor, still below the boundary of the pavilion, in 
order to host the services of the Headquarters of the Portuguese 
Gymnastics Federation.

On the other hand, the project entails the installation of the High 
Performance Centre of Portuguese Gymnastics, a differentiating 
element that places Odivelas as a basic element to a strategy 
of development of the modality.

Casa da Ginástica - Pavilhão Honório Francisco  | Gymnastics House - Honório Francisco Pavillion
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1.2 CITY OF SPORT
The project of requalification of the sports complex has as 
main objective the sporting practice and adding other valences 
by means of the improvement of the existing structures, 
construction of new spaces, to create a unit in the whole public 
space that contemplates all the individual components of the 
complex in a global investment above 12 million euros.

Thus, the main programmatic guidelines were the maintenance 
and improvement of the current fields 2 and 3 and the 
construction of a new field 1, with the requalification of all 
the support spaces. These new fields can receive football of 
11 or the variant of 7, and it is also foreseen the possibility of 
extension of the grassed area for the practice of Rugby and the 
construction of benches.

However, this sports complex will also represent the construction 
of a Training Centre and a Sports Equipment with the valencia of 
Gymnasium with swimming pools, as well as the rehabilitation 
of all the public space, which includes the space for parking, and 
the valorisation of the natural space for framing the water line, 
thus making it a reference space at national level.
The proposal also seeks to privilege the public space south 
of the new buildings, as a space for decompression, with 
valences of stay and enjoyment, with the faculty of distribution 
and connection to the various spaces of the complex (built 
and natural), and its landscape integration , in particular 
the relationship with the water line and its banks. It also 
contemplates an area that affects surface parking, with more 
than 200 seats for light vehicles and 2 seats for heavy vehicles.

1.3 PONTINHA’S MARKET AND SERRA DA LUZ SPORT 
FACILITY
The Municipality of Odivelas intends to widen its network of 
sports facilities to all of the territory. 
The approach involves taking advantage of free spaces giving 
them a network dimension and relating them to the surrounding. 
Pontinha’s sporting facility emerges in the dimension in which 
we think of sports as a fundamental necessity in the urban 
experience and the creation of an identity related to sports and 

Aproveitando esta área de implantação, optou-se por criar um 
segundo piso, ainda abaixo da cota da cércea do pavilhão, de 
forma a albergar os serviços da Sede da Federação Portuguesa 
de Ginástica.

Por outro lado, o projeto comporta a instalação do Centro 
de Alto Rendimento da Ginástica Portuguesa, um elemento 
diferenciador que coloca Odivelas como elemento de base a 
uma estratégia de desenvolvimento da modalidade.
 
1.2 CIDADE DO DESPORTO 
O projeto de requalificação do complexo desportivo tem como 
principal objetivo a prática desportiva e acrescentando outras 
valências através da beneficiação das estruturas existentes, 
construção de novos espaços, criar uma unidade em todo 
o espaço público que contemple todas as componentes 
individuais do complexo num investimento global situado acima 
dos 12 milhões de euros.

Assim, foram definidas como principais orientações 
programáticas a manutenção e beneficiação dos atuais campos 
2 e 3 e a construção de um novo campo 1, com a requalificação 
de todos os espaços de apoio. Estes novos campos poderão 
receber futebol de 11 ou a variante de 7, sendo que está ainda 
prevista a possibilidade de extensão da área relvada para a 
prática de Rugby e a construção de bancadas. 

Porém, este complexo desportivo representará também a 
construção de um Centro de Estágios e de um Equipamento 
Desportivo com a valência de Ginásio com piscinas, assim 
como a reabilitação de todo o espaço público, no qual se inclui 
o espaço afeto a estacionamento, e a valorização do espaço 
natural de enquadramento à linha de água, tornando-o assim 
num espaço de referência a nível nacional.
A proposta procura ainda privilegiar o espaço público a sul dos 
novos edifícios, como um espaço de descompressão, com 
valências de estadia e fruição, com a faculdade de distribuição 
e ligação aos vários espaços do complexo (construídos e 
naturais), e a sua integração paisagística, nomeadamente 
a relação com a linha de água e as suas margens. É ainda 

Cidade Desporto - Complexo Desportivo Porto Pinheiro  | Sport City - Porto Pinheiro Sports Complex
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contemplada uma área afeta a estacionamento de superfície, 
com a definição de mais de 200 lugares para automóveis 
ligeiros e 2 lugares condicionados a veículos pesados. 

1.3 NOVO MERCADO DA PONTINHA | MULTIDESPORTIVO DA 
SERRA DA LUZ
Odivelas, pretende alargar a sua rede de equipamentos 
desportivos a todos os pontos do território. 
A abordagem passa por aproveitar espaços livres dando-lhes 
uma dimensão de rede e relacionando-os com a envolvente. O 
Polidesportivo da Pontinha surge na dimensão em que pensamos 
a pratica desportiva como uma necessidade fundamental na 
vivencia urbana e geração de uma identidade relacionada ao 
desporto e à vida saudável. Multifacetado e disponível este 
Polidesportivo surge integrado na rede de pistas clicáveis, que 
se estende pelo território diversificando a oferta e generalizando 
a acessibilidade. 

Odivelas estabelece a partir do desporto uma forma de 
integração social fundamental. Neste enquadramento o espaço 
de desporto da Vertente Sul liga Odivelas às áreas de expansão 
situadas a norte. Criando condições para uma pratica desportiva 
acessível e generalizada, intervimos no território através da 
instalação de equipamentos âncora ligando-os através de 
redes acessíveis de mobilidade ligeira e assim aumentando o 
potencial do território pelo Desporto e hábitos de vida saudável. 

1.4 REDE DE MULTIDESPORTIVOS MUNICIPAIS 
Considerando que a rede de multidesportivos é estrategicamente 
fundamental para o reforço da oferta de equipamentos 
desportivos, a Câmara Municipal de Odivelas pretende criar 
a Rede de Multidesportivos Municipais, garantindo o acesso 
a equipamentos de média dimensão, pluridisciplinares 
direcionados para a prática informal do desporto enquanto 
elemento de estímulo à atividade física, integração social e 
bem-estar.
Com elementos de prática para modalidades coletivas como 
o futebol ou basquete, mas também para a ginástica ou 
patinagem, os Multidesportivos serão, no quadro da oferta 

healthy life. 
This versatile sporting facility is integrated into the network of 
cycle tracks, which extends across the territory, diversifying the 
offer and generalizing accessibility.
Odivelas sets up a way of fundamental social integration based 
on sport. In this context, the sports area of the Southern Slope 
connects Odivelas to the areas located to the north. Creating 
conditions for an accessible and general sports practice, we 
intercede in the territory through the installation of anchor 
equipment linking them through accessible networks of light 
mobility and thus increasing the territory’s potential for sport 
and healthy living habits.

1.4 MULTI-SPORTS MUNICIPAL NETWORK
Considering that the multi-sports network is strategically 
fundamental for the reinforcement of the provision of sports 
equipment, Odivelas City Council intends to create the Multi-

sports Municipal Network, guaranteeing access to medium-
sized, multi-disciplinary equipment aimed at the informal 
practice of sport as an element of stimulus to physical activity, 
social integration and well-being.

With elements of practice for collective modalities such as 
football or basketball, but also for gymnastics or skating, the 
Multi Sports will be, within the framework of the municipal 
sports offer, aggregating elements linking the whole territory 
in an informal concept in which sport is the generating base in 
promoting well-being.

1.5 PÓVOA SPORTS COMPLEX REQUALIFICATION
Sports complex dedicated to tennis, with school; It is intended 
the complete reconversion of the equipment with the provision 
of new support spaces.
It is intended, with this intervention, to equip the courts with 
different floors, thus allowing the development of the modality 
in the various variants.

Novo Mercado da Pontinha / Multidesportivo da Serra da Luz  Pontinha’s Market and Serra da Luz Sport Facility
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desportiva municipal, elementos agregadores ligando todo o 
território num conceito informal em que o desporto é a base 
geradora de um percurso virtuoso na promoção do bem-estar.
1.5 REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DA PÓVOA
Complexo desportivo dedicado ao ténis, com escola; pretende-
se a reconversão total do equipamento com o apetrechamento 
de novos espaços de apoio.
Visa-se, com esta intervenção, equipar os courts com pisos 
diferenciados, permitindo assim o desenvolvimento da 
modalidade nas diversas variantes.

1.6 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO DA ASSOCIAÇÃO PÓVOA 
E OLIVAL BASTO
Sendo um dos pavilhões mais antigos do concelho, pretende-se 
a requalificação profunda por forma a permitir alargar a oferta 
de espaços desportivos cobertos a todas as freguesias do 
concelho.
Um investimento municipal que poderá vir a ser reforçado 
através de modelos de financiamento diferenciado e que dotará 
o território de um equipamento de proximidade, complementar, 
dedicado a atividades desenvolvidas pelas diversas coletividades 
do concelho.

1.7 PROJETO GIRA/NOVAS CICLOVIAS (2 MILHÕES DE EUROS)
Estão projectadas mais de 23,6 km de ciclovias, que vão 
ligar todo o Concelho, e os Concelhos vizinhos num total de 
investimento na ordem dos dois milhões de euros.

2. PERCURSO HISTÓRICO
Pretende-se criar um percurso que ofereça uma ligação 
entre elementos históricos presentes no território, através 
da oferta de equipamentos desportivos formais ou de prática 

1.6  PÓVOA AND OLIVAL BASTO ASSOCIATION PAVILION 
REQUALIFICATION
Being one of the oldest pavilions of the county, it is intended 
the deep requalification in order to allow to extend the offer of 
sports spaces covered to all the parishes of the county.
A municipal investment that can be reinforced through 
differentiated financing models and that will provide the territory 
with a complementary equipment, dedicated to activities 
developed by the various communities of the county.

1.7 PROJETO GIRA / NEW BICYCLE PATHS (2 MILLION EUROS)
More than 23.6 km of bicycle paths are planned, which will 
connect the whole of the Municipality and the neighboring 
Counties in a total investment of around two million euros.

2. HISTORICAL ROUTE
It is intended to create a route that offers a link between historical 
elements present in the territory, through the provision of formal 
sports equipment or practice of physical activity in a path that 
encourages participation in various moments of the city’s 
experience, relating the historical elements and heritage natural 
to contemporary functionalities that privilege plurifunctional use 
and agglutinate the identity of the community.

A. MULTI-SPORTS PARK NAIDE GOMES
Park with 11000m2, adjacent to the Complexo Desportivo 
Municipal and Pavilhão Multiusos, is characterized by its offer to 
the sporting level, namely through the presence of a race track 
and skates with 300m, multi-sports field [12x24m], two padel 
courts and respective support, long jump lane, street workout 
and bio healthy equipment.

A

E

C

D

B
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de atividade física num trajeto que estimule a participação 
em vários momentos da vivência da cidade, relacionando os 
elementos históricos e património natural a funcionalidades 
contemporâneas que privilegiem utilização plurifuncional e 
aglutinem a identidade da comunidade.

A. PARQUE MULTIDESPORTIVO NAIDE GOMES 
Parque com 11000m2, adjacente ao Complexo Desportivo 
Municipal e Pavilhão Multiusos, é caracterizado pela sua oferta 
ao nível desportivo, nomeadamente através da presença de 
uma pista de corrida e patins com 300m, campo polidesportivo 
[12x24m], dois campos de padel e respetiva instalação de apoio, 
pista de salto em comprimento, street workout e equipamentos 
bio saudáveis.
 
B. ESPAÇO RADICAL DO CASTELINHO
Dirigido aos amantes dos desportos “radicais”, pretende-se 
criar um espaço de skate park e “Bmx” atualizando o layout do 
existente, inserindo-o com o espaço envolvente, nomeadamente 
com a pista de corrida e com a Piscina Municipal de Odivelas e 
a Escola Secundária Adelaide Cabette.
Apetrechado com elementos de exercícios bio saudáveis, 
este elemento do percurso pretende reunir e concentrar várias 
gerações no mesmo espaço, privilegiando o diálogo inter 
geracional e a promoção de hábitos comunitários. 
A introdução do elemento água, através de um plano de 
envolvente, visa a ligação com outros elementos do percurso 
e a valorização de um património histórico fundamental de 
Odivelas.
 
C. JARDIM DA MÚSICA | PAÇOS DO CONCELHO 
Jardim inserido no centro de Odivelas, adjacente aos Paços do 
Concelho, Centro de Exposições, Cruzeiro de Odivelas e Casa 
da Juventude. É caracterizado pela presença de elementos 
preexistentes da antiga Quinta da Memória, nomeadamente 
o aqueduto, tanques e poço. Oferece um conjunto de áreas 
distintas e utilizáveis para diversas atividades que vão desde 
a estadia, um espelho de água, um anfiteatro e zonas relvadas 
passíveis de uma utilização multifuncional informal. 

B. CASTELINHO RADICAL SPOT
Aimed at lovers for “radical” sports, it is intended to create a 
skate and “Bmx” park  updating the existing layout, inserting 
it with the surrounding space, namely with the race track and 
the Piscina Municipal de Odivelas (Swimming Pool)and Escola 
Secundária Adelaide Cabette (High School).
Equipped with elements of bio-healthy exercises, this element of 
the course aims to gather and concentrate several generations 
in the same space, privileging the intergenerational dialogue 
and the promotion of community habits.
The introduction of the water element, through an enclosure 
plan, aims to link with other elements of the course and the 
valuation of a fundamental historical heritage of Odivelas.

C. MUSIC GARDEN | CITY HALL
Garden inserted in the centre of Odivelas, adjacent to the Quinta 
da Memória (City Hall), Centro de Exposições (Exhibition Centre), 
Cruzeiro de Odivelas and Casa da Juventude (Youth House). It 
is characterized by the presence of pre-existing elements of the 
old Quinta da Memória, namely the aqueduct, tanks and well. 
It offers a set of different areas and usable for various activities 
ranging from the stay, a water mirror, an amphitheater and 
lawns that can be used for an informal multifunctional.
A generous lawn space in the heart of the city of Odivelas 
allows the development of various physical activities, exploring 
the potential of the space and the proximity to the city centre 
of heritage, culture and knowledge, being an element that we 
value by the connection between the several stages.

D. D. DINIS AVENUE REQUALIFICATION
A project of urban requalification that brings the citizen closer to 
the street, the public space and the possibility of returning the 
city to the people.
The integration of more generous footpaths promotes light 
mobility and informal race space in an urban context. Focused 
on facilitating the mobility of citizens, this project points to the 
city of the future in which the conviviality between ways of 
using the roads is done giving priority to the pedestrian, the 
athlete and the bicycle.
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Um espaço relvado generoso no coração da cidade de Odivelas 
permite o desenvolvimento de diversas atividades físicas, 
explorando as potencialidades do espaço e da proximidade ao 
centro da cidade do património, da cultura e do conhecimento, 
sendo um elemento que valorizamos pela ligação que oferece 
entre as várias etapas do percurso.

D. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. DINIS 
Um projeto de requalificação urbana que aproxima o cidadão da 
rua, do espaço público e da possibilidade de devolver a cidade 
às pessoas. 
A integração de vias pedonais mais generosas promove a 
mobilidade ligeira e o espaço de corrida informal em contexto 
urbano. Vocacionado para facilitar a mobilidade dos cidadãos, 
este projeto aponta à cidade do futuro em que o convívio entre 
formas de utilização das vias se faz dando prioridade ao peão, 
ao atleta e à bicicleta. 
O enquadramento paisagístico contribuirá para a recuperação 
e valorização das zonas verdes existentes, propondo um novo 
compromisso entre espaços e estimulando a sua utilização de 
forma saudável.
Com a instalação de uma pista de corrida em plano informal, 
a Avenida D. Dinis será também um espaço de promoção da 
corrida urbana e da caminhada, enquanto elemento de relação 
dos cidadãos com a cidade e os espaços urbanos.

E. PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ODIVELAS
No quinto elemento do percurso proposto, apoiamos o circuito 
a um elemento fundamental na história de Odivelas - a água.
A partir da Ribeira de Odivelas, convidamos as pessoas 
a apropriarem-se do espaço através da atividade física, 
complementada com zonas de estadia que garantirão ao espaço 
um modelo de utilização que promova a partilha, a recreação e 
o contacto com a natureza, através da valorização da Estrutura 
Ecológica numa mata arbóreo-arbustiva ao longo da encosta 
adjacente. Neste espaço pretende-se ainda potenciar as 

The landscaping will contribute to the recovery and enhancement 
of existing green areas, proposing a new compromise between 
spaces and stimulating their use in a healthy way.
With the installation of a race track on an informal level, D. Dinis 
Avenue will also be a space for promoting urban racing and 
walking, as an element of the citizens’ relationship with the city 
and urban spaces.

E. RIBEIRA DE ODIVELAS URBAN PARK
In the fifth element of the proposed course, we support the 
circuit into a fundamental element in the history of Odivelas - 
water.
From the Ribeira de Odivelas, we invite people to take possession 
of the space through physical activity, complemented with 
areas of stay that will guarantee a space of use that promotes 

Requalificação da Avenida D. Dinis  | D. Dinis Avenue Requalification

Parque Urbano da Ribeira de Odivelas | Ribeira de Odivelas Urban Park
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ligações entre o Centro Histórico de Odivelas e a Urbanização 
das Colinas do Cruzeiro, através da criação de um percurso ao 
longo da linha de água, garantindo, também, a criação de um 
espaço de fruição, contemplação e promoção do exercício de 
cidadania.  

3. PERCURSO ODIVELAS

3.1 PARQUE URBANO DA RIBEIRADA
Uma zona verde, densamente arborizada e com uma rede 
de caminhos pedonais que articulam diferentes pontos da 
envolvente, com as funcionalidades que o espaço proporciona. 

Destas funcionalidades destaca-se uma zona central de estadia 
com pérgula, um parque canino, um parque infantil, um conjunto 
de áreas relvadas com a possibilidade de múltiplas 

funcionalidades, zona de street workout e a presença de 
equipamentos bio saudáveis que complementam o circuito de 
manutenção.  

3.2 PARQUE URBANO DO PRIVILÉGIO E COMPLEXO DESPORTIVO 
A proposta de intervenção para o Parque Urbano do Privilégio 
caracteriza-se por um carácter polivalente ao nível da utilização 
do espaço aberto e dos equipamentos a instalar e, também, por 
um aspeto naturalizado na grande maioria da área. 
Esta área contraria o envolvente, sendo destacado pelo 
volume e/ou forma do território urbano, definindo um amplo 
espaço aberto que deverá funcionar como praça, como local 
de exposições/espetáculos, local de estadia e miradouro e, 
ainda, como dispersor dos visitantes para as restantes áreas 
do parque.

Com a crescente consciencialização da importância do bem-

sharing, recreation and contact with nature, through Ecological 
Structure in an arboreal-shrub forest along the adjacent slope. 
In this space, we also intend to strengthen the connections 
between the Historic Centre of Odivelas and the Urbanisation 
of the Colinas do Cruzeiro, by creating a route along the water 
line, also guaranteeing the creation of a space of enjoyment, 
contemplation and promotion of the exercise of citizenship.

3. PATH ODIVELAS

3.1 RIBEIRADA URBAN PARK
A green zone, densely wooded and with a network of 

pedestrian paths 
that articulate different points of the surrounding, with the 
functionalities that the space provides. These functionalities 
include a central area with pergola, a canine park, a playground, 
a set of lawned areas with the possibility of multiple 

functionalities, a street workout zone and the presence of bio-
healthy equipment that complements the maintenance circuit.

3.2 PRIVILEGE URBAN PARK AND SPORTS COMPLEX
The intervention proposal for the Parque Urbano do Privilégio is 
characterized by a multipurpose nature in terms of the use of 
open space and equipment to install and also by a naturalized 
aspect in the vast majority of the area.

This area runs counter to the surroundings, being distinguished 
by the volume and / or shape of the urban territory, defining a 
wide open space that should function as a place, as a place of 
exhibitions / spectacles, place of stay and viewpoint and also as 
a disperser of visitors to the remaining areas of the park.
With the growing awareness of the importance of physical 

Parque Urbano da Ribeirada | Ribeirada Urban Park
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estar físico, emerge a procura de espaços para a prática 
desportiva. Neste sentido, a seleção dos equipamentos a 
instalar no parque pretende estimular o exercício físico ao ar 
livre para uma gama diversificada de escalões etários.  
Em paralelo e como prolongamento do Pavilhão do Privilégio, 
pretendemos garantir a instalação de um parque multidesportivo 
para modalidades desportivas coletivas e individuais ao ar livre, 
propondo a prática de atividades como o futebol ou basquete, 
bem como a patinagem ou a corrida através de pista apropriada.

3.3 PARQUE NASCENTE DE ODIVELAS 
Este parque urbano na entrada nascente de Odivelas insere-se 
na estratégia para a melhoria do meio ambiente – físico e social 
– e da paisagem urbana no sentido da sustentabilidade.

Em termos funcionais o parque dividir-se-á em espaço 
multifuncional vocacionado para o desenvolvimento informal de 
atividades ao ar livre e igualmente capaz de suportar eventos 
pontuais de carácter cultural; espaço com infraestruturas de 
apoio, tais como: instalações sanitárias, café/bar esplanada, 
entre outras; espaço de maciços arbóreos e arbustivos com 
introdução de cortinas arbóreas e bordaduras de enquadramento 
ao viaduto do metropolitano; espaço vivencial associado à 
presença de um lago naturalizado, capaz de diversificar não 
só a oferta lúdica do parque, mas também a sua diversidade 
biológica. 

3.4 VALORIZAÇÃO DO RIO DA COSTA
Projeto de Valorização ao longo de um troço do Rio da Costa, 
com cerca de 1km, caracterizado pela presença da água como 
elemento central e onde se dispõe ao longo das suas margens 
um conjunto de espaços em estreita ligação à biodiversidade 
que este ecossistema húmido proporciona, por exemplo 
observação de aves.

Dos equipamentos presentes é de destacar o circuito pedonal e 
respetivas zonas de estadia, assim como a complementaridade 

well-being, the search for spaces for sports practice emerges. 
In this sense, the selection of equipment to be installed in the 
park intends to stimulate outdoor exercise for a diverse range 
of age groups.
In parallel and as an extension of the Pavilhão do Privilégio, 
we intend to guarantee the installation of a multi-sport park 
for collective and individual sports in the open air, proposing 
to practice activities such as football or basketball, as well as 
skating or running through the appropriate lane.

3.3 PARQUE NASCENTE DE ODIVELAS
This urban park at the entrance of Odivelas is part of the strategy 
to improve the environment - physical and social - and the urban 
landscape towards sustainability.

In functional terms the park will be divided into multifunctional 
space aimed at the informal development of outdoor activities 
and also capable of supporting specific events of a cultural 
nature; space with supporting infrastructures, such as: sanitary 
facilities, café / bar terrace, among others; space of arboreal 
and bushy massifs with introduction of arboreal curtains and 
framing borders to the overpass of the metropolitan; living space 
associated with the presence of a naturalized lake, capable of 
diversifying not only the park’s leisure offer but also its biological 
diversity.

3.4 RIO DA COSTA VALORISATION
Valuation Project along a section of Rio da Costa, with about 
1km, characterized by the presence of water as a central 
element and where along its banks are a set of spaces in 
close connection to the biodiversity that this humid ecosystem 
provides, for example bird watching.

Of  all the equipment, it is important to emphasize the 
pedestrian circuit and respective areas of stay, as well as the 
complementarity offered by the bio healthy equipment (fitness).
It is in the shared urban space in which the enjoyment by 

Requalificação da Arroja | Arroja Requalification
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oferecida pelos equipamentos bio saudáveis (fitness).
É no espaço urbano partilhado em que a fruição pelos cidadãos 
surge em paralelo com a oferta de equipamentos para a prática 
informal de desporto que Odivelas apoia a sua estratégia de 
desenvolvimento de hábitos de vida saudável, trazendo para o 
espaço da comunidade o território do desporto e da atividade 
física.

3.5 PARQUE VERDE POMBAIS E FREIXINHO 
Baseando-se em três grandes objetivos: a integração de uma 
nova frente edificada requalificada, a definição de espaços 
exteriores de descompressão e interligação e a continuidade 
do corredor verde da Ribeira do Freixinho, propõe-se um espaço 
em meio urbano que se encontre em harmonia com diversas 
valências como a acessibilidade e a mobilidade inclusiva, o 
recreio infantil, a atividade física ao ar livre e o usufruto dos 
espaços verdes. 

3.6 PARQUE URBANO DA ENCOSTA - VERTENTE SUL 
Para o desenvolvimento desta proposta foi 
considerada a criação de uma estrutura pedonal 
que permita acesso rápido aos principais 
acontecimentos dentro da área de intervenção, 
assim como uma boa e rápida acessibilidade 
com a envolvente, complementada com 
uma estrutura mista ciclável/pedonal e um 
conjunto de pequenas áreas de estadia lazer e 
atividades vocacionadas para o exercido físico 
ao ar livre. 
Como complemento pretende-se uma zona 
central de relvado, vocacionado para o recreio 
ativo, envolvido por uma estrutura arbórea, 
assim como a presença de talhões para hortas 
urbanas. No limite do parque pretende-se o 
incremento do perfil dos passeios periféricos, 
de modo a beneficiar a mobilidade e a 
acessibilidade pedonal.

citizens arises in parallel with the provision of equipment for 
the informal sport practice that Odivelas supports its strategy 
of developing healthy living habits, bringing into the community 
space the territory of sport and of physical activity.

3.5 POMBAIS E FREIXINHO GREEN PARK
Based on three main objectives: the integration of a new 
refurbished front, the definition of external spaces for 
decompression and interconnection and the continuity of the 
green corridor of Ribeira do Freixinho, it is proposed a space in 
an urban environment that is in harmony with diverse values   
such as accessibility and inclusive mobility, children’s recreation, 
outdoor physical activity and the enjoyment of green spaces.

3.6 PARQUE URBANO DA ENCOSTA - SOUTHERN SLOPE
For the development of this proposal, it was considered the 
creation of a pedestrian structure that allows quick access to 

Parque Verde Pombais e Freixinho | Pombais e Freixinho Green Park

Parque Urbano da Encosta - Vertente Sul| Parque Urbano da Encosta - Southern Slope
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 3.7 PARQUE URBANO DO SILVADO
Com aproximadamente 24 ha, o Parque Urbano do Silvado vem 
dar lugar a um espaço polivalente, utilizado principalmente 
como recinto da feira semanal de Odivelas. Este espaço dispõe 
ainda de um parque infantil e de dois edifícios de apoio que 
contemplam restauração e ginásio. Na área de intervenção 
situa-se o último troço do corredor verde da Ribeira do Freixinho 
a ser intervencionado, formalizando aproximadamente 1.6 km 
de linha de água requalificada.

3.8 VALORIZAÇÃO DA RIBEIRA DO FREIXINHO 
A presente proposta diz respeito à requalificação do troço 
da Ribeira do Freixinho a jusante do Complexo Desportivo 

Municipal e visa, acima de tudo, e em complemento com a 
melhoria da Estrutura Ecológica existente, contribuir para uma 
leitura contínua da paisagem, ligar o território desportivo através 
de espaços ligeiros, propondo um contacto com exercícios 
diferenciados e desafios multifacetados.
O espaço conta com vinte talhões de hortas, zona de merendas, 
uma área polivalente e zona de estadia. Integra um percurso 
da rede de ciclovia que segue adjacente à linha de água com 
alguns atravessamentos e espaços qualificados.

the main events within the intervention area, as well as a good 
and fast accessibility with the surrounding, complemented with 
a mixed cycling / pedestrian structure and a set of small leisure 
areas and activities aimed at exercising outdoors.
As complement is intended a central area of   lawn, dedicated 
to active recreation, surrounded by a tree structure, as well as 
the presence of plots for urban food gardens. At the limit of the 
park is intended to increase the profile of the peripheral rides, in 
order to benefit mobility and pedestrian accessibility.

3.7 PARQUE URBANO DO SILVADO
With approximately 24 ha, the Parque Urbano do Silvado will 
be a multipurpose space. This space also has a children’s 

playground and two support buildings that include catering and 
a gym. In the intervention area is the last section of the green 
corridor of Ribeira do Freixinho to be intervened, formalizing 
approximately 1.6 km of requalified water line.

3.8 RIBEIRA DO FREIXINHO VALORISATION
This proposal concerns the requalification of the section of 
the Ribeira do Freixinho downstream of the Municipal Sports 
Complex and aims, above all, and in addition to the improvement 
of the existing Ecological Structure, contribute to a continuous 
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4. PERCURSO DAS COLINAS

4.1 COLINAS A PÉ
O presente estudo incide na continuidade do projeto Rede 
Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, de 
Biodiversidade, Recreio e Lazer, através do qual se pretende 
interligar o Parque Urbano das Colinas do Cruzeiro a Norte e o 
Complexo Desportivo de Odivelas, unificando-os num corredor 
verde urbano que potenciará a Estrutura Ecológica Municipal, 
conferindo a todo o projeto uma grande pertinência na 
conjugação dos espaços num todo. 
Pretende-se criar condições favoráveis à mobilidade inclusiva e 
também articular estes espaços com o Projeto Correr Odivelas 
existente, promovendo o uso das mobilidades suaves através 
da respetiva rede de percursos. 

4.2 PARQUE URBANO DAS COLINAS
Em termos funcionais o parque identifica diversos espaços 
com características e funcionalidades próprias, das quais 
se destacam os eixos de circulação pedonal que interligam 
a envolvente com as áreas funcionais oferecidas, de modo 
a constituir um atrativo para o passeio e permanência no 
parque, possibilitando a promoção e estímulo do convívio com 
a natureza e a utilização sustentável dos recursos (práticas de 
educação ambiental e exploração das relações visuais interior/
exterior, particularmente fomentadas através da criação de 
bolsas de estadia com vistas privilegiadas). 
 
4.3 PARQUE URBANO DA ENCOSTA NORTE 
Projeto para a valorização da encosta norte da Arroja e margem 
direita da Ribeira de Odivelas. 
Pretende-se a criação de um conjunto de trilhos ao longo da 
encosta, um percurso ao longo da linha de água e a recuperação 
de moinho como miradouro e o seu enquadramento, oferecendo 
assim um conjunto de espaços de fruição e atividade física em 
estreita ligação com a natureza. 
Integra-se neste projeto uma pista de BTT mais trail, capaz de 
responder a uma necessidade crescente em Odivelas de pistas 
para a prática de ciclismo e corrida em ambiente naturalizado.

reading of the landscape, connecting the sports territory 
through of light spaces, proposing a contact with differentiated 
exercises and multifaceted challenges.
The space has twenty food gardens, a snack area, a multipurpose 
area and a stay area. It integrates a cycle path network that 
follows adjacent to the water line with some crossings and 
qualified spaces.
The space has twenty vegetable gardens, a snack area, a 
multipurpose area and a stay area. It integrates a cycle path 
network that follows adjacent to the water line with some 
crossings and qualified spaces.

4 COLINAS CIRCUIT

4.1 COLINAS BY FOOT
The present study focuses on the continuity of the Metropolitan 
Ecological Network of Nature Enhancement, Biodiversity, 
Recreation and Leisure projet, through which it is intended 
to connect Colinas do Cruzeiro Urban Park to the North and 
the Odivelas Sports Complex, unifying them in a urban green 
corridor that will enhance the Municipal Ecological Structure, 
giving the whole project a great relevance in the combination 
of different spaces.
It is intended to create favorable conditions for inclusive mobility 
and also to articulate these spaces with the Correr Odivelas 
Project, promoting the use of soft mobilities through its network 
of routes.

4.2 COLINAS DO CRUZEIRO URBAN PARK 
In functional terms, the park identifies several spaces with their 
own characteristics and functionalities, such as the pedestrian 
circulation axes that interconnect the surroundings with the 
functional areas, in order to constitute an attraction for the walk 
and stay in the park, allowing the promotion and stimulating the 
interaction with nature and the sustainable use of resources 
(practices of environmental education and exploration of 
interior/exterior visual relations, particularly fostered through 
the creation of scholarships with privileged views).

Parque Urbano das Colinas| Colinas Urban Park
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5. PERCURSOS COMPLEMENTARES 

5.1 REQUALIFICAÇÃO LARGO - OLIVAL DE BASTO 
Projeto de requalificação urbana que pretende melhorar as 
condições e a oferta no centro do Olival de Basto. O projeto 
prevê a existência de uma praça central dotada de mobiliário 
urbano, parque infantil, instalação de um campo polidesportivo 
e colocação de equipamentos bio saudáveis (fitness e 
adaptados). 

5.2 PERCURSO DA PAIÃ
O itinerário da Paiã dará continuidade à rede de percursos 
pedonais e cicláveis, ligando o núcleo antigo de Odivelas, 
através do percurso histórico, com a zona oeste do concelho. 
Com este itinerário pretende-se agregar o aglomerado urbano 
de Odivelas com o concelho limítrofe da Amadora, tendo como 
principais pontos de interesse a Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis (que dispõe de ciclovia e de centro hípico com a valência 
de hipoterapia) e o Pinhal da Paiã onde podemos já encontrar 
parque de merendas, trilhos de corrida e caminhada, assim 
como atividades de aventura – arborismo). 
 
5.3 ROTA DO PÃO E ROTA DA ÁGUA
Estes dois percursos pedestres são bens culturais imóveis, 
equiparados a sítios, que correspondem aos itinerários 
intimamente relacionados com o património cultural 
arquitetónico, constituindo elementos complementares 
de valorização do mesmo e da sua promoção à escala 
intermunicipal, designadamente:
- O itinerário associado ao polo patrimonial de Caneças, 
especialmente às fontes tradicionais classificadas e ao 
Monumento Nacional Aqueduto das Águas Livres e denominado 

4.3 ENCOSTA NORTE URBAN PARK
Project for the valorisation of Arroja north slope and the right 
side of the Ribeira de Odivelas (Odivelas river).
The goal is to create a set of rails along the slope, a course 
along the water line and the recovery of the mill as a viewpoint, 
thus offering a set of spaces of enjoyment and physical activity 
in close connection with the nature.
This project integrates a BTT track trail, able to respond to a 
growing need of tracks in Odivelas for the practice of cycling 
and running in natural environment.

5. COMPLEMENTARY ROUTES

5.1 LARGO - OLIVAL DE BASTO’S REQUALIFICATION
Urban requalification project that aims to improve conditions 
in the centre of Olival de Basto. The project foresees the 
existence of a central square equipped with urban furniture, 
children’s playground, installation of a multi-sports field and 
placement of bio-healthy equipment (fitness and adapted).

5.2 PAIÃ ROUTES
The Paiã itinerary will continue the network of pedestrian and 
cycle routes, linking the historical centre of Odivelas, through 
the Historical Route, with the west side of the municipality. This 
itinerary will add the urban agglomerate of Odivelas with the 
bordering county of Amadora, having as main points of interest 
Escola Profissional Agricola D. Dinis (which has a cycle path and 
equestrian centre with the valency of hippotherapy) and Pinhal 
of Paiã where we can already find a picnic park, race and walk 
tracks, as well as activities of adventure - arborism).

Requalificação Largo - Olival de Basto| Largo Olival de Basto’s Requalification
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por Rota da Água; 
- O itinerário associado ao parque molinológico, especialmente 
o que se integra em espaço afeto à Estrutura Ecológica 
Municipal, denominado por Rota do Pão.
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES E EVENTOS

Todas as semanas, vamos poder assistir, nas instalações 
desportivas do Município de Odivelas, a competições regionais, 
nacionais e internacionais nas mais diversas modalidades 
desportivas, envolvendo todos os escalões etários.

Odivelas tem tido uma forte tradição nos desportos de 
combate, no atletismo e no futsal por serem modalidades com 
forte impacto desportivo no concelho. São modalidades que 
têm adquirido também um estatuto importante, não só pelo 
número de praticantes, mas também por projetarem o nome 
do Concelho pelas suas conquistas e pela formação de atletas.
Continuaremos a fazer do desporto adaptado um elemento 
central da nossa atuação e um traço característico do 
posicionamento de Odivelas face ao desporto, enquanto 
elemento inclusivo e promotor do equilíbrio social.

A Autarquia está presente na organização da grande maioria 
dos eventos desportivos realizados no concelho, através da 
cedência de instalações desportivas, de recursos humanos 
e materiais relacionados com essas instalações, e apoiando 

5.3 BREAD ROUTE AND WATER ROUTE
These two pedestrian paths are immovable cultural property 
which correspond to itineraries closely related to the 
architectural heritage of the city, constituting complementary 
elements of valorisation at intermunicipal level, namely:
- The itinerary associated to the heritage of Caneças, especially 
the classified historical fountains and the National Monument 
Aqueduto das Águas Livres, that will be known as the Water 
Route;
- The itinerary associated with the mill park, what is integrated 
in the Municipal Ecological Structure area, that will be known 
as Bread Route.

ACTIVITIES AND EVENTS PROGRAMME

We will be able to watch every week in the sports facilities of 
the Municipality of Odivelas, regional, national and international 
competitions in the most diverse sport modalities, involving all 
the age groups.

Odivelas has had a strong tradition in combat sports, athletics 
and futsal because they are modalities with strong impact 
in the city. These are modalities that have also acquired an 
important status, not only by the number of practitioners, but 
also by projecting the name of the County for its achievements 
and the training of athletes.
We will continue to make adapted sport a central element of 

Ver vídeo | Watch video

https://www.youtube.com/watch?v=Lw9oV-PGUOo
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financeiramente os eventos de grande dimensão.
A organização de eventos desportivos nacionais e internacionais 
é um dos principais desígnios do Município de Odivelas que 
continuadamente desenvolve-os com o objetivo de fomentar 
ainda mais a participação da comunidade na prática do 
desporto. Concomitantemente, a formação desportiva de 
iniciação é um dos principais focos da cidade em conjunto com 
os seniores, sem descurar a restante população, em particular 
as pessoas com necessidades especiais.

Estes eventos atraem milhares de participantes e cerca de 
4 mil espetadores em média. À margem destes eventos, 
as diversas equipas das 71 Associações/Coletividades e 
Clubes do concelho, participam em diversas competições 
locais, distritais, nacionais e internacionais, o que os obriga a 
deslocações regulares.

Como tal pretendemos continuar a trazer para Odivelas 
grande eventos internacionais como European Open Jiu-Jitsu 
Championship, Korfball Europa Shield, Campeonato do Mundo 
Korfball, Campeonato do Mundo de Judo, UEFA Futsal Cup, 
Campeonato Europa Teamgym, IBSA Judo World Championship, 
World Tour Grand Finals, Odivelas Box Cup (Prova Mundial) e a 
Semana Europeia do Desporto com múltiplos eventos.

Sem esquecer os grandes eventos nacionais e locais, como o 
Campeonato Nacional de Esgrima, a Competição Nacional de 
Badmínton, o Campeonato Nacional de Judo (todas categorias), 
o Campeonato Nacional TeamGym, o Campeonato Nacional de 
Goalball e o Campeonato Nacional Natação Sincronizada, bem 
como a Semana do Desporto e o Desafio Total promovidos pela 
Câmara Municipal de Odivelas.

our performance and a characteristic of Odivelas’ position in 
relation to sport as an inclusive element and promoter of social 
balance.
The City Municipality is involved in the organisation of the vast 
majority of sporting events held in the city, through the lend of 
sports facilities, human resources, equipments related to these 
facilities and financially supporting large events.

The organisation of national and international sporting events 
is one of the main goals of the Municipality of Odivelas, which 
continually develops them with the aim of further encouraging 
community participation in sport. At the same time, sports 
initiation training is one of the main focuses of the city together 
with the seniors, without neglecting the rest of the population, 
in particular those with special needs.

These events attract thousands of participants and an average 
of about 4,000 spectators. Besides these events, the various 
teams of the 71 local Clubs and Associations participate in 
various local, district, national and international competitions, 
which forces them to travel regularly.

As such we intend to continue to bring major international 
events such as the European Open Jiu-Jitsu Championship, 
Korfball Europa Shield, Korfball World Championship, Judo 
World Championship, UEFA Futsal Cup, Teamgym European 
Championships, IBSA Judo World Championship, World Grand 
Tour Finals, Odivelas Box Cup (World Event) and the European 
Sports Week.

Not to mention the great national and local events, such as 
the National Fencing Championship, the Badminton National 
Competition, the National Judo Championship (all categories), 
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Com o principal propósito de atrair a Odivelas um conjunto 
de eventos desportivos de índole internacional, consideramos 
a importância do tecido empresarial e do turismo da zona 
de Lisboa, do qual resulta um papel decisivo na projeção do 
concelho. Neste contexto, tirando partido das condições de 
acessibilidade que Odivelas oferece, procuraremos aprofundar e 
desenvolver parcerias com as instituições (clubes, associações, 
federações e privados) no sentido de potenciar o concelho e a 
região como destino desportivo de excelência. 

Num reforço da relação entre Autarquia, movimento associativo 
e privados, continuaremos o trabalho de promoção de uma 
cultura desportiva contemporânea, com a organização de 
eventos desportivos diretamente ou em parceria com todos os 
que se unam em torno deste desígnio comum, com a cedência 
de instalações, o apoio técnico e logístico e a divulgação através 
dos meios próprios e da comunicação social local e nacional.

Odivelas como Cidade Europeia do Desporto será também uma 
janela de oportunidade para o aprofundamento do conceito de 
Cidade Gymnasium, quer através do investimento numa rede 
de equipamentos públicos destinados à prática de desporto e 
atividade física, quer na promoção de uma identidade em que 
o território aparece interligado através de infraestruturas que 
promovem a mobilidade ligeira, relacionando-os com elementos 
históricos, patrimoniais, culturais e os projetem para o futuro e 
o conhecimento.

the National TeamGym Championship, the National Goalball 
Championship and the National Synchronized Swimming 
Championship as well such as the Sports Week and the Total 
Challenge promoted by the City Council of Odivelas.
With the main purpose of attracting to Odivelas a series of 
international sporting events, we consider the importance of 
the business and tourism sector of the Lisbon area, which plays 
a decisive role in the projection of the county. In this context, 
taking advantage of the accessibility conditions that Odivelas 
offers, we will seek to develop partnerships with institutions 
(clubs, associations, federations and private partners) in order 
to strengthen the county and the region as an excellence 
sporting destination.

In a reinforcement of the relationship between the City County, 
associative movement and private partners, we will continue to 
promote a contemporary sports culture, with the organisation 
of sporting events directly or in partnership with all those that 
are united around this common wish, with the lend of facilities 
, technical and logistical support and broadcasting through local 
and national media.

Odivelas as European City of Sport will also be a window of 
opportunity to further the concept of Gymnasium City, either 
by investing in a network of public equipment intended for 
the practice of sport and physical activity, or in promoting an 
identity in which the territory appears interconnected through 
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INVESTIMENTO PREVISTO

Ao nível da alocação de recursos da Câmara de Odivelas ao 
desporto prevê-se que, até 2020, 10% do orçamento global 
do Município se destine à área do desporto e da promoção 
da prática desportiva. Este investimento destina-se não só à 
manutenção de equipamento e estrutura de funcionamento, 
mas também a modernização dos existentes, assegurando 
níveis óptimos de utilização.
Esta estratégia surge na sequência do investimento operado 
durante os últimos 5 anos, em que se assiste a um aumento na 

infrastructures that promote light mobility, linking them with 
historical, heritage, and cultural elements projecting them into
 the future and knowledge.

EXPECTED INVESTMENT

At the level of the allocation of resources of Odivelas City 
Council to sport it is expected that, by 2020, 10% of the overall 
budget of the Municipality will be devoted to the area of sport 
and the promotion of sports. This investment is intended not 
only for the maintenance of equipment and operating structure, 
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ordem dos 130% tendo como referência o ano de 2016 quando 
comparado com o ano de 2020.
O investimento no desporto surge assim como um vector 
estratégico também no âmbito orçamental do Município, 
resultando de um esforço do sector público em dotar o território 
de uma rede de equipamentos e serviços capazes de responder 
às necessidades de uma população cada vez mais empenhada 
em desenvolver hábitos de vida saudável.

COOPERAÇÃO E PARCERIAS

Odivelas acredita que esta candidatura servirá como reforço 
às parcerias institucionais já existentes, quer a nível local, 
quer a nível nacional, estando inclusive a encetar contactos 
internacionais com o intuito de as expandir com diversas 
federações nacionais e internacionais, rentabilizando, desta 
forma, os equipamentos desportivos do concelho.
Um dos exemplos destas parcerias são os apoios financeiros 
que o Município disponibiliza aos clubes/associações, no que 
concerne ao apoio às inscrições dos atletas federados de 
formação, os protocolos de cedência gratuita estabelecidos 
com as IPSS e agrupamentos de escolas, com vista à utilização 
da piscina municipal.
Existem ainda projetos específicos que possibilitam aos 
munícipes idosos a prática de atividade física sem custos, como 
o “Clube do Movimento”.
Não podemos deixar de realçar a proximidade com os 
agrupamentos de escolas e instituições de ensino superior, das 
quais acolhemos estagiários de diversas áreas de interesse 
desportivo, desde a educação física à gestão, e que colaboram 
diretamente com os serviços desportivos do Município. 

but also for the modernization of the existing ones, ensuring 
optimum levels of use.
This strategy follows the investment made during the last 5 
years, with an increase of around 130%, with reference to the 
year 2016 when compared to the year 2020.
Investment in sport also emerges as a strategic vector in the 
budget of the Municipality, resulting from an effort by the public 
sector to provide the territory with a network of equipment and 
services capable of responding to the needs of a population 
increasingly committed to developing habits of healthy living.

COOPERATION AND PARTNERSHIPS

Odivelas believes that this candidacy will serve as a 
reinforcement of existing institutional partnerships, both locally 
and nationally, and is even starting international contacts with 
the intention of expanding them with several national and 
international federations, thus making the county’s equipment 
more profitable.
One of the examples of these partnerships is the financial 
support that the Municipality makes available to clubs/
associations, supporting the registration of federated training 
athletes, the free transfer protocols established with the IPSS 
(Non Profit Associations) and schools,letting them use the 
municipal swimming pool.
There are also specific projects that allow elderly citizens 
to practice free physical activity, such as the “Clube do 
Movimento”.
We highlight the proximity to schools and higher education 
institutions, of which we welcome trainees from various areas 
of sport interest, from physical education to management, 
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A Câmara Municipal de Odivelas tem também procurado 
reforçar os protocolos celebrados com diversas Federações 
e Associações Desportivas para a organização de eventos 
nacionais e internacionais, entre elas:

FEDERAÇÕES DESPORTIVAS: 
- Apoio na realização de eventos desportivos nacionais e 
internacionais; 
- Atribuição de subsídios e apoio logístico para a dinamização 
de eventos;
- Cedência de espaços para sedes:
• Federação de Ginástica de Portugal
• Federação Portuguesa de Corfebol 
• Federação Portuguesa de Futebol 
• Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro
• Federação Portuguesa de Atletismo
• Federação Portuguesa de Natação
• Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiências
• Federação Portuguesa de Judo
• Federação de Taekwondo
• Federação de Ginástica de Portugal
• Federação de Ténis de Mesa

ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES/SINDICATOS: 
- Apoio na realização de eventos desportivos; 
- Cedência de espaços para sedes:
• Associação de Futebol de Lisboa
• Associação de Natação de Lisboa
• Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
• Associação do Vale Grande

OUTRAS INSTITUIÇÕES: 
• 4 Juntas de Freguesia do Concelho
• Lar Casa Rainha Santa Isabel de Odivelas 
• Obra da Imaculada Conceição e Santo António
• Vários colégios do Concelho de Odivelas
• Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul E Açores 
• Imprensa Nacional Casa da Moeda 

COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÉMICAS 
E DE INVESTIGAÇÃO: 
• Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE)
• Faculdade de Motricidade Humana
• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
• Instituto Universitário de Lisboa 
• Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa
• Escola Superior de Saúde de Alcoitão

and who collaborate directly with the sports services of the 
Municipality.
The Municipality of Odivelas has also sought to strengthen 
protocols with various Federations and Sports Associations for 
the organisation of national and international events, including:

SPORTS FEDERATIONS:
- Support in national and international sporting events;
- Grant subsidies and logistical support for the dynamisation of 
events;
- Providing spaces for venues:
• Portuguese Gymnastics Federation
• Portuguese Federation of Corfebol
• Portuguese Football Federation
• Portuguese Federation of Brazilian Jiu-Jitsu
• Portuguese Athletics Federation
• Portuguese Swimming Federation
• Portuguese Federation of Sports for People with Disabilities
• Portuguese Judo Federation
• Taekwondo Federation
• Table Tennis Federation
ASSOCIATIONS / COLLECTIVES / UNIONS:
- Support in the organisation of sporting events;
- Providing spaces for venues:
• Lisbon Football Association
• Lisbon Swimming Association
• Professional Soccer Players’ Union
• Vale Grande Association

OTHER INSTITUTIONS:
• 4 Parishes Councils of the Municipality
• Rainha Santa Isabel de Odivelas Day Care
• Obra da Imaculada Conceição de Santo António
• Several colleges of the Municipality of Odivelas
• Union of  South and Azores Workers of the Public Service
• National Press Office Mint

COOPERATION WITH ACADEMIC AND RESEARCH 
INSTITUTIONS:
• Instituto Superior Ciências Educativas (ISCE)
• Faculty of Human Motricity
• Lusófona University of Humanities and Technologies
• University Institute of Lisbon
• School of Health of the Portuguese Red Cross
• School of Health of Alcoitão
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IV – ANEXOS TÉCNICOS

A. PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

A candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto em 
2020 marca, positivamente, a história do nosso concelho. 
Assumir este compromisso contribuiu claramente para o 
desenvolvimento de uma visão estratégica, adotada há alguns 
anos. Esta candidatura vem dar um forte impulso para a 
construção de uma identidade, na qual Odivelas se afirma como 
um município de referência na programação, desenvolvimento e 
organização de eventos desportivos de escala, com uma grande 
aposta na diversidade de oferta desportiva e no aprofundar da 
prática desportiva informal como eixo central enquanto hábito 
de vida saudável e inclusão social.

OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO
• Informar a comunidade da apresentação da Candidatura de 
Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 2020;
• Dar a conhecer os objetivos da candidatura;
• Mobilizar a comunidade, o associativismo desportivo, 
personalidades e entidades locais, regionais e nacionais para 
apoiar a candidatura;
• Divulgar “Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020”, as 
atividades, os projetos e iniciativas programadas:
• Dinamizar a campanha de promoção da candidatura;
• Potenciar Odivelas como cidade desportiva com dimensão 
europeia.

PÚBLICO-ALVO
A estratégia de comunicação de “Odivelas a Cidade Europeia 
do Desporto 2020” será orientada para três segmentos, com 
diferentes abordagens para cada um deles.
Público Interno:
• Equipa executiva, equipa operacional do projeto e funcionários 
da autarquia.

Público Externo:
• Jornalistas locais, nacionais e internacionais (media 
especializados e generalistas);
• Clubes, associações e instituições desportivas (regional, 
nacional);
• Atletas, dirigentes e treinadores (nacional);
• Comunidade local;
• Entidades parceiras;
• Embaixadores, Patronos e Comissão de Honra.

Público Geral:
• Disponibilização de conteúdos em formato bilingue;
• Redes Sociais.

Podemos considerar que o plano de marketing e comunicação 
da candidatura divide-se em duas principais fases: 

IV - TECHNICAL ATTACHMENTS

A. MARKETING AND COMMUNICATION PLAN

The candidacy of Odivelas European City of Sport in 2020 positively 
marks the history of our county. Taking this commitment clearly 
contributed to the development of a strategic vision, adopted 
a few years ago. This candidacy provides a strong impetus for 
the creation of an identity, in which Odivelas affirms itself as 
a reference municipality in the programming, development and 
organisation of sporting events of big scale, with a great focus 
in the sports offer diversity and in the deepening of the practice 
as central axis in the habit of healthy life and social inclusion.

COMMUNICATION GOALS

• Inform the community of Odivelas Candidacy for the European 
City of Sport 2020;
• Make the candidacy goals known;
• Mobilize the community, sports associations, personalities 
and local, regional and national entities to support the candidacy;
• Advertise “Odivelas European City of Sport 2020” planned 
activities, projects and initiatives;
• Stimulate the candidacy campaign promotion; 
• Promote Odivelas as a sports city with European dimension.

TARGET AUDIENCE
The communication strategy of “Odivelas European City of 
Sport 2020” will be oriented to three segments, with different 
approaches for each of them.

External Audience:
• Local, national and international journalists (specialized and 
general media);
• Clubs, associations and sports institutions (regional, national);
• Athletes, managers and coaches (national);
• Local community;
• Partner entities;
• Ambassadors, Patrons and Commission of Honor.

General Public:
• Availability of bilingual content;
• Social media.

The marketing and communication plan of the candidacy is 
divided into two main phases:

1. Phase of the candidacy
2. Phase after the official announcement of Odivelas European 
City of Sport 2020
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1. Fase da candidatura
2. Fase pós anúncio oficial de Odivelas Cidade Europeia do 
Desporto 2020

1. FASE DA CANDIDATURA
A aceitação da nossa candidatura marca o arranque da 
campanha de divulgação. Ansiávamos por este momento para 
“partilhar com o mundo” o nosso desejo de ser Cidade Europeia 
do Desporto. Nesta fase do processo era importante mobilizar 
toda a comunidade para apoiar a nossa candidatura a Cidade 
Europeia do Desporto em 2020. 

A IDENTIDADE DA CANDIDATURA

MEMÓRIA DESCRITIVA DO LOGÓTIPO
Com apelo visual forte, o logotipo criado inspirou-se em figuras 
circulares para demonstrar o movimento ocasionado pela 
união, energia, versatilidade e pela inclusão de todos num 
único objetivo e sonho coletivo – Odivelas Cidade Europeia do 
Desporto em 2020.
Os cinco anéis com cores diferentes simbolizam o espírito 
olímpico que transcende a competição e as modalidades 
desportivas, centrando-se sobretudo nos valores e princípios 
da fraternidade, solidariedade e entreajuda que ancoram na 
determinação de toda a comunidade envolvente – cidadãos, 
clubes e organizações desportivas concelhias e nacionais 
e, ainda, estruturas autárquicas locais. A imagem dos anéis 
sobrepostos representa as várias modalidades e as diversas 
infraestruturas desportivas na Cidade-Ginásio que se vivencia 

1. CANDIDACY PHASE

The acceptance of our application marks the start of the publicity 
campaign. We looked forward to this moment to “share with the 
world” our desire to be European City of Sport. At this stage of 
the process it was important to mobilize the whole community 
to support our candidacy for the European City of Sport in 2020.

CANDIDACY IDENTITY

 

LOGO DESCRIPTIVE MEMORY
With strong visual appeal, the logo was inspired by circular 
figures to demonstrate the movement brought about by unity, 
energy, versatility and the inclusion of all in a single goal and 
collective dream - Odivelas European City of Sport in 2020.
The five rings with different colors symbolize the Olympic spirit 
that transcends competition and sports, focusing mainly on 
the values   and principles of fraternity, solidarity and mutual 
aid that anchor in the determination of the entire community 
- citizens, clubs and sports organisations and national and 
local self-government structures. The image of the overlapping 
rings represents the various modalities and the various sports 
infrastructures in the City-Gym that is experienced in the day-
to-day of this County.
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no dia-a-dia deste Concelho.
O original do logotipo é quadrangular, de fundo branco e 
desenho multicolor para transmitir dinamismo, apresentando 
um lettering claro e de fácil leitura, através do qual se pretendeu 
transmitir confiança e força numa Cidade Aberta e Moderna.

MASCOTE DA CANDIDATURA
“DINIS” 
Dinis é nome da mascote da Candidatura de Odivelas a Cidade 
Europeia do Desporto 2020. 
O Dinis é um urso com uma coroa dourada.

PORQUÊ UM URSO?
A presença do urso faz parte da história do Concelho de 
Odivelas.
O Rei D. Dinis terá contado uma história que se aproxima de 
uma lenda. Essa história pretendeu justificar a fundação do 
Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo:
Andando El-Rei D. Dinis à caça no distrito de Beja, no sítio de 
Belmonte, perdeu-se dos companheiros e foi atacado por um 
corpulento urso que o derrubou do cavalo e o segurou entre 
as patas. Vendo o Rei que o animal lhe tiraria a vida, pediu 
a proteção de S. Luís, bispo de Tolosa e prometeu construir 
um mosteiro se o Santo bispo o salvasse daquele perigo. S. 
Luís logo lhe apareceu, dizendo-lhe que matasse a fera com 
o punhal que tinha à cintura, o que o rei fez de imediato. Para 
agradecer a proteção do Santo, mandou edificar em Odivelas o 
Mosteiro de S. Dinis, que ainda hoje existe.

PORQUÊ O NOME DINIS?
A escolha do nome Dinis inspira-se no nosso Rei D. Dinis. 
D. Dinis foi uma personalidade que marcou a história de Odivelas 
ao decidir erguer, em 1295, um Mosteiro, de invocação a S. Dinis 
e a S. Bernardo, que foi doado às monjas Bernardas da Ordem 
de Cister. De estilo gótico primitivo cisterciense, foi edificado de 
acordo com o modelo estabelecido, pelo reformador da Ordem, 
São Bernardo de Claraval, atraindo às suas imediações, reis, 
príncipes e artistas. 
Alberga ainda hoje o túmulo de D. Dinis, do séc. XIV, uma das 
mais emblemáticas obras da escultura tumular medieval.

A COROA DOURADA
A existência da coroa simboliza a ligação do Rei D. Dinis a 
Odivelas.

OBJETIVOS:
Promover a candidatura em ações e eventos, criando uma 
dinâmica de interação, principalmente, junto dos mais novos, 
mas também dos mais crescidos.

Bandeiras, faixas promocionais, autocolantes
As bandeiras e as faixas promocionais da candidatura fazem 
parte da estratégia de comunicação e têm o seguinte objetivo:
• Dar a conhecer que Odivelas é candidata a Cidade Europeia 

The original logo is quadrangular, white background and 
multicolored drawing, presenting dynamism, and a clear and 
easy to read lettering, through which it was intended to convey 
confidence and strength in an Open and Modern City.

CANDIDACY MASCOT 
“DINIS”
Dinis is the name of the mascot of the Odivelas Candidacy for 
the European City of Sport 2020.
Dinis is a bear with a golden crown.

WHY THE NAME DINIS?
The choice of the name Dinis was inspired by our King D. Dinis.
D. Dinis was a personality that marked the history of Odivelas 
when deciding to build, in 1295, a Monastery, in devotion to St. 
Dinis and St. Bernardo, that was donated to the nuns Bernardas 
of the Order of Cister. Primitive Gothic Cistercian style, was built 
according to the established model, by the reformer of the Order, 
St. Bernard of Claraval, attracting its immediate surroundings, 
kings, princes and artists.
It still hosts today the 14th century tomb of D. Dinis, of, one of 
the most emblematic works of medieval tomb sculpture.

WHY A BEAR?
The presence of the bear is part of the history of the Municipality 
of Odivelas.
The King D. Dinis has told a story that approaches a legend. This 
story was intended to justify the founding of the Mosteiro de 
São Dinis e São Bernardo:
When King D. Dinis went hunting in the district of Beja, near 
Belmonte, he lost his companions and was attacked by a burly 
bear that knocked him off his horse and held him between his 
legs. The King realized that the animal would take his life, so 
he asked for the protection of St Louis, bishop of Toulouse, and 
promised to build a monastery if the holy bishop saved him from 
that danger. St. Louis soon appeared to him, telling him to kill 
the beast with the dagger around his waist, which the king did 
immediately. To thank the saint for his protection, he ordered 
the edification of the Monastery in Odivelas, which still exists 
today.

THE GOLDEN CROWN
The existence of the crown symbolizes the connection of King 
D. Dinis to Odivelas.

GOALS:
To promote the candidacy in actions and events, creating a 
dynamic of interaction, mainly, with the youngest, but also of 
the most grown.

Promotional merchandise
The promotional merchandise of the application is part of the 
communication strategy and have the following goal:
• To make known that Odivelas is candidate for the European 
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do Desporto
- Nas instalações municipais 
desportivas;
-  Nos eventos organizados e 
apoiados pela Câmara Municipal;
-  Outros locais de grande 
visibilidade.
 
O autocolante permitiu às 
pessoas expressarem o seu apoio 
à candidatura e foi distribuído 
nos vários eventos por onde a 
campanha esteve.

Moldura “Eu apoio! Odivelas 
Cidade Europeia do Desporto 
2020”
A moldura “Eu apoio! Odivelas 
Cidade Europeia do Desporto 
2020” tem como objetivo envolver 
e mobilizar todos os que querem 
expressar o seu apoio à nossa 
candidatura. As fotos recolhidas 
são publicadas na página de 
facebook da candidatura. 
Esta moldura marca presença 
nos eventos desportivos, bem como em outras iniciativas da 
Câmara Municipal.

T-shirt Oficial
Brinde promocional oferecido a todos apoiantes da candidatura.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Para partilhar o programa da nossa candidatura, foram 
considerados os seguintes meios de comunicação:
• A criação da página oficial de Facebook “Odivelas Candidata 
a Cidade Europeia do Desporto 2020” que permite a milhares 
de pessoas acompanhar toda a dinâmica gerada em volta 
da candidatura. Esta página é alimentada diariamente com 
conteúdos diversos, desde notícias sobre eventos realizados, 
apoios de personalidades e outras informações relativas à 
candidatura;
• O site oficial da Câmara Municipal de Odivelas permitiu 
informar os seus visitantes, do âmbito e dos objetivos da 
candidatura, bem como as iniciativas e atividades programadas;
• Envio de notas de imprensa à comunicação social;
• Os eventos organizados e apoiados pelo município de 
Odivelas.

APOIOS INSTITUCIONAIS
Os apoios institucionais vieram fortalecer a nossa candidatura e 
permitiram o envolvimento de inúmeras entidades parceiras do 
Município de Odivelas. Desde o primeiro momento em que foi 
oficializada a candidatura que várias instituições manifestaram 

City of Sport 2020:
- In municipal sports 
facilities;
- At events organized and 
supported by the City 
Council;
- Other places of high 
visibility.

The sticker allowed people 
to express their support 
for the application and was 
distributed to the various 
events where the campaign 
was.

FRAME “I SUPPORT! 
ODIVELAS EUROPEAN CITY 
OF SPORT 2020 “
The frame “I support! 
Odivelas European City of 
Sport 2020“ aims to involve 
and mobilize all those 
who want to express their 
support for our candidacy. 
The collected photos are 

published on the facebook page of the application.
This frame is present in sports events, as well as in other 
initiatives of the City Council.

Official T-Shirt
Promotional gift offered to all supporters of the candidacy.

MEDIA
To share the programme of our application, the following media 
were considered:
• The creation of the official Facebook page “Odivelas Candidate 
for the European City of Sport 2020” which allows thousands 
of people to keep up with the dynamics generated around 
the application. This page is fed daily with diverse contents, 
from news about events held, personalities support and other 
information related to the application;
• The official website of the City Council of Odivelas allowed to 
inform its visitors, about the goals of the candidacy, as well as 
the initiatives and activities programmed;
• Submission of press releases to the media;
• The events organized and supported by the City Council of 
Odivelas.

INSTITUTIONAL SUPPORT
The institutional support came to strengthen our candidacy 
and allowed the involvement of numerous partner entities of 
the Municipality of Odivelas. From the first moment in which 
the candidacy was made official, several institutions expressed 
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o seu apoio, demonstrando bem o reconhecimento de que 
Odivelas é um município com visão para o desporto e que 
se preocupa com a sua população, promovendo atividades e 
projetos que ofereçam hábitos de vida saudável.
São muitas as instituições que se associaram a nós neste 
desígnio, a começar pelos clubes locais, as associações e 
federações desportivas, outros agentes desportivos nacionais, 
bem como autarquias da região de Lisboa, estabelecimentos 
de ensino superior e muitos outros, como podem verificar pelas 
cartas de conforto enviadas e que constam em anexo a este 
dossiê.

APOIO DE PERSONALIDADES
Vindos de diversas áreas: desporto, cultura, comunicação social, 
política e saúde, entre outras, são várias as personalidades que 
querem estar ao lado de Odivelas nesta candidatura. 
Quer os patronos, quer as personalidades que compõem 
a comissão de honra, todos têm um papel fundamental na 
promoção da candidatura.

EVENTOS
Os eventos têm sido muito importantes para a promoção da 
candidatura. 
Durante o período da candidatura, além dos eventos já 
programados, realizaram-se eventos específicos para a ativação 
da “marca” Odivelas, Cidade Europeia do Desporto 2020. 

O primeiro evento realizou-se em junho de 2018 e teve como 
principal objetivo apresentar, publicamente, a candidatura de 
Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 2020. O evento serviu, 

their support, demonstrating the recognition that Odivelas 
is a city with vision for sport and that it is concerned with its 
population, promoting activities and projects that offer habits of 
healthy life.
There are many institutions that have joined us in this project, 
starting with local clubs, sports associations and federations, 
other national sports agents, as well as local authorities in the 
Lisbon region, higher education institutions and many others, 
as you can see from the letters provided in the annex to this 
dossier.

CELEBRITIES SUPPORT
Coming from different areas: sport, culture, social 
communication, politics and health, among others, there are 
several personalities who want to be with Odivelas on this 
candidacy.
Both the patrons and the personalities that integrate the honor 
committee all play a key role in promoting the candidacy.

EVENTS
The events have been very important for the promotion of the 
candidacy.
During the application period, in addition to the events already 
scheduled, specific events were held to activate the “brand” 
Odivelas European City of Sport 2020.

The first event took place in June 2018 and its main goal was 
to publicly present the candidacy of Odivelas to the European 
City of Sport 2020. The event also served to receive from the 
hands of the President of ACES Portugal, Dr. Nuno Santos , the 
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igualmente, para receber das mãos do Presidente da ACES 
Portugal, Dr. Nuno Santos, o certificado que veio oficializar a 
candidatura.
Um espetáculo memorável com várias exibições desportivas, 
que contou com a apresentação da conhecida e mediática figura 
da televisão portuguesa, Fátima Lopes, e onde estiveram mais 
de 3000 pessoas. Atletas, treinadores, dirigentes associativos, 
várias personalidades e instituições, famílias, todos para apoiar 
a sua cidade.
Após este grande evento, a campanha seguiu e marcou 
presença em iniciativas que se realizaram no concelho e nas 
quais a mascote “Dinis” fez as delícias dos mais novos. Foram 
distribuídos brindes promocionais, bem como realizada a recolha 
de apoios através de fotografias captadas com a moldura “Eu 
apoio! Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020” e publicadas 
na página oficial de Facebook.

Eventos por onde passou a campanha:
• Festas da Cidade de Odivelas
• Concurso Misses Concelho de Odivelas
• Trail das Fontes de Caneças
• Compras ao Luar
• 17ª Légua Noturna
• Festival da Sopa
• HOLI Festival das cores
• VII.º Torneio Neves Carvalho (Prova de patinagem de 
velocidade)
• Urban Obstacles – Corrida de Obstáculos (Semana Europeia 
do Desporto)
• Torneio de Futsal Casal do Rato
• Festival da Marmelada Branca de Odivelas

certificate that came to formalize the candidacy.
A memorable spectacle with several sports exhibitions, which 
featured the presentation of the well-known figure of Portuguese 
television, Fátima Lopes, and where more than 3000 people 
were present. Athletes, coaches, associative leaders, various 
personalities and institutions, families, all came to support their 
city.
After this great event, the campaign followed and was present 
in initiatives that took place in the county and in which the 
mascot “Dinis” delighted the younger ones. Promotional gifts 
were distributed as well as photographs were taken with the 
frame “I support! Odivelas European City of Sport 2020“ and 
published on the official Facebook page.

Events where the campaign went:
• Festivities of the City of Odivelas
• Misses Concurso Municipal de Odivelas
• Trail of the Fontes de Caneças
• Shopping in the Moonlight
• 17th Night League
• Soup Festival
• HOLI Festival of colors
• VII Neves Carvalho Tournament (Speed   skating event)
• Urban Obstacles - Obstacle Course (European Sports Week)
• Futsal Tournament Casal do Rato
• Festival of the White Marmalade of Odivelas

Events where the campaign will go:
• Visit of the Candidate Evaluation Committee
• 5th Grand Valley Race
• 12th European Championship and Teamgym 2018
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Eventos por onde vai passar a campanha:
• Visita da Comissão de Avaliação da Candidatura
• 5ª Corrida Vale Grande
• 12.º Campeonato Europa e Teamgym 2018
• Gala do Desporto 2018
• Dance Summit
• Hidro By Night
• Campeonato Nacional de Judo
• IBSA Judo World Championships 2018
• Corrida D. Dinis “Anos 80”
• Campeonato Mediterrâneo de Culturismo
Além dos eventos acima referidos, foram realizadas visitas aos 
clubes, escolas e empresas do concelho. 

2. FASE PÓS ANÚNCIO OFICIAL DE ODIVELAS CIDADE EUROPEIA 
DO DESPORTO 2020

Após o anúncio oficial do resultado da candidatura, torna-
se importante informar e divulgar que Odivelas será Cidade 
Europeia do Desporto em 2020.
Quer em 2019, quer em 2020 o foco da campanha de 
comunicação continuará a estar na construção de uma 
identidade na qual Odivelas vive o desporto e a atividade física 
como hábitos de vida saudável.
Através dos eventos e da execução dos projetos e programas 
previstos para a área do desporto será possível continuar a 
potenciar Odivelas como cidade desportiva com dimensão 
europeia.
Durante o ano de 2020 será fundamental divulgar o programa 
de iniciativas e atrair público para as atividades e eventos 
desportivos que venham a concretizar-se e desta forma 
aumentar o número de pessoas que, em Odivelas, fazem 
desporto ou atividade física.
Os meios de comunicação serão os utilizados durante o período 
da candidatura.

B. HISTÓRICO DE EVENTOS DESPORTIVOS MARCANTES

Quadro com eventos internacionais relevantes
Evento Internacional Modalidade N.º Atletas

European Open Jiu-Jitsu Championship Jiu-Jitsu 4000

Korfball Europa Shield Corfebol 100

Campeonato do Mundo Korfball Corfebol 40

European Open Judo - Men Judo 220

European Open Judo - Women Judo 140

Campeonato do Mundo de Judo Judo 150

Torneio Internacional de Futebol Infantil Futebol 300

Torneio Ibérico de Minibasquete Basquetebol 208

UEFA Futsal Cup Futsal 100

Campeonato Europa Teamgym Ginástica 350

IBSA Judo World Championship Judo 99

World Tour Grand Finals Ténis de Mesa 208

Odivelas box cup (Prova Mundial) Boxe 210

Semana Europeia do Desporto Várias 8000

• 2018 Sports Gala
• Dance Summit
• Hidro By Night
• National Judo Championship
• IBSA Judo World Championships 2018
• Race D. Dinis “Years 80”
• Mediterranean Championship of Bodybuilding

In addition to the above events, visits were made to clubs, 
schools and companies in the county.

2. POST-OFFICIAL ANNOUNCEMENT PHASE - ODIVELAS - 
EUROPEAN CITY OF SPORT 2020

After the official announcement of the result of the candidacy, 
it is important to inform and publicize that Odivelas will be 
European City of Sport in 2020.
Whether in 2019 or in 2020 the focus of the communication 
campaign will continue to be in the construction of an identity 
in which Odivelas lives sport and physical activity as healthy 
living habits.
Through the events and the execution of projects and programs 
planned for the area of   sport, will be possible to continue to 
promote Odivelas as a sports city with European dimension.
During the year 2020 it will be fundamental to publicize the 
programme of initiatives and attract public to the activities and 
sporting events that will come to fruition and, by this, increase 
the number of people who play sport or physical activities in 
Odivelas.
The communication tools shall be the ones used during the 
enrollment term. 

B. MAJOR PAST SPORTING EVENTS

Board with the most relevant international events
Internacional Event Modality Athletes Nª

European Open Jiu-Jitsu Championship Jiu-Jitsu 4000

Korfball Europa Shield Corfebol 100

World Championship Korfball Corfebol 40

European Open Judo - Men Judo 220

European Open Judo - Women Judo 140

World Judo Championship Judo 150

International Children’s Football Tournament Football 300

Mini-Tournament Iberia Basketball 208

UEFA Futsal Cup Futsal 100

European Championship Teamgym Gymnastics 350

IBSA Judo World Championship Judo 99

World Tour Grand Finals Table Tennis 208

Odivelas box cup (World competition) Boxing 210

European Week of Sport Several 8000
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Quadro com eventos Nacionais relevantes
Evento Nacional Modalidade N.º Atletas

Campeonato Nacional Juniores/seniores Esgrima 100

Competição Nacional de Badmínton Badminton 221

Campeonato Judo (todas categorias) Judo 669

Campeonato Nacional TeamGym Ginástica 4200

Campeonato Nacional de Natação Infantis Natação 30

Campeonato Nacional Natação Sincronizada Natação 20

Campeonato Nacional de Goalball Goalball 120

Quadro com eventos Locais/regionais relevantes
Evento Local Modalidade N.º Atletas

Desporto Sénior - Clube do Movimento Várias 1500

Corrida da Liberdade “Corrida 25 De Abril” Atletismo 3500

Torneio de Boccia (Adultos e NEES) Boccia 72

Semana do Desporto de Odivelas Várias 8000

Campeonato “Susana Barroso” Natação 600

Circuito da Marmelada Corrida 350

Treinos Correr Lisboa em Odivelas Corrida 300

Corrida Noturna Corrida 800

Corrida D. Dinis Corrida 600

Board with the National most relevant events
National Event Modality Athletes Nº

National Junior/senior Championships Fencing 100

National Badmínton Competition Badmínton 221

Judo Championship (all categories) Judo 669

National TeamGym Championship Gymnastics 4200

National Infantile Swimming Championship Swimming 30

National Swimming Synchronized Championship Swimming 20

National Goalball Championship Goalball 120

Board with the most relevant local and regional events
Local Event Modality Ahtletes Nº

Senior Sports - Club of the Movement Several 1500

Freedom race “Race April 25) Athletism 3500

Boccia Tournament (Adults and NEES) Boccia 72

Odivelas Sports Week Several 8000

“Susana Barroso” Championship Swimming 600

Marmelade Circuit Run 350

Trainings “Correr Lisboa” in Odivelas Run 300

Night Race Run 800

D.Dinis Race Run 600

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReMuuPY-G9Y
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C. CLUBES/COLECTIVIDADES E ASSOCIAÇÕES
C. CLUBS/COLLECTIVITIES AND ASSOCIATIONS 
 

Freguesias | Parishes 

Councils

Clubes | Clubs

Odivelas Academia de Patinagem de Odivelas

Associação Desportiva de Odivelas

Associação Cultural Social Desportiva Arroja

Associação de Futsal de Odivelas

Associação de Veteranos do Futebol Odivelas

Associação Desportiva Belém Foot

Associação Recreativa Cultural Indo-Portuguesa

Associação Residentes Angolanos Concelho Odivelas

Associação Tira-me da Rua

Atlético Clube de Odivelas

BTT Passatempo Biketeam

Colinas Bike Tour

Centro Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município 
de Odivelas

Centro de Karaté-do-Shotokan de Odivelas

Clube Académico de Odivelas

Clube Atlético das Patameiras

Clube BTT Chapim e Companhia

Clube de Futebol Metodologia Tocof

Clube Recreativo do Espirito Santo de Odivelas

Federação Portuguesa de Judo

Ginásio Clube de Odivelas

Grupo Motard “Os Lentos da Estrada”

Judo Clube de Odivelas

Lusitano Futebol Clube de Odivelas

Moto Clube de Odivelas - Doninhas do Asfalto

Odivelas Basket Clube

Odivelas Voleibol Clube

Sport Clube Desportivo de Odivelas

Sociedade Columbófila de Odivelas

Totais da Freguesia

Parish Council Total

30

União de Freguesias 
Pontinha e Famões

Academias de Karaté Wado Ryu

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha

Associação Sócio Cultural Vale Grande

Centro Escolar Republicano Tenente Valdez

Clube Amadores Pesca Desportiva Pontinha

Clube Arpianos da Pontinha

Clube Atlético e Cultural

Clube Desportivo e Recreativo “Os Silveirenses”

Famões Clube Atlético

Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro

Grupo Recreativo e Cultural Presa / Casal Rato

MFJB - Associação Desporto e Cultura

União Desportiva e Recreativa Santa Maria

União Portuguesa de Jujutsu / Kobujutsu

Totais da Freguesia

Parish Total

14

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIpy3LKiMOM
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União de Freguesias 
Póvoa de Santo 
Adrião e Olival Basto 

Associação Caçadores e Pescadores Póvoa de Santo 
Adrião

Associação CDPA Odivelas

Associação Desportiva da Póvoa de Santo Adrião

Associação Póvoa, Olival Basto

Clube Académico da Póvoa

Clube Cicloturismo da Quintinha

Dragons & Marmaids - Associação

Family Quenn´s - Associação Desportiva e Cultural

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiência

Grupo Recreativo de Olival Basto

Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube

Privilégio Brave Boxing Club

Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião

União Desportiva e Recreativa Casal Privilégio

União das Técnicas de Combate

Vertical Wall - Associação Escalada de Lisboa

Totais da Freguesia

Parish Council Total

16

União de Freguesias 
Ramada e Caneças

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Caneças

Associação Lusa Artes Marciais Coreanas

Associação Moradores Casal Novo

Centro Cultural e Recreativo do Bairro do Girassol

Club Desporto Jardim Amoreira

Clube Desportivo da Escola Secundária da Ramada

Federação Portuguesa de Taekwondo

Grupo Desportivo dos Bons Dias

Núcleo Sportinguista de Caneças

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

Sociedade Recreativa Unidos do Botafogo

Total da Freguesia

Parish Council Total

11

Totais do Concelho

Municipality Total

71



99ODIVELAS 2020 | EUROPEAN CITY OF SPORT

D. DESPORTO ESCOLAR

O quadro seguinte indica, por agrupamento e por escola, 
o número de modalidades e alunos inscritos no âmbito do 
Desporto Escolar – Programa do Ministério da Educação.
A prática desportiva nas escolas, além de um dever decorrente 
do quadro normativo vigente no sistema de ensino, constitui 
um instrumento de grande relevo e utilidade no combate ao 
insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem.

D. SCHOOL SPORTS

The following chart indicates per school the number of activities 
and enrolled students in the following School Sports Program 
provided and led by the Government Education Ministry.
The practice of sports in school, besides being a stipulated 
activity in any child/teen’s life, also constitutes a great tool 
against the school failure issue in the young community. It also 
helps fighting the lack of motivation over school and education.

                    PROGRAMA ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO NAS ESCOLAS 2017/2018 | PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS IN SCHOOLS 2017/2018 PROGRAMME 

AGRUPAMENTOS ESCOLAS | Schools 1º Gincana
Turma
Class

Basquetebol
Basketball

Voleibol
Volleyball

Corfebol
Korfball

Salto Com-
primento

Long Jump

Salto 
Altura
High 
Jump

Ténis
Tennis

Salto à 
Corda
Rope

skipping

Turma
Class

Sarau Total

SUDOESTE DE 
ODIVELAS

EB /JI Quinta das Dálias 25 1 26 1 26 1 1 X

EB /JI Veiga Ferreira 202 8 202 8 93 4 X

EB /JI Casais do Trigache 198 8 198 8 97 4 X

EB Sophia de Mello Bryner Andreson 25 1 78 3 78 3 42 2 X

CANEÇAS 

J.I Francisco Vieira Caldas 45 2

EB /JI Artur Alves Cardoso 70 3 53 2

EB /JI Professora Maria Costa 25 1 128 5 128 5 128 5 76 3 128 5

EB /JI Cesário Verde 50 2 183 8 183 8 183 8 183 8 183 8 86 4 183 8

ADELAIDE CABETTE

EB António Maria Bravo 196 7

EB /JI D. Dinis nº 1 70 3 98 4 98 4 139 6 189 8

EB Bernardim Ribeiro 41 2 61 3 21 1 61 3 41 21 92 4

EB Maria Máxima Vaz 43 2

JI Álvaro Campos 84 4

JI Roque Gameiro 95 4

D.DINIS
EB /JI Maria Lamas 65 3 78 3 30 1 45 3 85 3 85 3 165 7 172 9 X

EB Rainha Santa 255 10 255 10 255 10 255 10 255 10 140 5

MOINHOS DA 
ARROJA

EB /JI Manuel Coco 95 4 363 15 363 15 363 15 142 6 363 15 X

EB /JI Porto Pinheiro 70 3 180 72 312 12 X

JI da Arroja 70 3

VASCO SANTANA

JI da Azenha 45 2

EB da Amoreira 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 142 6 286 11 X

EB /JI João Villaret 50 2 184 7 184 7 80 4 184 7

EB /JI Eça de Queirós 45 2 20 1 72 3

EB /JI Casal dos Apréstimos 95 4 288 12 288 12 288 12 144 6 144 6

PEDRO 
ALEXANDRINO 
Póvoa Santo Adrião

EB /JI do Olival Basto 65 3 96 4 178 6 X

EB /JI Barbosa Du Bocage 95 4 47 2 69 3 69 3 109 5

EB /JI Quinta de S. José 65 3 121 5 1 5

BRAAMCAMP 
FREIRE

EB /JI Quinta da Condessa 45 2 148 148 7 148 7 68 3 80 4 X

Sub -total alunos | Students Subtotal 1294 2036 2096 1786 1558 1328 1962 2608 14688

Sub-total turmas | Classes Subtotal 56 84 71 91 62 51 82 78 575

Sub-total escolas | Schools Subtotal 21 12 13 10 10 9 20 15 110
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E. MODALIDADES PRATICADAS, COMPETIÇÃO, DESPORTO 
FORMAL E INFORMAL

No Concelho de Odivelas pratica-se, de acordo com as 
inscrições nas Federações e na Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, as seguintes modalidades desportivas.

MODALIDADES INDIVIDUAIS PRATICADAS NO CONCELHO DE ODIVELAS

Desportos Coletivos Andebol

Basquetebol

Corfebol

Futebol

Futsal

Hóquei em Patins

Patinagem

Voleibol

Desportos Aquáticos Hidrobike

Hidroginástica

Hidroterapia

Natação Adaptada

Natação de Lazer

Natação para Bebes

Natação Pura

Pré/Pós-Parto

Atletismo Running

Trail

Desporto Ar Livre Airsoft

Columbofilia

Karting

Motociclismo

Pesca Desportiva

Tiro com Arco

Triatlo

Artes Marciais e Desportos Combate Artes Marciais

Boxe

Capoeira

Jiu-Jitsu

Judo

Karaté

Kickboxing

Krav Maga

Shorinji Kempo

Luta Greco Romana

MODALIDADES INDIVIDUAIS PRATICADAS NO CONCELHO DE ODIVELAS

Artes Marciais e Desportos Combate MMA

Taekwondo

Ciclismo BTT

Ciclismo

Cicloturismo

E. PRACTICED SPORTS: COMPETITION, FORMAL AND 
INFORMAL SPORTS

In Odivelas, according to the enrollment records of the 
Federations and the Division of Sports Development, these are 
the following practiced sport modalities:

INDIVIDUAL SPORT ACTIVITIES PRACTICED IN ODIVELAS

Team Sports Handball

Basketball

Korfball

Football

Futsal

Roller Hockey

Skating

Volleyball

Aquatic Sports Hydro bike

Hydro gymnastics

Hydrotherapy

Adapted Swimming

Leisure Swimming

Swimming lessons for Babies/Parents

Swimming

Before and After Birth Swimming

Athletism Running

Trail

Outdoors Sports Airsoft

Pigeon racing

Karting

Motorcycling

Fishing

Archery

Triathlon

Martial Arts and Combat Sports Martial Arts

Boxing

Capoeira

Jiu-Jitsu

Judo

Karate

Kickboxing

Krav Maga

Shorinji Kempo

Roman – Greek Wrestle

INDIVIDUAL SPORTS PRACTICED IN ODIVELAS

Martial Arts and Combat Sports MMA

Taekwondo

Cyclism BTT

Cyclism

Cyclotourism
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Desporto de Manutenção CrossFit

Fitness

Ginástica de manutenção (Zumba, 
pilates, yoga, aulas de grupo, etc)

Musculação

Desportos de Raquete, de Mesa e de 

Salão

Badminton

Esgrima

Ginástica competição

Padell

Squash

Ténis

Ténis de Mesa

Xadrez

Dança Ballet

Dança desportiva

Desporto Adaptado Boccia

Goalball

Fitness Sports CrossFit

Fitness

Fitness Gymnastics (Zumba, Pilates, 

yoga, group classes, etc)

Bodybuilding

Table and Racket Sports Badminton

Fencing

Gymnastics

Padell

Squash

Tennis

Table Tennis

Chess

Dancing Sports Ballet

Dancing

Adapted Sports (for the Disabled) Boccia

Goalball

2

3

4

LIMITES ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVE LIMITS

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
SPORT FACILITIES

1. RAMADA E CANEÇAS
2. PONTINHA E FAMÕES
3. ODIVELAS
4. PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIVAL BASTO

1

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
MAP OF SPORTS EQUIPMENT DISTRIBUTION
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F. MUNICIPALITY FACILITIES WITH DIRECT OR MIXED

Sporting Equipment per Parish Council and According to the 
Managing Entity

Managing Entity

Parish Councils

Odivelas

Council
Odivelas Pontinha e 

Famões

Póvoa Sto. 

Adrião e Olival 

Basto

Ramada e 

Caneças

City Council 8 2 0 0 10

Parishes Councils 3 3 4 2 12

Schools 35 30 13 29 107

Associations 1 9 4 5 19

Private Associations 0 1 1 21 23

Others 2 0 0 0 2

Total 49 45 22 57 173

Source: CMO/DGEJCA/DDD

G. CHART WITH ALL THE SPORTS EQUIPMENT: OUTDOORS 
AND INDOORS

Sports Equipment per Parish Council and Typology
Equipment 

Typology

Parishes Councils Odivelas 

CouncilOdivelas Pontinha/ Famões Póvoa Santo 

Adrião/ Olival 

Basto

Ramada/ 

Caneças

Outdoors 24 28 14 36 102

Indoors 25 17 8 21 71

Total 49 45 22 57 173

Source: CMO/DGEJCA/DDD

Outdoors Sports Equipment per Parish Council and Typology

Equipment Typology Parishes Councils Odivelas 

CouncilOdivelas Pontinha/ 

Famões

Póvoa Sto. 

Adrião/ Olival 

Basto

Ramada/ 

Caneças

Large Football Fields 0 5 0 1 6

Sports Grounds 22 19 11 23 75

Tennis Courts 0 1 2 6 9

Swimming Pools 0 0 0 1 1

Athletics Tracks 2 0 1 2 5

Others 0 3 0 3 6

Total 24 28 14 36 102

Source: CMO/DGEJCA/DDD

Indoors Sports Equipment per Parish Council and Typology

Equipment Typology Parishes Councils Odivelas

CouncilOdivelas Pontinha/ 

Famões

Póvoa Sto. 

Adrião/ Olival 

Basto

Ramada/ 

Caneças

Pavilions 5 2 1 4 12

Sports Rooms 16 15 6 15 52

Swimming Pools 3 0 1 2 6

Others 1 0 0 0 1

Total 25 17 8 21 71

Source: CMO/DGEJCA/DDD

F. INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COM GESTÃO DIRETA OU MISTA

Equipamentos Desportivos, por freguesia e de acordo com a 
entidade gestora

Entidade Gestora Freguesia Concelho 

de OdivelasFreguesia 

de Odivelas

U. F. Pontinha 

e Famões

U. F. Póvoa 

Sto. Adrião e 

Olival Basto

U. F. Ramada 

e Caneças

Câmara Municipal 8 2 0 0 10

Juntas de Freguesia 3 3 4 2 12

Escolas 35 30 13 29 107

Associativismo 1 9 4 5 19

Privada 0 1 1 21 23

Outros 2 0 0 0 2

Total 49 45 22 57 173

Fonte: CMO/DGEJCA/DDD

G. TABELA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS: 
FECHADOS E ABERTOS

Equipamentos Desportivos, por freguesia e por tipologia
Tipologia de 

Equipamentos

Freguesia Concelho de 

OdivelasFreguesia de 

Odivelas

U. F. Pontinha e 

Famões

U. F. Póvoa Sto 

Adrião e Olival 

Basto

U. F. Ramada e 

Caneças

Ar Livre 24 28 14 36 102

Cobertos 25 17 8 21 71

Total 49 45 22 57 173

Fonte: CMO/DGEJCA/DDD

Equipamentos Desportivos de Ar Livre, por Freguesia e por 
Tipologia

Tipologia de Equipamentos Freguesia Concelho de 

OdivelasFreguesia 

de Odivelas

U. F. Pontinha 

e Famões

U. F. Póvoa 

Sto. Adrião e 

Olival Basto

U. F. Ramada 

e Caneças

Grandes Campos de Jogos 0 5 0 1 6

Polidesportivos 22 19 11 23 75

Campos de Ténis 0 1 2 6 9

Piscinas 0 0 0 1 1

Pistas de Atletismo 2 0 1 2 5

Outras 0 3 0 3 6

Total 24 28 14 36 102

Fonte: CMO/DGEJCA/DDD

Equipamentos Desportivos Cobertos, por Freguesia e por 
Tipologia

Tipologia de 

Equipamentos

Freguesia Concelho de 

OdivelasFreguesia de 

Odivelas

U. F. Pontinha 

e Famões

U. F. Póvoa Sto. 

Adrião e Olival 

Basto

U. F. Ramada 

e Caneças

Pavilhões 5 2 1 4 12

Salas de Desporto 16 15 6 15 52

Piscinas 3 0 1 2 6

Outros 1 0 0 0 1

Total 25 17 8 21 71

Fonte: CMO/DGEJCA/DDD
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Sports Specialised Equipment per Parish Council and Typology

Equipment Typology Parishes Councils Odivelas 

CouncilOdivelas Pontinha/ 

Famões

Póvoa Sto. 

Adrião/ Olival 

Basto

Ramada/ 

Caneças

Karting track 0 1 0 0 1

Arena 0 1 0 1 2

Eco track 0 1 0 0 1

Total 0 3 0 3 6

 

Equipamentos Desportivos Especializados, por Freguesia e por 
Tipologia

Tipologia de 

Equipamentos

Freguesia Concelho de 

OdivelasFreguesia de 

Odivelas

U. F. Pontinha 

e Famões

U. F. Póvoa Sto. 

Adrião e Olival 

Basto

U. F. Ramada 

e Caneças

Pista de Karting 0 1 0 0 1

Picadeiro 0 1 0 1 2

Ecopista 0 1 0 0 1

Total 0 3 0 3 6

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQTA_4LZTWA&feature=youtu.be


5. COMISSÃO DE HONRA
5. HONORARY COMMITTEE
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CLÁUDIA VIEIRA
Atriz | Actress

CARLOS LOURENÇO
Ex-Vereador do Desporto
Former Councilor for Sport 

CARLOS SEIXAS
Ex-Futebolista | Former Football Player

CARLA COUTO
Ex-Internacional Futebol Feminino  
Former International Women’s football 
player

CARLOS VASCONCELOS 
Internacional de Futsal 
Internacional Futsal Player

DIEGO MIRANDA  
DJ Internacional Top 50 
Top 50 International DJ

ERCÍLIA MACHADO  
Atleta | Athlete

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

CORÁLIA RODRIGUES 
Presidente da União das Freguesias 
de Pontinha e Famões
President of the Parish City of Pontinha and 
Famões

EDITE ESTRELA
Presidente da Comissão de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto
Presidente of the Committee on Culture, 
Communication, Youth and Sport
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FÁTIMA LOPES 
Apresentadora | TV Host

GONÇALO ALVES 
Ex-Internacional Futsal 
Former Internacional Futsal Player

HÉLIO FUMO 
Atleta | Athlete

HENRIQUE MATEUS  
Jornalista TV | TV Journalist

HUGO CANELA 
Treinador de Andebol Sporting CP 
Sporting CP Handball Coach

IVO LOPES 
Piloto de Super Bikes 
Super Bikes Pilot

JOÃO MARÇAL 
Ex-Internacional de Futsal 
Former International Futsal Player

JOAQUIM EVANGELISTA  
Presidente do Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol | Professional 
Football Players Union President

JOÃO PEREIRA 
Internacional de Futebol  
International Football Player

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE
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JORGE ANDRADE
Ex-Internacional de Futebol 
Former International Football Player

JOSÉ REZA 
Cantor | Singer

LEILA MARQUES
Ex-Atleta Paralímpica 
Former Olympic Athlete

JOSÉ GABRIEL QUARESMA 
Jornalista TV | TV Journalist

LUÍS ANDRADE
Ex-Internacional de Futebol | Treinador 
Former International Football Player  
Football Coach

LUÍS LOURENÇO
Ex-Internacional de futebol | Treinador  
Former International Football Player 
Football Coach

MARCO HORÁCIO
Ator | Actor

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

JOÃO PAULO RIBEIRO 
Jornalista | Journalist

JORGE AMARAL
Comentador Televisivo 
TV Commentator
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MADJER SARAIVA
Internacional Futebol de Praia 
International Beach Football Player

MANUEL VARGES
Primeiro Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 
First Mayor of City Council of Odivelas

MIGUEL CARNEIRO
Triatleta de Iron Man 
Iron Man Triathlete

MIGUEL COSTA
Ator | Actor

MOHAMED CAMARÁ
Jogador de Basquetebol  
Basketball Player

NAMORADOS DA CIDADE
Banda Rock de Odivelas 
Odivelas Rock Band

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

MANUEL VARELA 
Presidente da União das Freguesias 
de Ramada e Caneças
President of the Parish City of Ramada 
and Caneças

MAX 
Ex-atleta Mundial de Kickboxing  
Former World Kickboxing Athlete

MOHAMED TAYOB
Líder da comunidade Muçulmana 
de Odivelas | Leader of the 
Muslim Community of Odivelas
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PAULO SANTOS 
Ex-Internacional de Futebol 
Former International Football Player

PEDRO HENRIQUES  
Ex- Arbitro Profissional 
Former Professional Referee

PAULO GUERRA
Atleta de Corta Mato 
Cross country Athlete

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

NUNO LOBO 
Presidente da Associação Futebol 
de Lisboa 
Lisbon Football Association President

PAULO FOITO 
Atleta Paralímpico de Canoagem  
Paralympic Canoeing Athlete

NUNO CRISTÓVÃO 
Treinador de Futebol Feminino 
Sporting CP 
Sporting CP Women’s Football Coach

NUNO DELGADO
Ex-Atleta Olímpico de Judo 
Former Judo Olympic Athlete

NUNO GAUDÊNCIO
Presidente da Junta de Freguesia
de Odivelas  
President of the Parish City of Odivelas

NÉLSON PEREIRA 
Jornalista TV | TV Journalist
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RICARDO ROCHA 
Ex-Internacional de Futebol  
Former International Football Player

RICARDO SOARES 
Atleta Paralímpico de Natação  
Paralympic Swimming Athlete

RICFAZERES 
Youtuber

RITA MENDES
Apresentadora/DJ | TV Host / DJ

RUI FERREIRA 
Atleta de Culturismo/ “Master 
Men’s Physique Athlete” 
BodyBuilder/ “Master Men’s Physique 
Athlete”

SERGIU OLEINIC 
Atleta Olímpico de Judo 
Olympic Judo Athlete

SÓNIA CARVALHO
Ex-Atleta de Salto em Altura   
Former High Jump Athlete

SUSANA AMADOR
Ex-Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas | Former Mayor of City 
Council of Odivelas

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

ROGÉRIO BREIA
Presidente da União das Freguesias 
da Póvoa de Sto. Adrião e Olival Basto 
President of the Parish City of Póvoa de Sto. 
Adrião and Olival Basto
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ZÉ MIGUEL 
Ex-Internacional de Futebol de Praia/ 
Treinador | Former International Beach 
Football Player / Beach Football Coach

COMISSÃO DE HONRA | HONORARY COMMITTEE

#2675 
Banda de Hip Hop
Hip Hop Band

TOMÁS ALONSO
Piloto Mundial Supersport 300  
World Pilot Supersport 300

TIAGO LOURENÇO  
Treinador de Ginástica 
Gymnastic Coach 

VALTER PINHEIRO 
Treinador Adjunto Futebol Benfica   
Benfica Football Coach Assistance 

TELMA MONTEIRO
Atleta Olímpica de Judo 
Olympic Judo Athlete
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6. CARTAS DE CONFORTO

5. CONFORT LETTERS



6. CARTAS DE CONFORTO
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6. MANIFESTOS 
DE APOIO

6. SUPPORT LETTERS
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6. MANIFESTOS 
DE APOIO
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*PAULA TELES - BIOGRAFIA

Paula Teles nasceu em Alvarenga, Arouca, a 16 de maio de 1969.
Engenheira Civil-Planeamento do Território (FEUP), Pós-Graduada 
em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e Mestre em 
Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP), com Tese 
de Mestrado sobre “Os Territórios (sociais) da Mobilidade.”

Técnica Superior na Câmara Municipal de Matosinhos durante 10 anos 
com funções na Divisão de Trânsito e Mobilidade, na qual integrou a 
equipa do projeto europeu PROACESS (1994-1996).

Coordenadora Nacional da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade 
para Todos, projeto que criou e desenvolveu em colaboração com a 
APPLA desde 2003, e que contou com cerca de 80 municípios.
Em 2008 foi nomeada pelo Governo Português para integrar o Grupo 
de Trabalho da Lei das Acessibilidades em vigor (Decreto-Lei n.º 
163/06, de 8 de agosto).

Nos últimos anos foi assistente convidada em varias Universidades, 
a destacar a Universidade de Aveiro, e lecionou pontualmente no 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e no Instituto 
Superior de Educação e Ciências, no Mestrado em Gestão Autárquica.
É docente convidada na UTAD, na licenciatura e mestrado em 
Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas, desde 2008, e 
investigadora num projeto de mobilidade em áreas urbanas.
Presidente e fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade 
(ICVM) em Portugal, plataforma que gere o projeto Rede de Cidades 
e Vilas de Excelência.

Eleita Presidente da Comissão Técnica de Acessibilidade e Design 
Inclusivo (CT 177) do IPQ - Instituto Português da Qualidade, em 
2008, para a elaboração das Normas Técnicas para Certificação da 
Acessibilidade e Design Inclusivo em Portugal. Membro do Comité 
Europeu de Normalização em Bruxelas para a Normalização da 
Acessibilidade e Design for All.

É membro da Comissão de Peritos do Fórum “Pensar as Cidades 
Século XXI”, do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Galiza e Norte 
de Portugal).

Foi vereadora na Câmara Municipal de Penafiel (2009-2013) e 
responsável pelos pelouros da mobilidade, regeneração urbana e 
imagem da cidade, planeamento estratégico e ordenamento do 
território.

É autora e coautora de um vasto conjunto de publicações das quais se 
destaca “Os territórios (sociais) da Mobilidade” (2005), “Cidades de 
Desejo entre Desenhos de Cidades - Boas Práticas de Desenho Urbano 
e Design Inclusivo” (2009) e “A Cidade das (i)Mobilidades - Manual 
Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” (2014).

*PAULA TELES - BIOGRAPHY

Paula Teles was born in Alvarenga, Arouca, on 16th of May on 1969.
Civil Engineer/ Territorial Planning (FEUP), Post-Graduation in Strategies 
and Methodology In Urban Management and Masters in Planning and 
Urban Environment Project (FEUP/FAUP), with Masters Thesis on 
“Territory Social Mobility”

Senior Technician at the City Council of Matosinhos during 10 Years in 
the Traffic and Mobility Division where she integrated the PROACESS 
European project team (1994-1996).

National Coordinator of the Cities and Towns with Mobility for All 
Network, a project that she created and developed in collaboration 
with APPLA since 2003, with 80 municipalities included.
In 2008 she was appointed by the Portuguese Government to join the 
Working Group of the Accessibility Law in force (Law no. 163/06, of 
8 August).

In the last years she has been an invited assistant in several 
universities, highlighting the University of Aveiro, and has occasionally 
taught at the Instituto Superior Técnico of the University of Lisbon 
and at the Instituto Superior de Educação e Ciências, in the Master’s 
Degree in Municipal Management.
She is an invited lecturer at UTAD, since 2008,  in the Graduation 
and Master’s degree  in “Human Rehabilitation and Accessibility 
Engineering”, and is a researcher of a mobility project in urban areas. 

She is President and founder of the Instituto de Cidades e Vilas com 
Mobilidade (ICVM) in Portugal, the platform that manages the Cities 
and Villages Network of Excellence project.
She was elected Chair of the Technical Commission for Accessibility 
and Inclusive Design (CT 177) of IPQ - Instituto Português de Qualidade, 
in 2008, for the elaboration of the Technical Norms for Accessibility 
Certification and Inclusive Design in Portugal. 
She is a Member of the European Committee for Standardisation in 
Brussels for the Standardisation of Accessibility and Design for All.

She is a member of the Commission of Experts of the Forum “Thinking 
the Cities of the XXI Century” of the Atlantic Axis of the Peninsular 
Northwest (Galicia and Northern Portugal).

She was a councilor at the City Council of Penafiel (2009-2013) and 
responsible for the roles of mobility, urban regeneration and city 
image, strategic and territorial planning.

She is the author and co-author of a wide range of publications 
highlighting “Os territórios (sociais) da Mobilidade” (2005), “Cidades 
de Desejo entre Desenhos de Cidades - Boas Práticas de Desenho 
Urbano e Design Inclusivo” (2009) e “A Cidade das (i)Mobilidades - 
Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” (2014).
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