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Enquadramento

Recuperando um evento que marcou várias gerações 
de jovens da cidade, a Câmara Municipal de Lisboa 
voltou a trazer o desporto para o centro da cidade e 
para a vida das crianças e jovens. As Olisipíadas, que 
aliam a identidade da cidade (Olisipo) e o espírito 
das Olimpíadas, proporcionam a experimentação e 
competição de mais de 12 modalidades desportivas 
(coletivas e individuais), inseridas num programa 
de jogos  a realizar localmente, de acordo com a 
organização dos agrupamentos de freguesias.

Objetivos
- desenvolver hábitos de vida saudável associados 
à prática desportiva;

- desenvolver valores educativos e de cidadania, 
estimulando o sentido de pertença às freguesias, no 
quadro da recente reforma administrativa da cidade.

Destinatários

Podem participar nas Olisipíadas crianças e 
jovens que:

- tenham, ou venham a ter durante o ano civil de 
realização das Olisipíadas, idades compreendidas 
entre os 6 (seis) e os 14 (catorze) anos. Os 
jovens que perfazem os 15 (quinze) anos no ano 
civil de realização da fase final das Olisipíadas 
ultrapassam este limite etário, não podendo 
realizar a sua inscrição; 

- residam no concelho de Lisboa; ou

- frequentem um estabelecimento de ensino no 
concelho de Lisboa; ou

- frequentem um clube desportivo no concelho 
de Lisboa; ou,

- possuam outro fator de relação com a Freguesia;

12 MODALIDADES DESPORTIVAS

ANDEBOL, ATLETISMO, BASQUETEBOL, CICLISMO, 
FUTEBOL, GINÁSTICA, JUDO, NATAÇÃO, RUGBY, TÉNIS 
DE MESA, VOLEIBOL, XADREZ e 4 MODALIDADES 
PARALÍMPICAS (ATLETISMO, BOCCIA, GOALBALL, 
NATAÇÃO)I
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e na tua junta de Freguesia

Realização

Fase local: de janeiro a maio - promoção das 
atividades nas diversas modalidades pelas juntas 
de freguesia em parceria com a CML; 

Cerimónia de abertura da fase final: 3 de junho

Fase final: 4 e 5 junho, uma festa do desporto para 
toda a família.

VOLUNTARIADO

Se tiver 16 ou mais anos de idade, pode colaborar 
como Voluntário. Inscreva-se em:
www.cm-l isboa.pt/ol is ip iadas | inscr ições.
olisipiadas@cm-lisboa.pt

24 Freguesias da Cidade de Lisboa

Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas 
Novas, Beato, Belém, Benfica, Campo de Ourique, 
Campolide, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, 
Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha de 
França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, 
São Domingos de Benfica e São Vicente.


