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Locais de prova

1ª Fase – Fase Local

Locais designados pelas juntas de freguesia e outros equipa-
mentos desportivos municipais da cidade de Lisboa, como: 

 Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso

 Complexo Desportivo Municipal do Alto do Lumiar

 Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira 

 Skate Park‘s 

 Outros locais da cidade

2ª Fase – Fase Final

Em local a definir oportunamente pela organização.

Datas de realização

Fase Local: Fevereiro a Abril de 2015

Fase Final: Maio/Junho de 2015

mais informações

www.cm-lisboa.pt/olisipiadas
  olisipiadas@cm-lisboa.pt
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12 Modalidades Desportivas

Andebol, Atletismo, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica, 

Judo, Natação, Rugby, Skate, Ténis de Mesa, Voleibol.

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 Na-
ções, Penha de França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo 
António, São Domingos de Benfica e São Vicente.



Enquadramento
A decisão do regresso dos Jogos da Cidade, pelo atual exe-
cutivo que preside à Câmara Municipal de Lisboa, revela a 
preocupação com a promoção da prática da atividade física 
e do desporto com as crianças e jovens de Lisboa, associada 
a hábitos de vida saudável.   

Objetivos
  1. Pretende-se que os participantes nas Olisipíadas  

desenvolvam:

     valores educativos e sociais, fundamentais ao 
crescimento como cidadãos;

     hábitos de vida saudável asso-
ciados à prática des-

portiva, essenciais 
para a saúde e o 
bem-estar;

2. Estimular a iden-
tidade das populações 

às suas freguesias, no 
quadro da reforma admi-

nistrativa da cidade.

Organização
As Olisipíadas acontecem em dois momentos:

   Fase Local: organizada por cada freguesia, 
em parceria com a CML e as federações/associa-

ções desportivas, segundo os critérios a definir pela 
freguesia em consonância com a Comissão Organiza-

dora do evento, com vista a apurar os representantes da fre-
guesia por modalidade e escalão/género na fase final;

   Fase Final: organizada pela CML, em parceria com 
as juntas de freguesia e as federações/asso-

ciações desportivas.

Participação
Dos 6 aos 14 anos – nascidos entre 1 de Janeiro de 2001 e 31 
de Dezembro de 2008.

Representação na Fase Local
Aberta a todos os participantes que “vivam” na freguesia, seja 
por residência, frequência da escola, prática desportiva num 
clube local ou ainda outro motivo, desde que justificado. 

Representação na Fase Final
No mínimo um representante/equipa de cada freguesia por 
modalidade, escalão e género, de acordo com o regulamento 
específico de cada modalidade. 

Escalões Etários / Género
Escalão A:  
Nascidos nos anos de 2001 e 2002  
(exceto Basquetebol, Futsal e Natação)

Escalão B:  
Nascidos nos anos de 2003 e 2004  
(todas as modalidades)

Escalão C:  
Nascidos nos anos de 2005 e 2006  
(no voleibol é alargado também aos nascidos em 2007)

Escalão D:  
Nascidos nos anos de 2007 e 2008  
(apenas para Basquetebol, Futsal e Natação)

Equipas masculinas, femininas ou mistas, por modalidade, de 
acordo com o regulamento específico da modalidade.

Classificação / Prémios
Em algumas modalidades poderá haver ausência de clas-
sificação geral, valorizando-se a participação das equipas 
das freguesias.

A classificação será definida de acordo com o regulamento 
específico da modalidade e serão atribuídos prémios:

 À freguesia com mais participantes

 À freguesia mais eclética

 Fair-play

 Medalha a todos os participantes


