
 

 
 

PRESS RELEASE 
21 de Setembro de 2020 – 16h59 

De 23 a 30 de Setembro 

Actividades para todos na Semana 
Europeia do Desporto em Óbidos 
  
A Semana Europeia do Desporto, que se realiza de 23 a 30 de Setembro, é uma iniciativa desenvolvida pela 
Comissão Europeia, com o objectivo de promover o desporto e a actividade física em toda a Europa, e junto de 
todos os cidadãos. Tendo em consideração o actual contexto de pandemia em que vivemos, este ano, irá 
desenvolver novas actividades que contribuam para este desígnio. O principal tema da campanha continua a ser 
#BeActive, incentivando cada um a ser activo durante esta semana, mantendo-se activo durante todo o ano. 
  
Contribuir de maneira significativa para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos europeus, de forma 
a contrariar o aumento do tempo passado em comportamentos sedentários. O desporto é muito importante na 
transmissão de um conjunto de valores fundamentais para a estruturação da nossa vida comunitária e 
desenvolvimento dos cidadãos, contribuindo para reforçar a inclusão, a tolerância, a cidadania, a superação e a 
paz. 
  
“Apesar dos momentos difíceis que estamos a viver, este ano vamos participar de forma diferente, mas mais 
activa”, afirma Margarida Reis. Para a vereadora com o Pelouro do Desporto, “o confinamento a que estivemos 
sujeitos durante alguns meses trouxe-nos vontade de praticar exercício físico”. “Durante esta semana, os 
obidenses poderão participar em actividades promovidas pelo Município, dirigidas a toda a população”, explica a 
autarca, acrescentando que esta é “uma forma de valorizar, cada vez mais, o desporto em Óbidos, que passou a 
estar no quotidiano das pessoas, reconhecendo os seus benefícios no âmbito da saúde e bem-estar”. 
  
A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, organizada pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude, à qual o Município de Óbidos se associou, com o objectivo de promover o 
desporto e a actividade física junto de todos os cidadãos. 
  
23 de Setembro (4.ªf) - Desporto no Trabalho 
09h00 - Vídeo “Esticar a trabalhar” Facebook do Complexo Desportivo de Óbidos - VANESSA FIALHO 
10h00 - Stand Up Padlle Adaptado Lagoa de Óbidos - Covão dos Musaranhos - ASUPP 
20h15 - Aula aberta de Zumba Complexo Desportivo de Óbidos* - JOANA MARCÃO 
  
24 de Setembro (5.ªf) – Desporto Outdoor 
09h30 - Aula aberta de Fit +Ativo Parque da Vila - RITA RODRIGUES 
18h00 - Caminhada Circuitos Parque da Vila* - Paulo Capinha 
  
25 de Setembro (6.ªf) – Dia Europeu do Desporto na Escola 
11h00 - Comemoração do Dia Europeu na Escola Caminhada pelo Circuito do Complexo Desportivo e do Parque 
da Vila* 



 

 
 

  
26 de Setembro (Sáb.) - Dia do Professor de Educação Física 
09h30 - Trail “TOA” Acompanhado (para professores Ed Física) Convento de São Miguel, Gaeiras* - Jorge 
Serrazina 
  
27 de Setembro (Dom.) - Desporto Náutico 
10h00 - Baptismo de Stand Up Padlle Lagoa de Óbidos, Covão dos Musaranhos* - ASUPP 
  
28 de Setembro (2.ªf) - Desporto Inclusivo 
09h00 - Storytelling Filomena Oliveira, apresentação da sua história e nova handbike - Complexo Desportivo de 
Óbidos 
19h15 - Aula aberta de Pilates para todos Complexo Desportivo de Óbidos* - Rita Rodrigues 
  
29 de Setembro (3.ªf) - Desporto Sénior 
10h00 - Aula Sénior +Activo Facebook do Complexo Desportivo de Óbidos - Rita Rodrigues 
20h00 - Aula aberta de Danças Sociais Complexo Desportivo de Óbidos* - Daniel Silva 
  
30 de Setembro (4.ªf) - Desporto para Todos 
17h00 - Actividades AquaÓbidos Facebook do Complexo Desportivo de Óbidos - EQUIPA ÓBIDOS+ATIVO, 
PISCINAS MUNICIPAIS 
19h00 - Vem experimentar “Ténis de Mesa” Complexo Desportivo de Óbidos* 
  
* VAGAS LIMITADAS POR ORDEM DE CHEGADA 
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