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TED é um evento anual onde  são convidados 
diversos pensadores  a partilhar aquilo por que 
são apaixonados. “TED” signi�ca Tecnologia, 
Entretenimento, Design - trêas áreas abrangen-
tes que estão, no seu conjunto, a moldar o 
nosso futuro.

Desta forma, o TEDx é um programa de eventos 
locais, organizados autonomamente, que junta 
as pessoas para partilhar uma experiência 
similar ao TED.

Foi um encontro deveras apelativo não só 
pelos oradores convidados, com questões 
ligadas à ciência, tecnologia e à sociedade, 
como também pelos momentos de partilha e 
convívio.

Este ano comemora-se o Ano Europeu do 
Voluntariado, assim o TEDxCoimbra juntou-se 
à iniciativa, promovendo uma Feira de 
Voluntariado, onde a FPDD esteve presente 
juntamente com a Liga Portuguesa contra o 
Cancro, ACAPO, Banco Alimentar contra a 
Fome, Cáritas Diocesana de Coimbra e o 
PéDeXumbo.

No passado dia 15 de Outubro realizou-se o 
TEDxCoimbra e o mote deste encontro foi  “E 
se os pensamentos voassem?”
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Marchar Por Todos
A iniciativa "Marchar Por Todos", foi uma caminhada é promovida pelo Grupo 11 de Odivelas dos Escoteiros de Portugal, inserida na 
comemoração do 32º aniversário e que teve a parceria com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com De�ciência e o 

apoio da CMO - Câmara Municipal de Odivelas, Divisão do Desporto.

A concentração teve lugar às 09h30 do passado dia 2 de Outubro, 
na entrada principal do Odivelas Parque, com a passagem pela 
Ecopista da Paiã, onde decorreram algumas actividades e regresso 
ao Odivelas Parque.

Pretendeu-se com esta acção, acima de tudo sensibilizar e 
consciencializar toda a comunidade de Odivelas para a prática 
activa de valores sociais como a integração social e igualdade de 
oportunidades das pessoas com de�ciência, através do desporto e 
do voluntariado.

Mais do que sensibilizar e consciencializar a comunidade onde 
nos inserimos, pretende-se  criar um espírito empreendedor junto 
dos cidadãos com de�ciência, para que sejam estes a tomar a 
iniciativa da integração.
Finalmente outra vertente da iniciativa foi a oferta de material 
escolar e jogos didácticos, destinados às crianças dos Centros de 
Acolhimento Temporário de crianças de Odivelas.  
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“VAMOS LEVAR PORTUGAL AOS JOGOS PARALÍMPICOS de EQUITAÇÃO”
Realiza-se no proximo dia 31 de Outubro, pelas 22 horas, na Academia Dressage Daniel Pinto, na 
Arruda dos Vinhos, uma Gala Equestre que contará com a participação de reconhecidos cavaleiros 
e artistas consagrados.

O evento, designado SERÃO OLÍMPICO – “Vamos Levar Portugal aos Paralimpicos 2012” tem como 
objectivo angariar fundos para a organização do Campeonato Internacional de Paradressage, 
agendado para Portugal de 2 a 4 de Dezembro e contribuir para a deslocação da Equipa 
portuguesa, ao Internacional de Barcelona, em Janeiro de 2012.
Estas duas competições são de extrema importancia para que Portugal possa subir no ranking e 
dessa forma, ter acesso directo aos Paralímpicos Londres 2012.

Neste verdadeiro “Serão Olímpico” estarão presentes para além das 3 atletas de paradressage,  os 
cavaleiros olímpicos portugueses, tauromáquicos, de equitação de trabalho, entre muitos outros, 
que se uniram pela causa, bem como um grupo de fadistas e musicos consagrados que, de 
imediato, acederam colaborar nesta iniciativa de solidariedade.

Ao Participar estará a Ajudar!

Para mais informações por favor contacte:
Maria de Lurdes: 935 531 202
Daniel Pinto: 916 996 049
Maria Monteiro: 914 087 142
Rui Almeida: 965 005 940
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Destaque
 Projecto Começar Pelo Ínicio

 
A FPDD vai realizar duas acções neste 

mês, uma no dia 18 de Outubro, no 
Centro de Medicina de Reabilitação 

de Alcoitão. A segunda acção será no 
dia 28 deste mês, na Academia do 

Sporting.

Ambas as acções  pretendem 
proporcionar a estes jovens novas 

experiências de modo a estimular o 
interesse pela prática desportiva.


