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Estamos a poucos meses de concluir o presente 
mandato autárquico. Um ciclo de 4 anos que 
teve o seu início em outubro de 2013; um período 
de gestão municipal em que ficam  visíveis a 
dedicação e a determinação, capazes de eliminar 
barreiras e remover obstáculos, procurando, 
sempre, delinear estratégias geradoras de novas 
oportunidades, de acordo com as necessidades 
da população e do nosso território.

Um extenso e sempre inacabado trabalho 
que desenvolvemos com empenho, rigor e 
responsabilidade. Não desistimos de continuar 
a construir um Concelho cada vez mais atrativo, 
dinâmico, inovador e com melhor qualidade 
de vida. Continuamos, também, a potenciar os 
nossos modernos e versáteis equipamentos 
municipais e a estimular a utilização dos espaços 
de fruição que foram, entretanto, requalificados. A mobilidade, as acessibilidades, 
o desporto, a educação, a saúde, a cultura, o investimento económico, o emprego, 
a transparência, a participação e a cidadania, mereceram e merecem a nossa 
particular atenção.

Assumimos o desafio, diário e permanente, de criar e desenvolver nas áreas vitais 
da nossa intervenção municipal, os recursos necessários, colocando sempre o 
munícipe no centro das nossas ações e decisões.

As transformações levadas a cabo neste jovem Concelho, com pouco mais de 18 
anos, e o reconhecido desenvolvimento atingido durante este curto período de 
tempo, faz-nos acreditar que estamos no caminho certo.

A edição da Revista que agora folheia pretende dar-lhe a conhecer as diversas 
iniciativas promovidas recentemente pelo Município de Odivelas, as quais 
demonstram, com grande fidelidade, os indicadores de progresso e o percurso 
dinamizador, empreendedor e de efetivo ordenamento e modernização do nosso 
território.

Levamos até si alguns dos exemplos de apostas estratégicas municipais, mas tal 
como dizia Charles Baudelaire: “quanto mais se quer, melhor se quer!” e, porque 
assim é, continuaremos a trabalhar todos os dias para garantir o bem-estar dos 
Odivelenses e a melhoria das suas condições de vida.

O Presidente da Câmara Municipal 
Hugo Martins
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António Costa esteve, no dia 6 de junho, 
em visita oficial à Escola Básica Barbosa 
du Bocage, na Póvoa de Santo Adrião.
Uma visita onde reconheceu o valor, 
o esforço e a dedicação aplicados na 
integração social e cultural desta escola 
pública, quer seja através da sala de 
ensino estruturado, quer ainda, pelas 
aulas de programação das turmas do 3º 
e 4º anos “com uma qualidade superior 
a muitas escolas privadas”. Sublinhou, 
ainda, que “é muito enriquecedor ver 
o trabalho de qualidade numa escola 

pública!”
O Primeiro-Ministro visitou algumas salas 
de aula desta escola onde estudam 
cerca de 350 crianças, no jardim de 
infância e no 1º ciclo, ainda, a biblioteca e 
o ginásio, onde foi acolhido pelos alunos 
que não se cansaram de manifestar a 
sua espontânea e sonora alegria.
Na ocasião, o Ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, destacou, 
igualmente, este projeto educativo, 
admitindo “Vou de coração cheio desta 
escola verdadeiramente integradora e 

inclusiva!”
Por sua vez, o Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, manifestou 
“orgulho pelo reconhecimento dado 
ao Concelho de Odivelas por sermos 
um Concelho Educador que tem 
sabido implementar medidas que 
vão ao encontro das necessidades da 
comunidade educativa, nomeadamente, 
a oferta de manuais escolares e o 
assegurar de três refeições diárias no    
1º ciclo”.

PRIMEIRO-MINISTRO 
ELOGIA ESCOLA PÚBLICA NO CONCELHO
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Roteiro de Arte Urbana

Foram milhares os jovens do Concelho que nas 
comemorações do ‘Maio Mês da Juventude’ 
percorreram todas as freguesias, contando com 
uma vasta oferta de eventos culturais, formativos, 
desportivos e lúdicos.

Em destaque, estiveram: atuações de tunas e de 
companhias de dança nas três estações do Metro, 
o acampamento Baden Powell, o 1º Encontro de 
Coros Juvenis que lotou a Casa da Juventude, assim 
como o encontro com os youtubers Ovelha Nigga, Ric 
Fazeres, Daizer e Pedro Tim, no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, na iniciativa “Youbattle on Tour - Game 
Day”. Realizaram-se, ainda, exposições, workshops, 
concertos de bandas, passeios de bicicletas, teatro, a 
Festa do Linceu, o Festival Jovem e o Roteiro de Grafiti, 
que deixou todos maravilhados com a qualidade da 
Arte Urbana espalhada, atualmente, pelo Concelho. 
O Mês da Juventude chegou ao fim com o Cosplay 
Lounge Party que encheu a Casa da Juventude de 
participantes fantasiados de personagens da cultura 
japonesa.

A TRADIÇÃO AINDA É O QUE ERA…

MAIO VOLTA A SER O
“MÊS DA JUVENTUDE”

Teatro «O príncipe Nabo» 1º encontro de Coros Juvenis do Concelho de Odivelas

Dinâmicas Jovens no MetroRoteiro Arte Urbana
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Festival Jovem

A 2 de abril, a Cidade de Odivelas recebeu a 
visita de mais de 1000 jovens, do Selecionador 
Nacional de Futebol, Fernando Santos, e do 
Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente. Juntos, 
participaram e rezaram o terço no âmbito da 
Jornada Diocesana da Juventude.

SELECIONADOR NACIONAL 
E CARDEAL PATRIARCA NA 
JORNADA DIOCESANA DA 
JUVENTUDE, EM ODIVELAS

Youbattle On Tour

Cosplay Lounge Party

Acampamento Baden Powell

Festival Jovem
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MÊS DA EDUCAÇÃO

VIGILANTES-PATRULHEIROS EM 
PASSEIO POR ALCOBAÇA
Alcobaça foi o local escolhido pela 
Autarquia para uma visita de cultura 
e convívio dos Vigilantes-Patrulheiros 
das escolas do Concelho de Odivelas. 
Aconteceu a 18 de abril, e contou com a 
presença de 23 Vigilantes-Patrulheiros 
que visitaram o Mosteiro, num encontro 
que foi de descontração daqueles que 
ajudam, todos os dias, a garantir a 
segurança rodoviária junto às escolas, 
do Concelho.

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM 
DEBATE NA SECUNDÁRIA DA 
PONTINHA
A Escola Secundária Braamcamp Freire, 
na Pontinha, recebeu a 20 de abril a 
Conferência «A Escola de Hoje, os Novos 
Desafios». Um encontro integrado na 
iniciativa «Abril, Mês da Educação 2017» e 
que debateu o estado da Educação nos 
dias de hoje, tendo em conta os desafios 
que se apresentam à comunidade 
educativa. O Presidente da Câmara 
lembrou que que “em Odivelas, a Escola 
Pública é um dos principais catalisadores 
de oportunidades do nosso Concelho”.

DIA DO SALTO À CORDA
No dia 4 de abril, 700 alunos de 12 Escolas 
Básicas do Concelho “estremeceram” 
Odivelas, participando no Dia do Salto 
à Corda. Os alunos e os professores das 
Escolas e Jardins de Infância aderentes 
participaram nesta ação que incentivou 
à prática da atividade física fácil e 
divertida, de grande aceitação, num 
exercício lúdico de combate à obesidade. 

A Câmara Municipal de Odivelas realizou durante todo o mês de abril um conjunto de iniciativas nas diversas áreas da Educação. 
Workshops, exposições, visitas, conferências, jogos e entregas de prémios, foram algumas das atividades educativas realizadas 
em «Abril, Mês da Educação 2017».
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MÊS DA EDUCAÇÃO

III MOSTRA DE OFERTAS 
PROFISSIONAIS E EDUCATIVAS 
(MOPE) 
A III MOPE esteve no Strada Shopping & 
Fashion Outlet nos dias 20, 21 e 22 de 
abril, num evento que levou centenas de 
alunos à exposição, onde diversas escolas 
promoveram durante três dias as diferentes 
ofertas profissionais de que dispõem. “É 
cada vez mais importante que tenhamos 
jovens esclarecidos, que conheçam as 
diversas ofertas para decidirem qual o 
rumo que querem tomar no seu futuro 
profissional”, disse o Presidente da Câmara 
Municipal a este respeito.

CONFERÊNCIA BEBÉ+
A primeira Conferência do Projeto Bebé + realizou-se a 28 de abril, nos Paços do 
Concelho e assumiu-se como um encontro de partilha e reflexão sobre o tema da 
«Gravidez na Adolescência - Retrato do Concelho de Odivelas». Neste encontro foi 
apresentado o trabalho desenvolvido por este projeto e reforçada a importância das 
parcerias e relações estabelecidas com os parceiros da Rede Social de Odivelas, que 
ajudam a responder às necessidades de jovens adolescentes grávidas e dos seus 
bebés.

SECRETÁRIO DE ESTADO EM 
ENCONTRO COM DIRETORES 
DE AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES

João Costa, o Secretário de Estado da 
Educação, acompanhou o Presidente 
Hugo Martins num encontro com os 
diretores de agrupamentos escolares 
do Concelho de Odivelas. Este evento 
integrado na iniciativa «Abril, Mês da 
Educação 2017» permitiu a partilha e a 
valorização de saberes da comunidade 
educativa.
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Na sua 4ª edição, «ODIVELAS RECONHECE» atribuiu, a 7 de abril, 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, o Prémio Distinção Empresarial. 
Foram, também, 61 as empresas que receberam o estatuto PME 
Líder, atribuído pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P., em parceria com o Turismo de Portugal e os Bancos 
Nacionais.
Nesta sessão, de duplo reconhecimento do mérito empresarial, 
o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, destacou “o 
empenho, a dinamização, a inovação e a dedicação permanentes, 
bem como, os excelentes resultados obtidos por este conjunto de 
empresas e de empresários, que ao longo dos últimos anos têm 
servido de fonte de inspiração e de grande incentivo para muitos 
outros agentes económicos de Odivelas”. O Presidente recordou, 
ainda, que “a Câmara Municipal de Odivelas assume-se como 
um agente catalisador e um estímulo para as nossas empresas, 
apostando em medidas concretas de apoio à economia local.”
Pela primeira vez, a Autarquia entregou à empresa Arquiconsult, 
SA. um Prémio na Categoria Responsabilidade Social.
Na mesma senda de reconhecimento público, as 61 empresas 
de Odivelas receberam do IAPMEI o estatuto PME Líder o que, 
segundo o Presidente desta Agência, Jorge Marques dos Santos, 
“motiva outras empresas e constituir um «farol» de inspiração” 
já que, em conjunto, estas empresas odivelenses faturaram um 
montante global superior a 260 milhões de euros, empregam um 
total de 1800 trabalhadores e a taxa de crescimento ultrapassou 
ligeiramente os 5%. 

ODIVELAS RECONHECE
PRÉMIO MUNICIPAL DISTINÇÃO 
EMPRESARIAL, PME LÍDER 
E EXCELÊNCIA

PME Líder
A Um - Equipamentos e Materiais de Escritório, Lda.
Acd Print, S.A.
Ambigroup Resíduos, S.A.
Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde, Lda.
Angopeças Sociedade Comercial e Importadora de Peças, Lda.
Anteprojecto - Arquitetura e Construção, Lda.
Aplindústria - Aplicações Industriais, Lda.
Autielvolt - Electricidade, Telecomunicações, Instrumentação e 
Automação, Lda.
Auto Reparadora Melo Falcão, Lda.
Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.
Autozitânia II - Veículos e Peças, S.A.
Azivitor - Transportes, Lda.
B. O. S., Lda.
Bondicarnes - Comércio de Carnes, S.A.
Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, S.A.
Casa de Saúde e Repouso Solar de Caneças, S.A.
Círculo Divinal - Ambulâncias, Unipessoal, Lda.
Citymover, Lda.
Clipouro - Comércio de Artigos de Papelaria, Informática e 
Desenho, Lda.
Cordivias - Engenharia, Lda.
Emetrês - Sociedade Distribuidora de Equipamentos Gráficos, 
Lda.
Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda.
Farmácia de Famões, Lda.
Frigoríficos Imperial, Lda.
Frutas Esteves, Lda. (seguiu ofício)
Futuritalhos
INDUSMELEC-Material Eléctrico e Automatismos
INDUSTRIAIS, LDA
Infrasecur - Sistemas de Segurança, S.A.
J. C. Sampaio, Lda.
JMC - José Maria Cardoso, Lda.
José Manuel Pinto Cavacas Alves, Unipessoal Lda.
K. M. S. - Comércio de Produtos Alimentares, Perfumaria e 
Brindes, Lda.
Lança e Marques, Baterias e Acessórios, Lda.
Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, S.A.
MICAU- Indústrias Alimentares e Comércio Geral, S.A.
Mohsin & Lassine - Comércio de Collants, Lda.
Mosaico - Publicidade Unipessoal, Lda.
Oásis - Combustíveis e Lubrificantes, Lda.
Odifercol - Materiais de Construção, Lda.
Odivel - Lar Sociedade de Construções, Lda.
Oesteprisma - Electricidade, Lda.
Os Preguiças - Educação e Apoio Pedagógico, Lda.
Pereira & Alves, Lda.
Perfect Clean - Limpeza e Manutenção, Lda.
Piléu-Casa e Campo, Lda.
Pirunes - Grossista Alimentar, Lda.
Real Panóplia - Produções Gráficas e Serviços de Envelopagem, 
Lda.
Reymon - Importação e Exportação, Unipessoal Lda.
Seamodal Cargo, Lda.
Simopeças - Peças e Componentes para Viaturas de Limpeza 
Urbana, Lda.
Siperba - Sociedade de Farmácia, S.A.
Soandaimes - Sociedade de Andaimes, Lda.
Sotinar Lisboa - Representações de Tintas, Lda.
Soulima - Comércio de Peças, S.A.
Soupinto, Lda.
Tavares & E. Faria Tavares - Ferragens e Ferramentas, Lda.
Tenmega Portugal, Cabos e Condutores, Lda.
Unitalhos - Talhos, Lda.
Valentim & Rodrigues, Lda.
Vidisco - Comércio e Indústria de Som, S.A
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Prémio Carreira 
Atividades Hoteleiras Viriato, Lda.

Menção Honrosa - Easy Fresh Limpeza de Condomínios 
Sociedade Unipessoal

Start In - empresas incubadas

Prémio Criação de Emprego 
Perfect Clean, Limpeza e Manutenção, Lda.

Prémio Empreendedorismo e Inovação 
Targetway Farmacêutica, Lda.

Prémio Responsabilidade Social
Arquiconsult, SA

Menção Honrosa
Anastácio Saldanha, Unipessoal SA

Menção Honrosa
Circulo Divinal Ambulâncias Unipessoal, Lda;

Presidente do IAPMEI Jorge Marques dos Santos

Todos os homenageados no “Odivelas Reconhece 2017”
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SEMANA DO DESPORTO 2017
De 20 a 28 de maio, Odivelas foi um palco gigante de inúmeras atividades desportivas onde centenas de pessoas tiveram a 
oportunidade de participar em torneios, experimentar várias modalidades, visitar exposições e assistir a conferências.
Pelo quarto ano consecutivo, contámos, novamente, com a presença de inúmeras entidades ligadas ao Desporto, com o objetivo 
de promover a prática desportiva, fomentar hábitos de vida saudável, divulgar a oferta desportiva do Concelho de Odivelas e 
estimular a criação de novos projetos desportivos.
Este ano, as atividades da ‘Semana do Desporto’ estiveram distribuídas em diferentes espaços, tais como o Centro Comercial 
Strada Outlet, o Parque Multidesportivo das Colinas do Cruzeiro, recentemente inaugurado, o Pavilhão Multiusos de Odivelas e 
a Piscina Municipal de Odivelas.

Inauguração do Parque Multidesportivo.
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Nota: veja as melhores fotos nos álbuns ‘Semana do Desporto 2017’  e ‘4ª Corrida Noturna de Odivelas’ no facebook da Câmara Municipal.

FESTIVAL JOVEM DESAFIO TOTAL, no Parque Multidesportivo das Colinas do Cruzeiro, com insufláveis, mega slide, escalada, high jump radical, half-pipe, e prática de mais de 
30 modalidades como taekwondo, ténis, capoeira, voleibol, ginástica e judo, entre outras. A par desta intensa atividade desportiva, os participantes puderam ainda assisitir a 
concertos e desfrutar de uma zona de “street food” e “chill out”.

FÓRUM “ARTICULAÇÃO DESPORTIVA ENTRE ESCOLAS E CLUBES”, no Pavilhão Multiusos, 
com diversos especialistas e participantes que debateram o tema, identificando 
problemas e apontando soluções possíveis.

EXPOSIÇÃO “OFERTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE ODIVELAS”, no Strada Outlet, 
onde estiveram presentes 26 clubes do concelho que se deram a conhecer a todos 
os visitantes do espaço comercial.

CORRIDA NOTURNA, entre o Strada Outlet e o Pavilhão Multiusos de Odivelas, com a 
participação de mais de 750 atletas.

TORNEIOS, ENCONTROS E GALAS. Futsal, Basquetebol, Boccia ou mesmo Xadrez, foram muitos os Torneios realizados, além dos Encontros de Atletismo e de Voleibol e a Gala de 
Ballet.

GALA NATAÇÃO SINCRONIZADA que juntou as muitas atletas das nossas piscinas com 
idades entre os 6 e os 28 anos.
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2000 seniores rumaram a Almeirim para o já tradicional Passeio Sénior promovido pela Câmara Municipal de Odivelas, durante 
o mês de maio.
Das freguesias de Odivelas, Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças, partiram estes 
Séniores em passeio que culminou com o habitual almoço de convívio e  confraternização entre pares.
Foram quatro dias intensos de festa e descontração, onde não faltou o espetáculo musical do reconhecido artista Toy e o popular 
bailarico.

LEVÁMOS 2000 SÉNIORES A ALMEIRIM

PASSEIO SÉNIOR 2017
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Execução de Coletor de Águas Residuais Domésticas em Caneças,   
junto às instalações da  Rodoviária de Lisboa, um investimento superior 
a € 80.000,00

Substituição de um troço de 170m da conduta de abastecimento DN 
110 da Rua Serpa Pinto, em Odivelas, obra levada a cabo no âmbito da 
empreitada generalista de Substituição de Condutas nos Concelhos de 
Loures e Odivelas, que tem um valor superior a € 120.000,00. 

3.ª fase da Empreitada de Substituição de Condutas da Rede de 
Abastecimento em Caneças, um investimento de mais de € 320.000,00, 
que se junta assim à 1.ª fase já há muito em curso e que teve um 
investimento superior a € 310.000,00.

Revitalização da Eco Pista da Paiã

Requalificação da Escadaria da Praceta Sá de Miranda no
Bairro da Codivel

Requalificação da Rua Jaime Martins Barata 

Pavimentação e reperfilamento das traseiras
da Rua Dr. João dos Santos

Parque Infantil da Praceta Natália Correia
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OBRAS MUNICIPAIS

REPAVIMENTAÇÕES
Famões
Rua 16 de Abril Bairro Sol Nascente
Travessa do Sol Nascente Bairro Sol Nascente
Rua do Poço Casal da Silveira
Rua da Ajuda Casal da Silveira
Rua da Paz Casal da Silveira 
Rua da Alegria Casal da Silveira
Rua Júlio Verne Casal da Silveira 
Rua 2 Abril Casal da Silveira
Praceta D. Júlia Monteiro

Pontinha
Troço junto à Caixa Geral de Depósitos
Troço da Avenida São Pedro
Troço da Avenida Santo André 
Rua paralela à Avenida São Pedro Praceta Bartolomeu Dias 
Rua Francisco Almeida

Caneças
Rua junto à entrada da Escola Primária (Largo Vieira 
Caldas) 
Rua Virgilio Ferreira
Rua do Campo da Bola 

Troço da Rua Fontaínha das Pias
Troço Rua Fonte Castelo de Vide

Ramada
Rua Guilherme Marconi 
Rua Camilo Castelo Branco
Rua Eça Queirós 
Estacionamento da Rua Bernardim Ribeiro
Rua Professor Rui Luis Gomes
Troço Rua 4 de Outubro
Troço da Rua Nova Amoreira
Rua João Villaret
Rua Almirante Gago Coutinho (acessos paralelos à 
E.N. 250) 
Rua da Liberdade Radial
Largo junto à entrada da Escola Secundária da Ramada 
Rotunda Tito Morais

Odivelas
Rua da Paiã Patameiras
Rua Vasco Santana
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Deolinda Patatas 
União de Freguesias Ramada/ 
Caneças

Permitir às pessoas viver com 
mais qualidade é sempre positivo, 
em particular com a resolução de 
pequenos problemas que muitas 
vezes caem no esquecimento e 
que o Orçamento Participativo pode 
ajudar a resolver.

Francisco Matos
União de Freguesias
Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto

É sobretudo um projeto que nos permite 
influenciar o rumo do nosso Concelho e 
maneira como vivemos. É também uma 
ideia estimulante para envolver mais a 
juventude na vida e desenvolvimento 
do seu território. 

Tânea Baeta
Odivelas

A ideia é super positiva e pode ser 
aplicada em muitos projetos que 
ajudem a melhorar o local onde 
vivemos. Além disso, constitui uma 
ferramenta importante para os jovens  
serem mais participativos.

Miguel Ferreira
União de Freguesias Pontinha/
Famões

O Orçamento Participativo é muito 
importante porque, desenvolve 
políticas de proximidade e promove 
melhoramentos vários em áreas 
como os espaços lúdicos, tornando 
as cidades mais humanizadas.

   
 VOX POP COMO VÊ ESTE PROJETO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

QUE DÁ AO CIDADÃO O PODER DE TAMBÉM DECIDIR?

O Orçamento Participativo está de volta! 
No dia 28 de abril, foi apresentada no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas a nova 
edição do Orçamento Participativo (OP) 
2017-2019, um projeto que convida todos 
os munícipes a apresentar propostas de 
projetos para o Concelho. Implementado 
desde 2005, em Odivelas, o OP conta este 
ano com a segunda edição num formato 
deliberativo, sendo que, cada cidadão 
registado pode votar em duas propostas 
diferentes (dois votos). Cada proposta não 
pode ultrapassar os 100 mil euros e o valor 
a inscrever no Orçamento Participativo é 
de €1.000.000,00 (um milhão de euros). 
Durante todo o mês de maio promoveram-
se as Assembleias Participativas que 
percorreram todas as Freguesias do 
Concelho, proporcionando aos cidadãos 
a possibilidade de apresentar propostas à 
Autarquia, até 30 de junho. O período de 
votação dos projetos decorre entre o dia 1 
e 30 de setembro, sendo que as propostas 
mais votadas pelos cidadãos terão de ser 
concretizadas entre 2018 e 2019.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESTÁ DE VOLTA!
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O Concelho de Odivelas está na “linha 
da frente” no que respeita à Natalidade, 
registando-se estatisticamente com a 
maior taxa de Natalidade em Portugal. 
Como forma de debater e entender 
estes resultados, a CMO organizou 
a Conferência “Debater os Desafios 
Demográficos: natalidade, território e 
políticas públicas”, que contou com as 
presenças da Secretária de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade, Catarina 
Marcelino, do Presidente da Autarquia, 
Hugo Martins, e do Vice-Presidente do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território, José Luís Zézere na sessão de 
abertura, e com o Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Vieira 
da Silva a encerrar os trabalhos. 
Esta Conferência contou, ainda, com a 
ilustre presença do Secretário de Estado 
do Emprego, Miguel Cabrita, além de 
estudantes, instituições universitárias e 
equipas municipais.

Hugo Martins, recordou que Odivelas tem 
realizado, ao longo da última década 
e meia, um enorme investimento na 
criação de melhores condições para as 
pessoas, salientando que “a questão 
da Natalidade merece ser analisada do 
ponto de vista demográfico mas também 
nas vertentes que esta Conferência 
aborda e que tornam este nosso território 
um caso de estudo e de referência, pela 
multiplicidade de variáveis que poderão 
justificar este destaque a nível nacional”.
Professores, investigadores e especialistas 
desta área apresentaram estudos e 
debateram a questão. Alguns dos partidos 
políticos com assento na Assembleia da 
República, aceitaram debater e refletir 
as medidas e incentivos à Natalidade 
(PS, PCP, BE e CDS-PP), sendo consensual 
que é necessário que se estabeleçam 
medidas pensadas a longo-prazo e não 
apenas pontualmente.

ODIVELAS NA LINHA DA FRENTE

DA NATALIDADE

MÊS DA FAMÍLIA 
Em maio, assinalámos o ‘Mês da 
Família’ com uma série de iniciativas, 
nomeadamente, a realização de 
workshop, jogos tradicionais entre 
pais e filhos e exposição, com a família 
retratada pelas crianças do 2º e 3º 
Ciclo. Houve, ainda, uma visita guiada 
à Arte Urbana no Concelho, iniciativa 
também incluída no ‘Mês da Juventude’. 
De sublinhar que Odivelas foi, pelo 
segundo ano consecutivo, distinguida 
como a “Autarquia Mais Familiarmente 
Responsável”.

Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Vieira da Silva e o Presidente da Câmara Hugo 
Martins 

Maria Filomena Mendes da  Universidade de Évora, 
Ana Branquinho da NewsFarma e Vanessa Cunha, 
Instituto de Ciências Sociais.

José Manuel Simões do IGOT,  Alice Frade da  P&D 
Fator e Mirieme Ferreira da Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
Catarina Marcelino, do Presidente da Autarquia, Hugo 
Martins, e do Vice-Presidente do IGOT José Luís Zézere
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Nascido Jorge Mário da Silva, em 1970, no Rio de Janeiro, menino e moço já sabia que queria ser músico, mas aventura-se, 
também, com sucesso na carreira de ator.
Começou a trabalhar aos 10 anos, saiu de casa aos 19 e chegou a ser sem abrigo. Desde que fez um teste para um musical, a 
sua vida mudou. Desde então, é aclamado em todos os cantos do mundo, acumula prémios e editoriais de relevo em revistas 
como a Rolling Stone e a Vogue France e aparece em canais de televisão como a CNN e a BBC, a cantar ao lado de Black Eye Peas 
e Foo Fighters. As tournées pela Europa, América e até no Japão - onde tem um vasto número de fãs, não o deixam sossegado. 
Agora, veio a Odivelas e gostou “demais”!

Nos últimos 5 dias, concertos em Telavive, Dublin e 
Manchester. Agora Odivelas? Como é voltar a tocar em 
Portugal?
É uma celebração. A gente chega na fronteira e é sempre 
muito bem recebido. O policial recebe a gente com um sorriso. 
Estar aqui é voltar para casa, é comer da nossa comida, é falar 
a nossa língua. Tenho a sensação de estar em minha casa, 
sempre!

O Samba corre-lhe nas veias, nasceu consigo? É o 
Samba que lhe permite passar a mensagem positiva 
que tanto aprecia?
O Samba é uma manifestação popular do Brasil que aglutina 
as pessoas; é a identidade brasileira que manifesta a alegria.

Quando cantou David Bowie, o músico disse que as suas 
canções em português passaram a ter um novo grau de 

beleza. Como é ouvir este elogio?
Nunca imaginei sequer que isso iria sair em disco que 
descobri por acaso numa sessão de autógrafos. (risos) Isso me 
promoveu de uma maneira que nunca imaginei nos Estados-
Unidos e na Europa, cantando na nossa língua. Aí percebi que 
o público muito jovem- 18, 19, 20 anos - começou a ouvir, a 
gostar e a perceber a música dos pais, dos ‘velhos’.

Ainda lhe falta cumprir algum sonho?
Sonhos não me faltam, mas o maior de todos é ver as minhas 
filhas a crescer, com um caminho, uma direção, com a sua 
cabeça. Tenho três meninas .Quero muito vê-las felizes e com 
o caminho direcionado até para eu poder enlouquecer e sair 
um pouco do plano da responsabilidade. Agora, no trabalho - 
música, cinema, teatro, varrer um chão, a gente varre, tirar um 
cafezinho, tudo bem, a gente está aí é para trabalhar!

ENTREVISTA A...
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Odivelas voltou a ser a Capital da Lusofonia no mês de maio com a realização da VI Bienal de Culturas Lusófonas. Durante todo o 
mês, a Câmara Municipal promoveu um conjunto de iniciativas dedicadas, em exclusivo, à língua que nos une e que enriquece a 
multiculturalidade e a interculturalidade que caracterizam e identificam o nosso Concelho. Atualmente, a língua portuguesa é a 
5ª mais falada em todo o mundo, num universo de 280 milhões de pessoas.

GEMINAÇÃO COM SÃO CAETANO 
DE ODIVELAS (BRASIL)
O Protocolo foi assinado a 8 de maio, pelo Presidente 
da Câmara, Hugo Martins, e pelo Prefeito de São 
Caetano de Odivelas, Mauro Rodrigues Chagas. O 
objetivo é a promoção das medidas necessárias 
para assegurar o intercâmbio e a aproximação 
entre os “municípios irmãos”, no âmbito das 
relações económicas, culturais, sociais, turísticas, 
ambientais, desportivas, académicas, boas práticas e 
modernização administrativa.

FEIRA MULTICULTURAL
Durante três dias - 12, 13 e 14 de maio, o Jardim Rio da 
Costa foi o “coração” da Lusofonia com a promoção da 
Feira Multicultural que reuniu dezenas de stands, as 
típicas ‘barraquinhas de comes e bebes’ e artesanato. 
Os muitos visitantes encontraram atividades culturais 
a seu gosto, na área da dança, música e workshops.

FÓRUM LUSOFONIA
O Fórum decorreu a 19 de maio no Centro de 
Exposições de Odivelas. 
Sob o tema “Língua Portuguesa: Lugar de Futuros”, 
o Fórum Lusofonia trouxe-nos um momento de 
homenagem a Maria Barroso, com o descerramento 
de uma placa, tributo à  antiga Primeira-Dama de 
Portugal e uma das mais notáveis mulheres do século 
XX e início do séc. XXI português. Sempre presente 
em Odivelas, na Bienal de Culturas Lusófonas, Maria 
de Jesus Barroso Soares foi Presidente da Comissão 
de Honra desta iniciativa desde a sua primeira 
edição, em 2007, até à edição de 2015, ano do seu 
desaparecimento. A placa foi descerrada pelo 
Presidente da Câmara, Hugo Martins e por Isabel 
Soares, filha de Maria Barrroso.

ODIVELAS

CAPITAL DA LUSOFONIA
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ENCONTRO DE ESCRITORES LUSÓFONOS
Subordinado ao tema ‘Universos da Língua 
Portuguesa’, o Encontro decorreu nos dias 26 e 27 de 
maio, no Centro Cultural Malaposta e na Biblioteca 
Municipal D. Dinis. Nesta edição, entre muito 
participantes, pudemos encontrar escritores como 
João Tordo, Germano de Almeida, Olinda Beja, Emílio 
Lima, Lobito Feijó e Ondjaki. Muitos destes escritores 
estiveram também nas escolas do Concelho, para dar 
a conhecer as suas obras e para sensibilizar os jovens 
para importância do livro e da leitura.

SEU JORGE em concerto
Aclamado pelo público e comunicação social mundial como um dos maiores representantes da música brasileira, veio a Odivelas 
cantar e encantar no dia 27 de maio. Entre 30 a 35 mil pessoas assistiram a este concerto inesquecível.



| 21revista municipal | junho 2017 

A 28 DE MAIO INSTITUIU-SE PELA 1ª VEZ

DIA MUNICIPAL
DO BOMBEIRO

HOMENAGEM AOS BOMBEIROS
AO SERVIÇO NAS CHEIAS DE 1967

No ano em que se assinalam 50 anos sobre a 
tragédia que assolou o nosso território, a Câmara 
Municipal de Odivelas, a Sociedade Musical 
Odivelense e a Rádio Cruzeiro promoveram, no 
dia 28 de maio, uma homenagem aos bombeiros 
investidos no socorro às populações nas Cheias de 
1967. A homenagem aos nove bombeiros assinalou-
se com a atuação da Banda Filarmónica da S.M.O 
e com a entrega de uma placa de homenagem 
a cada um dos nove bombeiros que viveram o 
drama e estiveram envolvidos nas operações de 
salvamento.

Por decisão dos orgãos municipais, instituiu-se pela 
1ª vez o dia 28 de maio como o Dia Municipal do 
Bombeiro. Assim, nos dias 2, 3 e 4 de junho decorreu 
a homenagem, a todos, homens e mulheres que 
contribuem diariamente para a segurança da nossa 
população, sob o lema “ Vida por vida”, na defesa do 
deste território, com diversos momentos.

No Largo D. Dinis estiveram representadas as três corporações de Bombeiros: Caneças, 

Odivelas e Pontinha.

Diversas entidades assistiram ao desfile no dia 4 de junho.
As Corporações de Bombeiros desfilaram 

na Av. D. Dinis, em Odivelas
Exposição de meios

A 3 de junho, nos Paços do Concelhor decorreu a sessão 

solene, onde se destacou o trabalho dos soldados da paz.

Saudação à Bandeira nos Paços do Concelho
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25 de Abril

SESSÃO COMEMORATIVA
No dia 24 de abril, decorreu na Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, na Paiã, a Sessão Comemorativa do 25 
de Abril de 1974, organizada pela Assembleia Municipal 
de Odivelas.
A sessão iniciou-se com a intervenção do Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, 
seguindo-se as intervenções das diversas forças políticas 
representadas na Assembleia Municipal de Odivelas.
Assim, usaram da palavra:
José Maria Pignatelli pelo CDS/PP
Inês Ferreira pelo BE
Luís Salmonete pelo PSD
Adventino Amaro pela CDU
Corália Rodrigues pelo PS
O discurso de encerramento foi proferido pelo 1º Secretário 
da Mesa da Assembleia Municipal de Odivelas, António 
Fonseca.
A Sessão contou ainda com um apontamento cultural, 
com a atuação de jovens da Associação Casa Cheia.

  ATIVIDADE DAS COMISSÕES DA AMO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, CULTURA 
E DESPORTO
Visitou as instalações da Quinta das Águas Férreas, o Posto de 

Comando do MFA, o Núcleo Visitável da Escola Agrícola da Paiã.

Reuniu ainda com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Odivelas para conhecer o trabalho desenvolvido por esta instituição, 

e com o Sr. Vereador Edgar Valles responsável pela questão da 

Lusofonia.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
E FINANCEIROS
Visitou as empresas Indusmelec - Material Eléctrico & Automatismos 

Industriais, Lda, ADRIMAR Congelados, Lda e com a Ambigroup, 

Lda, com a finalidade de conhecer os projetos e realidades destas.

A Comissão de Coesão Social e Saúde
Visitou Centro de Acolhimento Temporário da Casa Rainha Santa 

Isabel, o Gabinete de Apoio à Vitima de Odivelas e o Espaço Nova 

Vida, Associação de Solidariedade Social.

Reuniu ainda com o Frei Francisco Sales, responsável pela instituição 

da Obra do Padre Abel e com várias IPSS’s do Concelho e com a 

Refood, para analisar a questão das cantinas sociais.

Comissão de Planeamento, Ordenamento 
do Território e Ambiente
Visitou os SIMAR Loures/Odivelas e a Estação de Tratamento de 

Águas Residuais.

Reuniu ainda com a Sra. Arquiteta Florinda Lixa, Chefe da Divisão de 

Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes, para analisar e 

discutir assuntos urbanísticos.

DEBATE SOBRE A MOBILIDADE E TRANSPORTES NA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA

Na 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, a 29 de março, realizou-se o “Debate sobre a 
Mobilidade e Transportes na Área Metropolitana de Lisboa”.
Este debate contou com a presença do 1º Secretário da 
Comissão Executiva Metropolitana, Eng. Demétrio Alves, 
o qual apresentou os critérios e linhas orientadoras para o 
trabalho realizado na área da mobilidade e transportes, bem 
como partilhou a visão estratégica a implementar nessas 
áreas.
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A vida autárquica é, em democracia, feita de ciclos e 
de mandatos concedidos pelas pessoas através do 
voto. Estamos, por isso, perto de completar o atual 
ciclo autárquico (2013-2017) e de iniciar um novo 
quadriénio dos órgãos municipais e de freguesia.

Convicto de que o ato eleitoral marcado para 
outubro decorrerá com toda a elevação, e fazendo 
votos para que nesse momento relevante da nossa 
vida cívica haja uma forte participação dos cidadãos 
e cidadãs de Odivelas na tomada de decisões que 
dizem respeito à vida e ao futuro de todos, é também 
tempo de fazer um balanço breve dos quatro anos 
que agora findam.

Não foram, na verdade, anos fáceis. Em tempos 
marcados pelas pesadas consequências 
económicas e sociais da crise financeira e das 
políticas de austeridade, que afetaram muitas 
pessoas e famílias, o poder local ganhou ainda mais 
importância pela sua proximidade às pessoas. 

A melhoria dos instrumentos de comunicação com 
os cidadãos, como esta renovada revista municipal 
com maior periodicidade e a chegar a casa das 
pessoas ou, à sua modesta escala, a presença 
autónoma da Assembleia Municipal na internet e 
nas redes sociais, constituem em si passos positivos 
no dever de informar os munícipes sobre o que se 
passa no concelho e sobre a atividade dos órgãos 
do município.

Que mais passos possam ser dados neste caminho 
de modernização, transparência e proximidade na 
relação com os cidadãos. 

Porque é também por aqui que se constrói a pertença 
a uma comunidade chamada Odivelas. 

Um abraço,
Miguel Cabrita

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas
  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins

1º Secretário da Mesa da AMO,
António Fonseca.

Inês Ferreira pelo BE Luís Salmonete pelo PSD

Adventino Amaro pela CDU Corália Rodrigues pelo PS

José Maria Pignatelli pelo CDS/PP




