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Continuamos a atravessar tempos
preocupantes. Apesar da boa notícia que representou o início da
campanha de vacinação contra a
Covid-19 e de estarmos, neste momento, numa curva descendente
de casos diários de infeção, o número de doentes internados é ainda
considerável e causador de grande
sobrecarga para o nosso Serviço
Nacional de Saúde.
Da parte do Município de Odivelas
temos mantido um trabalho diário,
em articulação com as Instituições
e as entidades de Saúde e Segurança, como também com os nossos
Agrupamentos de Escolas, procurando dar uma resposta pronta e
eficiente aos múltiplos desafios que
enfrentamos.

Procedemos, também neste período, à recolha de votos junto
dos munícipes em confinamento,
aquando da realização das eleições
presidenciais e demos continuidade à distribuição massiva de equipamentos de proteção individual
junto das nossas instituições sociais,
lares, corporações de bombeiros e
cidadãos mais vulneráveis.
E neste período de excecional dificuldade, reforçámos os apoios sociais aos cidadãos e às famílias, que
passam por dificuldades inesperadas, em virtude do desemprego
ou da perda significativa dos seus
rendimentos.
Sublinho o alargamento de refeições às nossas crianças e jovens, do
pré-escolar ao ensino secundário,
bem como a disponibilização de
umas largas centenas de equipamentos informáticos, tendo em
vista permitir o acompanhamento
do ensino à distância por parte de
muitos alunos do concelho que não
têm acesso a estas ferramentas.
Destaco, também, a redução do IMI
aprovada para o ano de 2021.

EDITORIAL

O início deste ano fica também
marcado por um facto histórico e
memorável. Odivelas foi eleita a
melhor Cidade Europeia do Desporto em 2020. Mesmo num ano
completamente atípico e em que
fomos surpreendidos com uma
grave pandemia à escala mundial,
que tantas limitações e constrangimentos nos trouxe, o município
foi premiado pela qualidade do
seu projeto desportivo, que coloca
o desporto e a prática desportiva
como motores de desenvolvimento
social e humano, essenciais para a
saúde e para o bem-estar físico e
mental. Uma distinção desta natureza, para um concelho com apenas
22 anos de existência, constitui, sem
dúvida, um motivo de grande honra
e orgulho.
Procurámos ainda, mesmo neste
período difícil, em que a segurança
e a saúde da população se assumiram como as nossas prioridades, dar
continuidade ao vasto conjunto de
investimentos de requalificação e
modernização que se encontram
em curso em todo o território.
A realidade impõe-nos que continuemos a ser firmes no combate
à Covid-19. A nossa perseverança e
responsabilidade, individual e coletiva, são fundamentais. O processo
de vacinação será longo e exigirá
muita compreensão e resiliência.
Apelo, por isso, que não facilite no
cumprimento das regras de prevenção e segurança. Cuidando de
Si, Cuidamos de Todos!
Receba um abraço de confiança e
esperança,
Hugo Martins
Presidente da Câmara Municipal
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Município
disponibiliza 740
computadores
e tablets a alunos
A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizou 710 computadores portáteis, 30 tablets e 372 equipamentos de acesso
à internet para que os alunos do concelho, que não tenham
acesso a estas ferramentas pudessem acompanhar o Ensino
à Distância, que se iniciou no dia 8 de fevereiro.
Esta iniciativa, que tem como objetivo fomentar a igualdade
nas condições de acesso ao processo de aprendizagem, vem
reforçar o programa Escola Digital, do Governo, que, até à
primeira semana de fevereiro, tinha entregado nas escolas
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Odivelas com
novo Centro de
Testagem “Drive
Thru Covid-19”

do concelho 3089 kits informáticos (computadores, acesso à
internet e outros acessórios relacionados).
Os alunos dos escalões A e B da ação social escolar dos Agrupamentos de Escolas do concelho foram sinalizados pelos
respetivos professores titulares e diretores de turma, cabendo
a cada Agrupamento fazer a gestão destes equipamentos em
função das necessidades da sua população escolar e do Plano
de Ensino à Distância.

O Concelho de Odivelas dispõe de um novo Centro destinado à realização de testes de deteção da Covid-19 em modelo
“Drive Thru”, no Parque Urbano do Silvado.
Através de um protocolo entre a Junta de Freguesia de Odivelas
e a Unilabs, com o apoio da Câmara Municipal de Odivelas,
os testes à Covid-19 são realizados dentro das viaturas e estão
disponíveis para utentes com e sem prescrição médica. A
marcação prévia é obrigatória e deverá ser realizada através

COVID-19

do site www.unilabs.pt ou do contacto 220 125 001.
Este equipamento vai aumentar a capacidade de testagem
à Covid-19 no Concelho e está em funcionamento de terça-feira a domingo, das 9h00 às 18h00. A entrada única no
recinto faz-se pela Rua Humberto Ataíde (entrada principal
do recinto da Feira).

COVID-19
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Equipas
multidisciplinares
continuam
o acompanhamento
dos casos positivos
As equipas multidisciplinares
criadas pela Câmara Municipal de Odivelas continuam o
seu trabalho junto da comunidade, de forma a acompanhar as zonas mais críticas e
os munícipes infetados com
a Covid-19.
No arranque de mais uma
manhã de visitas domiciliárias, o Presidente da Câmara

Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, acompanhado pelos Vereadores da Saúde e da
Proteção Civil, Edgar Valles e
João António, marcou presença no Centro de Exposições,
onde reforçou a importância
do trabalho destes profissionais na identificação e auxílio
de pessoas que carecem de
apoio de diversas naturezas,

durante o período de isolamento.
Recorde-se que os objetivos
destas visitas passam também pela sensibilização e
acompanhamento do cumprimento das regras definidas
pelas entidades competentes.
Para além de técnicos da Câmara Municipal, estas equipas multidisciplinares são

constituídas por elementos
da Unidade de Saúde Pública do Aces Loures-Odivelas,
das Unidades de Cuidados na
Comunidade de Odivelas e
Nostra Pontinha, e da Segurança Social.

Reforçada
a entrega de máscaras
à população
vulnerável
Foram distribuídas mais de
1600 máscaras de proteção
individual pela Câmara Municipal de Odivelas junto da
população mais vulnerável,
beneficiária dos programas
alimentares do Concelho.
Desde o início da pandemia
por Covid-19, a Autarquia tem
distribuído regularmente
máscaras aos beneficiários

do Banco Alimentar, do Programa Operacional de Apoio
às Pessoas Mais Carenciadas,
da Cantina Social, de outros
programas de emergência
alimentar, e à população em
situação de sem-abrigo, garantindo assim uma maior
segurança desta franja da
população.

Autarquia cede 34
camas articuladas
às Forças Armadas
A Câmara Municipal de Odivelas e o Instituto da Segurança Social, em articulação com o Comando Distrital
de Lisboa, cederam 34 camas articuladas às Forças Armadas, de forma a reforçar o apoio ao Serviço Nacional
de Saúde. Estes equipamentos serão importantes para
aumentar a capacidade de resposta do Hospital das
Forças Armadas que, desde o início da crise pandémica,
tem tratado doentes Covid-19.

COVID-19
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Município
de Odivelas
já entregou
400 mil
equipamentos
de proteção
individual
Desde o início da pandemia e até final de fevereiro, a Câmara Municipal de
Odivelas entregou mais de
400 mil Equipamentos de
Proteção Individual a Lares e Estruturas Residenciais para Idosos, Creches,
Agentes de Proteção Civil
(Corporações de Bombeiros e PSP), Banco Alimentar, entre outras entidades
de Solidariedade Social do
Concelho. Através de distribuições semanais, o Serviço Municipal de Proteção
Civil tem entregue porta a
porta luvas, batas, álcool
em gel, máscaras, proteção

COVID-19

de sapatos, toucas, óculos
e fatos de proteção, entre
outros, de acordo com as
necessidades solicitadas.
O objetivo é que estas instituições possam garantir
a prestação destes importantes serviços de apoio social, saúde, socorro e proteção à população da forma
mais segura possível.
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Serviço de
Atendimento
e Acompanhamento
Social continua em
funcionamento
Numa altura marcada por uma pandemia que tem originado
graves consequências económicas e sociais, o Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI)
continua a prestar apoio à população mais vulnerável.
Assim, todos os munícipes que necessitem de auxílio em
termos alimentares, apoio social, pagamento de despesas
urgentes, entre outros, poderão contactar o Serviço de Atendimento de 2.ª a 6.ª feira das 09h00/12h30 e das 14h00 às 17h30,
através dos seguintes números:

Escolas com meios
reforçados de combate
à Covid-19
Face à situação pandémica que se vive atualmente e
na sequência da estratégia
de combate à Covid-19, a
Câmara Municipal de Odivelas
entregou 138 termonebulizadores a todos os estabelecimentos de educação e ensino
da rede pública do Concelho.
Estes equipamentos permitem que a higienização dos
espaços escolares possa ser
realizada de uma forma mais
eficiente e rápida.
A Autarquia disponibilizou ainda 60 termómetros às escolas
do Município.

Após este atendimento telefónico, os pedidos serão encaminhados para um técnico responsável que irá analisar a
situação de cada munícipe, encaminhando para os recursos
existentes nos parceiros da Rede Social: Apoios económicos
de ação social, Banco Alimentar, Loja Social, Fundo de Auxilio
Social de Emergência, entre outros.

Câmara Municipal de Odivelas / Divisão de Coesão Social

21 932 03 00

Junta de Freguesia de Odivelas

96 966 20 31

União das Freguesias da Pontinha e Famões

21 478 72 80

União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto
PSA

21 937 99 90

Autarquia associou-se
ao programa de
vacinação gratuita
de idosos contra
a gripe nas farmácias
A Câmara Municipal de Odivelas (CMO) associou-se ao
programa “Vacinação SNS Local”, da Associação Nacional
das Farmácias (ANF), que permitiu a vacinação gratuita
contra a gripe, nas farmácias comunitárias, aos munícipes
com idade igual ou superior a 65 anos.
No âmbito da intervenção ativa do município na proteção
da sua população mais vulnerável, em contexto pandémico Covid-19, a autarquia remunerou as farmácias pelos
serviços de administração da vacina prestados, garantindo assim a gratuidade para a população e reduzindo
a pressão nos centros de saúde.

Olival Basto

21 938 95 66
União das Freguesias de Ramada e Caneças

21 934 82 70

COVID-19
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Câmara Municipal
recolheu votos de idosos
em lares e munícipes em
confinamento
A Câmara Municipal de Odivelas, através de equipas multidisciplinares criadas para o
efeito, procedeu nos dias 19
e 20 de janeiro, à recolha dos
votos antecipados junto de
idosos em lares e de cidadãos
em confinamento.
Cumprindo todas as regras
sanitárias, as equipas recolheram o boletim destes eleitores
porta a porta, numa medida
prevista nas eleições presidenciais devido à situação de
pandemia.
No total, até ao dia 17 de janei-

ro, data limite para o requerimento, foram 199 os cidadãos
que solicitaram o exercício do
direito universal de voto sem
sair de casa.

Autarquia alarga
serviço de refeições
a todos os alunos
Perante a evolução da situação epidemiológica em Portugal, e face à necessidade
da prestação de apoios alimentares a crianças e alunos
beneficiários dos estabelecimentos de educação e ensino
da rede pública do Concelho,

a Câmara Municipal de Odivelas está a assegurar, desde o
dia 22 de janeiro, em regime
de take-away, os almoços e
lanches (estes últimos só para
crianças e alunos do pré-escolar e 1.º ciclo), de segunda
a sexta-feira. Só na primeira

semana foram distribuídas
3590 refeições.
No entanto, tendo presente
as consequências desta pandemia, a Autarquia decidiu
alargar este apoio alimentar
a todos os alunos, independentemente do escalão, cujas

Ações de sensibilização
e fiscalização
intensificam-se
A Câmara Municipal de Odivelas, em concertação com
a Polícia de Segurança Pública, intensificou as ações de
sensibilização e fiscalização
em todo o Concelho. Os principais objetivos passam pela
sensibilização da população e
por assegurar o cumprimento
das normas definidas, ao nível
dos horários de encerramento
de estabelecimentos comerciais e de ajuntamentos na via
pública.
O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, junto com o Vereador Edgar Valles, acompanhou
uma das equipas e apelou à
responsabilidade pessoal e
coletiva, reforçando que estas ações serão intensificadas,

pela importância que têm no
controlo e na prevenção da
Covid-19.
No decurso desta operação,
foram fiscalizados e encerrados alguns estabelecimentos
comerciais por incumprimento do horário fixado e dispersados ajuntamentos no espaço público. Em conjunto com a
PSP, a Fiscalização Municipal,
no âmbito das suas competências legais, levantou ainda,
alguns autos por incumprimento das disposições legais
vigentes.
As ações foram, igualmente,
acompanhadas pela Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
e pela Autoridade Tributária.

COVID-19

11

COVID-19

famílias estejam a passar por
dificuldades devido à perda
de emprego e/ou rendimentos no seu agregado familiar.
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Odivelas iniciou
vacinação contra
a Covid-19
Concelho de Odivelas no “pelotão da frente” na
administração de vacinas contra a Covid-19.
O Plano de Vacinação contra
a Covid-19 no Concelho de
Odivelas arrancou no passado
dia 29 de dezembro. Os primeiros destinatários foram
os profissionais de saúde que
lidam diretamente com doentes afetados pelo coronavírus
SARS-Cov-2. No primeiro dia, a
esperança e otimismo foram
as palavras mais ouvidas entre
os profissionais dos Cuidados
Continuados e da ADR - Área
Dedicada para Doentes Respiratórios, situada na Póvoa
de Santo Adrião. As vacinas
foram administradas sob o
olhar do Secretário de Estado

dos Assuntos Parlamentares,
Duarte Cordeiro, do Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, do
Vereador da Saúde, Edgar
Valles, e do Presidente da
Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(ARSLVT), Luís Pisco, entre outros. A partir do dia 15 de janeiro, iniciou-se uma nova fase,
com todos os profissionais e
residentes dos lares de idosos
do concelho a receberem a
primeira dose da vacina nas
próprias instalações, através
de equipas criadas para o
efeito.

COVID-19

COVID-19
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Pavilhão
Multiusos
de Odivelas
acolhe Centro
de Vacinação
Covid-19
Coordenado pelo SNS, através
do ACES Loures-Odivelas, arrancou no dia 13 de fevereiro
a campanha de vacinação no
Centro instalado no Pavilhão
Multiusos de Odivelas pela
Câmara Municipal e pelas
Autoridades de Saúde.
Nesse primeiro dia, foram
administradas vacinas aos
utentes, aos operacionais das

Corporações de Bombeiros
e aos profissionais de saúde.
Esta fase, que deve prolongar-se até abril, abrange maiores
de 80 anos e pessoas com
mais de 50 anos com patologias de risco. A administração da vacina está sujeita a
marcação, pelo que todos os
munícipes devem aguardar o
contacto por parte da Autori-

VEJA MAIS
AQUI

dade de Saúde.
Para além da cedência do
espaço, a Câmara Municipal
de Odivelas ficará responsável pela logística, segurança
e limpeza do espaço, em estreita cooperação com as autoridades competentes.

COVID-19

COVID-19
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Maior orçamento da história do município traduz
gestão equilibrada e rigorosa
A Assembleia Municipal de Odivelas aprovou o Orçamento do
Município para o ano de 2021 e as Grandes Opções do Plano,
sendo o seu valor superior a 127 milhões de euros.
Em termos totais, o Orçamento do Município representa 9
milhões de euros de apoio às famílias.
Considerando o atual contexto, e por forma a aliviar a carga
fiscal dos munícipes, a Câmara Municipal de Odivelas decidiu reduzir a taxa de IMI de 0,37% para 0,36%, valor mais
baixo de sempre cobrado no concelho, mantendo-se ainda
a dedução relativa ao IMI Familiar de 40€ para agregados
familiares com dois filhos e de 70€ para famílias com três ou
mais dependentes a seu cargo.
Comparativamente com o ano anterior, com estas medidas
a Autarquia diminui a sua receita fiscal em um milhão de
euros, de forma a aumentar o rendimento disponível das
famílias residentes no concelho. Em termos totais, ao reduzir
o IMI para a taxa de 0.36%, relativamente à taxa máxima que
poderia ser cobrada, a Autarquia prescinde de cerca de 8.2
milhões de euros.
Paralelamente, a Câmara Municipal de Odivelas irá manter os
restantes apoios às famílias no valor de 8 milhões de euros,
onde se destacam:

A Câmara Municipal de Odivelas vai ainda reforçar em 40%
as verbas destinadas às funções sociais, que atingem os 58
milhões de euros, cerca de 61% do valor definido nas Grandes
Opções do Plano. Destaque-se ainda o reforço das verbas em
77% na saúde e de 12% na Ação Social que, juntos, representarão
um investimento de perto de 3,5 milhões de euros.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Hugo Martins, “a elaboração destes documentos previsionais
acontece num quadro de grande incerteza e dificuldade. No
entanto, os municípios devem estar na linha da frente na
resposta à crise pandémica e às repercussões económicas e
sociais. Foi nesse sentido que aprovámos um orçamento que,
mantendo a disciplina financeira indispensável a uma gestão
equilibrada, reforça o apoio às nossas famílias e não se desvia
do projeto de desenvolvimento do território.”

Oferta de fichas escolares até ao 6.º ano;

Orçamento global
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FINANÇAS

33M€
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2019

Rubricas de orçamento

2020

Funções em destaque

9%
14%

61%

Fornecimento de 3 refeições diárias às crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico e o almoço
a todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos;

As Carreiras Voltas, projeto municipal de transporte rodoviário.

40

10

Oferta de kits escolares à rede-escolar e ao 1.º Ciclo do
Ensino Básico;

Comparticipação financeira que possibilita o Passe Navegante;

58M€

60

16%

17

Funções sociais

M€ Investidos

Autarquia reduz IMI
e investe 9 milhões
de euros no apoio
às famílias

M€ Investidos

16

Revista Municipal
Fev/Mar
Fev/Mar 2021

Revista Municipal
Fev/Mar 2021
2021

Funções Gerais
Funções Sociais
Funções Económicas
Outras Funções

FINANÇAS

2021
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Câmara
Municipal aprova
reabilitação
da Biblioteca
Municipal D. Dinis
Investimento: 1.000.000 €
Na sequência da aposta do
executivo na recuperação do
património histórico e cultural, a Câmara Municipal de
Odivelas aprovou a emprei-

Rua Angola
no Olival Basto
com melhor
mobilidade
e mais segurança
Investimento: 220.000 €

tada de reabilitação da Biblioteca Municipal, no valor de 1
milhão de euros.
Os trabalhos, que têm uma
duração prevista de 270 dias,

irão incidir no reforço estrutural do edifício, na pintura e
reabilitação de pavimentos,
paredes e coberturas na introdução de alterações fun-

OBRAS

cionais em vários espaços,
nomeadamente no auditório
e na sala de acervo de forma a
tornar este importante espaço
mais funcional e confortável.

No âmbito de um vasto plano
de requalificação urbana em
curso em todo o Concelho,
foram concluídos, dentro do
prazo previsto, os trabalhos na
Rua Angola no Olival Basto.
Com esta intervenção, e em
função da implementação de
dois sentidos de circulação na
totalidade do arruamento, já
é possível a deslocação automóvel diretamente do Sr. Roubado em direção a Odivelas/
Póvoa de Santo Adrião, sem
passar pelo centro do Olival

Basto. O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Hugo Martins, visitou o local
e testemunhou a melhoria da
mobilidade e de segurança,
bem como a requalificação do
espaço público envolvente e
sublinhou “que é com muita
satisfação que vemos o resultado desta requalificação,
que era reivindicada há vários
anos, e que vai melhorar significativamente a mobilidade
de quem aqui passa e a qualidade de vida da Vila”.

OBRAS
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Início da
requalificação
da Escola Básica
Maria Máxima Vaz
Investimento: 400.000 €

Tiveram início as obras de reabilitação da Escola Básica
Maria Máxima Vaz, em Odivelas, no seguimento do plano
contínuo de investimentos da
Câmara Municipal para a be-

neficiação do parque escolar
do Concelho.
Num investimento de 400 mil
euros, o projeto consiste na
requalificação do logradouro,
através da construção de te-

lheiros e rampas de acesso, na
intervenção na zona de recreio
e na construção de um campo
desportivo polivalente.
Com um prazo de execução
de 90 dias, esta obra, há muito

OBRAS

esperada, tem como objetivo
modernizar este estabelecimento escolar, melhorando
a experiência e a vivência de
toda a comunidade educativa.
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Concluído
reperfilamento
do “Cruzamento
das Escolas”
na Ramada
Investimento: 254.000 €
O “Cruzamento das Escolas”,
na Ramada, foi requalificado. Esta intervenção previu a
criação de uma rotunda, uma
faixa de rodagem para quem
se desloque no sentido da

USF da Ramada, a criação de
novos lugares de estacionamento e a melhoria de todos
os acessos. Com este reperfilamento, o “Cruzamento
das Escolas” está hoje com

melhor mobilidade e com
mais segurança pedonal e
rodoviária.

OBRAS

VEJA MAIS
AQUI
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Outras obras em curso
AVENIDA D. DINIS – ODIVELAS
Investimento: 1.250.000€

ZONAS 30 – CENTRO HISTÓRICO – ODIVELAS
Investimento: 1.600.000€

ALARGAMENTO CENTRO DE DIA – OLIVAL
BASTO
Investimento: 146.000€

REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO
PRACETA JOÃO VILLARET – PÓVOA DE
SANTO ADRIÃO
Investimento: 75.000€

NOVA ESCOLA BÁSICA – ODIVELAS
Investimento: 5.000.000€

PAVILHÃO DESPORTIVO ESCOLA BÁSICA
CARLOS PAREDES – PÓVOA DE SANTO
ADRIÃO
Investimento: 940.000€

CRIAÇÃO E REORDENAMENTO
ESTACIONAMENTO RUA PULIDO VALENTE
ODIVELAS
Investimento: 150.000€

CRIAÇÃO ESTACIONAMENTO LARGO VIEIRA
CALDAS – CANEÇAS
Investimento: 111.000€

CENTRO INTERPRETATIVO DAS ÁGUAS DE
CANEÇAS
Investimento: 713.000€

120 LUGARES ESTACIONAMENTO – USF
ODIVELAS
Investimento: 640.000€

REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO
BAIRROS DA URMEIRA – PONTINHA
Investimento: 740.000€

ACALMIA DE TRÂNSITO RUA INFANTE DOM
HENRIQUE – PONTINHA
Investimento: 32.000€

OBRAS

OBRAS
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Piscinas de Odivelas
mais modernas
As Piscinas Municipais de Odivelas foram alvo, nos últimos
meses, de obras de melhoria.
Hoje, este importante equipamento desportivo conta
uma receção, balneários e
vestiários ampliados e completamente modernizados
para conforto e proteção dos
utilizadores, face à pandemia
por Covid-19.

VEJA MAIS
AQUI

OBRAS

OBRAS
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Reforçada vigilância
e fiscalização
de deposição ilegal
de resíduos
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Odivelas
mais verde
Município promove ação de reflorestação.

Iniciativa decorreu no âmbito da operação
“Semana Verde”.
A Câmara Municipal de Odivelas, através da Fiscalização
Municipal, a Polícia de Segurança Pública e os SIMAR (Serviços Intermunicipalizados de
Águas e Resíduos de Loures
e Odivelas) levaram a efeito
a operação “Semana Verde”,
onde foram intensificadas as
ações de fiscalização aos despejos desordenados e ilegais
de resíduos. O objetivo desta
iniciativa, integrada na Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, é dissuadir eventuais infratores, prevenindo
ações prejudiciais para o ambiente e para a qualidade do
espaço público.

Durante estas ações foram levantados 61 autos, 10 viaturas
apreendidas e 15 removidas.
O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, e o Vereador responsável pela Fiscalização Municipal, Edgar Valles, acompanharam de perto estas ações que
funcionam como alerta para a
adoção de comportamentos
adequados e em benefício de
todos.

VEJA MAIS
AQUI

Esta operação contemplou:
• fiscalização alargada diária
a oficinas e operadores de
resíduos;
• sinalização de locais de contentorização com frequentes despejos;
• operações de fiscalização
de trânsito a veículos de
transporte de resíduos;
• acompanhamento a camiões do lixo para remoção/
desvio de veículos que obstruíam o trajeto destes.

No âmbito da requalificação
ambiental do Concelho de
Odivelas, decorreu, a 9 de janeiro, junto ao Strada Outlet,
num terreno municipal, uma
plantação de árvores como a
amendoeira, o zambujeiro e
o medronheiro.
Uma ação de plantação de
espécies autóctones da floresta portuguesa, inserida
numa vasta intervenção que

AMBIENTE

prevê a criação de quatro
grandes zonas de plantações
de árvores, que irão reflorestar Odivelas.
Esta iniciativa contou com a
colaboração da Associação
da Juventude Adventista
(Núcleo de Desbravadores de
Odivelas e da Póvoa de Santo
Adrião) e a participação da
Vereadora do Ambiente, Mónica Vilarinho, que ajudou na

AMBIENTE

tarefa de plantação de uma
área onde irão coabitar cerca
de 300 árvores.
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Prémio de
Mérito Educativo

Odivelas vai beneficiar
de mais 57 vagas
em Creche

Câmara Municipal de Odivelas distingue alunos
do 12.º ano.
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, juntamente com a
Vereadora da Educação, Susana Santos, distinguiu, a 4 de
dezembro, nos Paços do Concelho, os melhores alunos do
ensino secundário das oito escolas existentes no território.
O Prémio Mérito Educativo
tem como objetivo destacar
as alunas e os alunos que
tenham terminado o ensino
secundário e que, ao longo
do seu percurso escolar, se

destacaram não apenas pelas suas classificações escolares, mas também pela sua
participação cívica e pela sua
dimensão de cidadania.
O Presidente da Câmara destacou, na cerimónia, o desempenho dos alunos premiados
“enquanto cidadãos e o espírito crítico evidenciado fruto
do trabalho desenvolvido por
toda a comunidade escolar”.
Hugo Martins sublinhou a importância de uma “participação mais ativa na sociedade

capaz de preparar as novas
gerações para os desafios do
futuro, contribuindo para um
melhor concelho e sociedade”.
O Prémio de Mérito Educativo,
no valor de cento e cinquenta
euros, foi atribuído a:
Tânia Márcia Francisco Matias (Escola Secundária Braamcamp Freire); Mariana Sofia Gomes de Sousa (Escola
Secundária de Caneças); Cristiana Martins Rebelo (Escola
Secundária Adelaide Cabette);

Carolina Alves Rodrigues
(Escola Secundária Pedro
Alexandrino); Carlos Miguel
Marques Gonçalves (Escola Secundária da Ramada);
Nicolau Dinis Estrela Rego
Melquiades Filipe (Escola
Profissional Agrícola D. Dinis);
Francisco Maria Magalhães
Rodrigues (Externato Flor do
Campo); Elisabete Li (Instituto de Ciências Educativas).

Em c e r i m ó n i a re a l i z a d a
no Instituto de Segurança
Social, o Instituto Português
de Pedagogia Infantil (IPPI)
outorgou o Contrato de Comparticipação Financeira relativo
ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais, denominado PARES
2.0, que permitirá dar início
ao processo de ampliação das
suas instalações na Póvoa de
Santo Adrião.
Esta candidatura, apoiada
pelo Município de Odivelas
através da cedência de uma
parcela de terreno contígua às
atuais instalações com 382m2
e com uma verba de 150 mil
euros, possibilitará aumen-

tar mais 57 vagas na valência
de creche, reforçando uma
oferta tão necessária para o
Concelho que contou no ano
de 2019 com a maior taxa de
natalidade do País, pelo sexto
ano consecutivo.
As intervenções de beneficiação a realizar no equipamento
prevêem a criação das novas
salas de creche, novas zonas
de refeitório e recreio, além
da requalificação de outros
espaços já existentes.

Município
reforça
escolas
com mais 82
novos
assistentes
operacionais
Desde janeiro que as escolas do Município de
O divelas contam com
8 2 n o v o s a s s i s te n te s
operacionais. Este reforço
surge após a alteração da
portaria do Governo que
determina o número máximo de pessoal não docente estipulado para o
presente ano letivo.
Recorde-se que, já em
setembro, a Câmara
Municipal de Odivelas tinha aprovado por
unanimidade uma moção
que solicitava ao Governo
esta revisão, de forma a
poder alargar a contratação de mais assistentes

EDUCAÇÃO
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operacionais.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, “este
reforço do número de
assistentes operacionais
era tão esperado como
prioritário, especialmente no ano excecional que
vivemos. Tínhamos assumido o compromisso de
avançar com estas contratações logo que nos fosse
permitido, pelo que é com
muita satisfação que começamos 2021 com esta
boa notícia.”
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“Sinto-me em
casa e, enquanto
assim for, por cá
ficarei!”
Entrevista a Naide Gomes, uma das maiores atletas
portuguesas de alta competição.

VEJA MAIS
AQUI

Nasceu em São Tomé e Príncipe, a 20 de novembro de 1979.
Aos 13 anos, e já em Portugal, demonstra enorme aptidão
em diversas modalidades desportivas, destacando-se numa
prova escolar ao saltar 1,50 metros.
Detentora de vários recordes nacionais e doze medalhas internacionais, continua ainda hoje a ser uma referência para as
novas gerações e para os que têm acompanhado a sua vida.
Em 2015, anunciou o final da sua carreira desportiva, mas
continua a encarar a vida como uma competição saudável,
dedicando-se à família e desempenhando a profissão de
fisioterapeuta.
Fomos conhecer um pouco mais desta Campeã do Mundo
de salto em comprimento, com a marca de 7,12 metros, que
se apaixonou pelo Concelho de Odivelas e que aqui viu concretizado um sonho de criança.

DESPORTO

Quem é a Naide Gomes enquanto mulher?
Não consigo separar a Naide, hoje, sempre mulher, com a atleta.
Muito embora tenha terminado a minha carreira já há cinco
anos, considero-me sempre uma atleta, porque enfrento a vida
como se fosse uma competição, obviamente de forma mais
saudável porque tenho os meus filhos, a minha casa e o meu
marido. Mas enfrento a vida com otimismo e com a mesma
convicção que enfrentava enquanto atleta, porque não me
consigo separar das duas.
Como é que o desporto entra na sua vida?
Entra há muitos anos, com 13 anos, e vinda de São Tomé e Príncipe. Na escola, como todos os miúdos, praticava educação
física e tinha muito jeito para quase todas as modalidades.
Um dia um professor decide fazer um campeonato de
salto em altura em sala e eu, que nunca tinha saltado
nem treinado, nem sequer sabia o que era, fiz 1,50
metros e ganhei a prova.
Representar Portugal nos Jogos Olímpicos foi o
ponto alto da sua carreira?
Sim! Acho que sou uma sortuda porque consegui representar dois países. Nasci em São Tomé e Príncipe,
país que representei em 2000, nos Jogos Olímpicos
de Sidney. Mas depois senti que precisava de evoluir
enquanto atleta, e optei pela cidadania portuguesa.
Nunca vou renegar as minhas origens, mas acho que
represento os dois países e foi muito bom representar
Portugal e São Tomé em Jogos Olímpicos porque é
uma sensação única. É o ponto alto da carreira
de um atleta!
Gostaria de ter ganhado uma medalha, porque seria o culminar de tudo aquilo que fiz
enquanto atleta, e é algo que todos os atletas
ambicionam. Eu não o consegui, infelizmente,
mas acho que não deixei de ser a atleta que fui,
com as qualidades e os resultados que tive. Ao
todo, foram 12 medalhas internacionais e isso é
gratificante.
Conte-nos qual é a sua ligação a Odivelas. Como é
que a sua vida se cruza com este Município?
Já há quase 15 anos que comprei casa no Município.
Eu cresci na Margem Sul, mas como treinava em Lisboa, no
Jamor, e estudava na ESTeSL – Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa - em Moscavide, Odivelas era um Concelho que ficava a meio, com vários acessos, o que facilitava a
orientação entre os treinos e os estudos.
Não conhecia Odivelas de todo, comprei aqui casa, gostei
muito da zona na altura e gosto muito, ainda hoje. É a
Cidade que eu escolhi para criar os meus filhos e crescer.
Fui-me apaixonando por este local porque, realmente, acolheram-me muito bem e todos os presidentes me trataram
sempre muito bem.
Sinto-me em casa e, enquanto assim for, por cá ficarei!
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Estamos aqui muito perto do Parque Multidesportivo Naide
Gomes. Qual foi a sensação quando soube que iria ter um
parque multidesportivo com o seu nome?
Uau…foi muito bom!
Era um dos meus sonhos enquanto criança, enquanto a evolução como atleta, que um dia, quando terminasse a carreira,
pudesse ter uma rua ou um estádio com o meu nome, e isso
foi-me dado pelo Concelho de Odivelas.
É muito gratificante e é muito bom quando as pessoas valorizam o que fizemos ao longo dos anos, na carreira desportiva
e não só. Certamente não viram só a atleta com os resultados
que obtive, mas também a pessoa e a cidadã que sou e a contribuição que dou ao Concelho e isso foi muito bom. Nunca
vou esquecer, sou grata eternamente ao Concelho e à Câmara
Municipal de Odivelas por esse ato.
Os meus filhos quando aqui vêm passear dizem: «Olha a
mamã!». Ouvir o meu nome dito por quem frequenta o Parque
é uma sensação muito boa e gratificante!
É um orgulho quando passa neste parque e vê este local,
normalmente cheio de pessoas?
Um orgulho enorme! Obviamente gostaria de ver melhoramentos, porque há sempre coisas a melhorar. O princípio já
existe, e está sempre cheio de gente - agora não, infelizmente,
dada a pandemia - mas é um ótimo local para as crianças
poderem praticar alguma atividade física. É bom ver que as
pessoas do Concelho conseguem aproveitar o parque em prol
da sua saúde física e mental.
Como vê a aposta que a Câmara Municipal de Odivelas tem
dado ao Desporto no Concelho?
Vejo com bons olhos! Eu lembro-me que quando cá cheguei
nada disto existia. Ao nível desportivo, Odivelas não tinha muitas infraestruturas nem muito apoio e, com o passar dos anos,
a Autarquia tem investido imenso no desporto para todos e
não só para alta competição. É muito bom ver as pessoas a
aproveitarem esse apoio e as infraestruturas que a Câmara e
Concelho têm. É importante, tudo isto, para aumentar o nível
da atividade física no Concelho e contribuir para a diminuição
da inatividade do País.
Odivelas foi Cidade Europeia do Desporto em ano de pandemia, o que impossibilitou muitas das ações previstas da
Autarquia. Como viu esta distinção?
Temos de criar oportunidade onde há dificuldade.
A Câmara Municipal muito fez para ganhar esta eleição e esta
promoção de Cidade Europeia do Desporto. Infelizmente, foi
num ano nada bom, pois não conseguiram fazer o que tinham
estipulado em prol do desporto, mas contribuiu de certa forma
para as pessoas valorizarem um pouco mais o Concelho, e o
desporto em si na Cidade, porque outros anos virão e este
título nunca deixará de pertencer a Odivelas. O investimento
está feito, e futuramente vamos aproveitar de certeza.

DESPORTO
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Numa altura em que todos nós somos assombrados por
esta pandemia e que muitas crianças e jovens viram diminuída a sua atividade desportiva qual o conselho que uma
ex-atleta de alta competição pode deixar a estas gerações?
É difícil porque os miúdos gostam de brincadeira e de interagir
uns com os outros, gostam de ar livre, jogar à bola, e correr.
Infelizmente não é possível!
O conselho que dou aos pais é que incentivem os filhos,
mesmo em casa, a fazerem alguma atividade, seja em grupo,
em família ou individualmente, porque é isto que também
promove o bem-estar das crianças e as incita a gostarem um
pouco mais de desporto. É muito complicado, mas cabe aos
pais promoverem isso dentro das suas casas. Inventem jogos
entre irmãos, com os pais, é o que tento fazer com os meus
filhos. Não estar o dia todo sentados e mesmo em telescola,
de vez em quando, levantem-se e espreguicem-se, e vejam
programas de atividades e exercícios físicos nas redes sociais.
Há que aproveitar e reinventar.
Por fim gostávamos que deixasse uma mensagem para
os Odivelenses?
Mantenham a fé e a esperança que tudo isto vai passar, certamente. Estamos num período muito confuso, difícil para
todos, mas depois temos de festejar a vida e celebrar. Enquanto tivermos saúde, temos de aproveitar cada minuto
das nossas vidas em coisas úteis e criar oportunidade para
fazermos a diferença.
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Odivelas
Virtual Gym
Em pleno período de confinamento, a Câmara Municipal de
Odivelas, em parceria com a
ACES PORTUGAL - Associação Portuguesa das Cidades
Europeias do Desporto e com
o apoio do Instituto Português
do Desporto e da Juventude,
desenvolveu a Odivelas Virtual
Gym, uma plataforma online
que tem como objetivo ajudar
a população a manter a forma
física sem sair de casa.
A nova plataforma disponibiliza aulas de Ballet, Kickboxing,
Ginástica Sénior, Aulas de Pais
e Filhos, Treino Funcional, Yoga
e Dança, entre outras modalidades. Nesta plataforma é,
ainda, disponibilizado um assistente para planeamento de

treinos. Mantenha-se ativo!
Conheça a plataforma em
www.odivelasvirtualgym.com

Câmara Municipal assina
acordo de cooperação
com a Federação Portuguesa
de Desporto para Pessoas
com Deficiência
Assinalando o Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, o Pavilhão
Multiusos recebeu, a 3 de
dezembro, a cerimónia de
assinatura do Acordo de

DESPORTO

Cooperação entre o Município de Odivelas e a Federação Portuguesa de Desporto
para Pessoas com Deficiência
(FPDD).
O acordo agora firmado é

uma revisão do documento
assinado em 2000 que sempre pautou por uma estreita
relação entre as duas instituições. Reafirma-se, desta forma, que a prática desportiva

DESPORTO

para cidadãos com deficiência deve abranger, para
além dos benefícios estruturais, as vertentes social
e de afirmação individual.
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Melhor Cidade
Europeia do Desporto
em 2020
Bandeira de Ouro foi entregue pela ACES Europe
ao Presidente Hugo Martins nos Paços do Concelho.
Odivelas foi distinguida como
Melhor Cidade Europeia do
Desporto em 2020 pela ACES
Europe que considerou ter
sido o Município de Odivelas
que apresentou os melhores
programas e o melhor calendário de atividades durante
todo este ano, na Europa.
Em ano atípico, exigente e de
enorme resiliência face à pandemia, Odivelas cumpriu o
seu desígnio de Cidade Europeia do Desporto, reinventando e investindo em projetos
e ações.
Ao todo, foram promovidas
21.382 ações - incluindo eventos internacionais - desenvolvidas em parceria com 102
entidades, envolvendo um
total de 56.895 pessoas. Em
cerimónia realizada na noite

de 11 de dezembro, nos Paços do Concelho de Odivelas,
o Presidente da Aces Europe - Associação das Cidades
Europeias do Desporto, Gian
Francesco Lupattelli, entregou a Bandeira de Ouro ao
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins.
Para o Presidente do Município, “a distinção surge como o
corolário do reconhecimento
da cultura desportiva eclética
e efetivamente plural, numa
lógica de Desporto para todos
e geradora de coesão social e
de melhor qualidade de vida
em Odivelas, um Concelho
ativo, dinâmico, solidário, intergeracional, multicultural,
inclusivo, inovador e com os
olhos focados no futuro.”
Destacando a importância

de todo o movimento associativo, concelhio desportivo,
educativo, social, cultural e
recreativo, o trabalho diário de
centenas de dirigentes desportivos de clubes e coletividades do Concelho e o contributo de milhares de atletas
que todos os dias se superam,
Hugo Martins agradeceu, ainda, aos técnicos municipais
e voluntários pela sua dedicação e profissionalismo na
dinamização das atividades
possíveis e aos “muitos milhares de cidadãos que fazem
do desporto e da atividade
desportiva um estilo e uma
forma de vida saudável e de
melhoria da sua qualidade de
vida.”
Esta cerimónia contou com
a presença do Presidente da

DESPORTO

ACES Portugal, Nuno Santos,
do Presidente da Assembleia
Municipal de Odivelas, Miguel
Cabrita, do Vereador do Desporto, Paulo César Teixeira, e
dos Vereadores Edgar Valles,
João António e Mónica Vilarinho, além dos Presidentes de
Juntas de Freguesia do Concelho: Nuno Gaudêncio (Odivelas), Rogério Breia (Póvoa
de Santo Adrião e Olival Basto), Almiro Morais (Pontinha
e Famões) e Manuel Varela
(Ramada e Caneças).

VEJA MAIS
AQUI
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Exercício físico
em segurança
A pandemia trouxe-nos um
novo olhar sobre a nossa vida
e a rápida adaptação a uma
nova normalidade. Talvez nunca tenha sido tão importante
estarmos em boa forma, tanto física como mentalmente. Em tempos excecionais
e desafiantes, será essencial
encontrar maneiras de fazer
exercício em casa ou na rua,
seja qual for o seu objetivo:
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3 - Afundos no banco

4 - Flexão de braços

Apoie as mãos num banco ou cadeira e coloque os pés no
chão com os joelhos ligeiramente fletidos. Seguidamente,
desça o corpo ao mesmo tempo que flete os cotovelos até
atingirem um ângulo de 90 graus, mantendo as costas junto
ao banco. Quando chegar ao ângulo pretendido, empurre o
corpo para cima, fazendo a extensão dos cotovelos, até ficar
com os braços esticados e voltar à posição inicial.

Coloque-se em posição de prancha, com o cotovelo em extensão e com os pés ligeiramente afastados. As mãos deverão
estar alinhadas com os ombros e com os dedos virados para
a frente (posição inicial). Para iniciar o movimento, deve fletir o cotovelo de forma lenta e controlada, até que o ombro
desça ao nível do cotovelo e o braço esteja paralelo ao solo,
formando aproximadamente um ângulo de 90 graus entre
o braço e o antebraço, mantendo a cabeça alinhada com a
coluna e o abdominal bem contraído. Para terminar, volte à
posição inicial, faça extensão dos cotovelos, tendo em atenção
as dicas anteriores.

queimar calorias, tonificar
músculos ou tão simplesmente aliviar o stress.
Assim, disponibilizamos-lhe
um PT - Personal Trainer. Siga
o plano de treino aqui apresentado e não se esqueça do
aquecimento (antes de iniciar
o treino) e dos alongamentos
(no final). Mantenha-se saudável e protegido!

Acompanhe a
aula completa
em vídeo

1- Afundo unilateral

2 - Agachamento com salto

5 - Caminhada de urso

6 - Escalar montanha

Coloque um pé à frente e outro atrás, virados para a frente.
Desça de forma controlada até que os joelhos formem um
ângulo de 45 graus. O joelho da frente não deve passar a
linha do pé, nem levantar o calcanhar, o joelho detrás deve
ir na direção do chão, quase como se fosse tocar no mesmo.
Deve repetir o movimento alternadamente com cada uma
das pernas.

Pés à largura dos ombros, com o olhar direcionado para a
frente e contraindo o abdominal. Fletir os joelhos a um ângulo
de 90 graus sem deixar que estes passem a linha do pé e sem
que o calcanhar levante. Termina com um impulso vertical ao
mesmo tempo que expira.

Para iniciar, coloque-se de pé, com os pés à largura dos ombros.
De seguida, comece por fletir os joelhos ao mesmo tempo
que começa a apoiar as mãos no chão, caminhando com as
mesmas para a frente, até alcançar a posição de prancha. Para
terminar o exercício, faça o movimento contrário até chegar
à posição de pé.

Coloque-se em posição de prancha, alternadamente tire um
pé do chão e traga o joelho do mesmo lado em direção ao
peito, regresse à posição inicial e, em seguida, repita o mesmo
movimento com o lado oposto.

DESPORTO
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Azulejos
do Concelho
de Odivelas
agora em livro
O livro «Azulejos do Concelho
de Odivelas», da autoria de
Miguel Ferreira (técnico municipal aposentado), foi lançado
a 20 de novembro, nos Paços
do Concelho.
Coube ao Vereador da Cultura, Edgar Valles, fazer a apresentação do livro, tecendo
rasgados elogios ao autor,
“um bom observador, um
bom contador de histórias”,
numa edição que destaca
a presença do azulejo em
monumentos e igrejas de
referência do Município, em
escolas, nas três estações de
metro existentes no território e em inúmeros registos
encontrados em habitações
particulares espalhadas pelas
quatro freguesias do Concelho. Particularmente sensibilizado, o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Hugo Martins, sublinhou as

Um Concerto
de Ano Novo
diferente

variadíssimas qualidades
humana s qu e to rnam o
autor, Miguel Ferreira, numa
figura “carismática e acarinhada por todos os que se cruzam
com ele na vida pessoal e profissional, e que nos oferece
agora um livro que fica como
legado para a memória coletiva dos odivelenses.”
Reforçando a prioridade que
a Autarquia tem dado à valorização, requalificação e
salvaguarda do património
histórico, Hugo Martins relembrou obras realizadas no
decorrer deste mandato e que
totalizam já um investimento superior a três milhões de
euros.
O livro, que tem a coautoria
do fotógrafo municipal, Nuno
Luís, encontra-se disponível
ao público no Centro de Exposições de Odivelas.
Tradicional evento cultural
aconteceu de forma digital,
dando as boas-vindas ao ano
2021. Mantendo a tradição mesmo em tempo de pandemia,
a Câmara Municipal de Odivelas realizou o Concerto de
Ano Novo, transmitido a 15 de
janeiro nas plataformas digitais
da Autarquia. À semelhança
dos anos transatos, este concerto foi realizado em parceria
com o Conservatório de Música D. Dinis, que este ano inte-

VEJA MAIS
AQUI

CULTURA

grou o “Mural 18”, um projeto
de programação cultural em
rede. Este concerto faz parte da
programação anual da Câmara
Municipal de Odivelas, dando
as boas-vindas ao novo ano.

REVEJA AQUI
O CONCERTO

CULTURA
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Padrão do Senhor
Roubado requalificado
Concluída a 3ª e última fase
do processo de reabilitação
do Padrão do Sr. Roubado, decorreu a 17 de novembro um
momento simbólico que assinalou o términus da intervenção de conservação e restauro
das componentes pétrea e

metálica, a qual permitiu devolver a beleza original a este
património tão singular.
Para finalizar a reabilitação
foram colocados focos de
iluminação e também um
painel informativo com os
seus dados históricos e artís-

ticos, contribuindo para um
melhor conhecimento do monumento por parte de quem
o visita.

VEJA MAIS
AQUI

Espólio
do Instituto
de Odivelas
já está na
posse da
Câmara
Municipal
No âmbito do Protocolo de
Cedência Temporária de
Bens de Mobiliário e Decoração do extinto Instituto de Odivelas assinado
entre o Exército Português
e o Município, realizou-se
recentemente o levantamento e o transporte deste
espólio para o Concelho de

CULTURA
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Odivelas.
Os bens, que se encontravam nas instalações do Colégio Militar, farão parte do
acervo do futuro Centro Interpretativo do Mosteiro de
Odivelas, designadamente,
a parte da exposição relativa ao século XX.
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Preservação
e Restauro do Fundo
Documental
do Mosteiro de Odivelas
Acompanhamento dos trabalhos na Torre
do Tombo
O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, e o Vereador da Cultura, Edgar Valles, estiveram, a
12 de novembro numa visita à
Torre do Tombo, com o Diretor
da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB),
Silvestre Lacerda, acompanhando de perto os trabalhos
de conservação e restauro dos
livros que compõem o Fundo Documental do Mosteiro

de São Dinis e São Bernardo.
Este projeto resulta de um
Protocolo de Colaboração
entre a DGLAB e o Município
de Odivelas para a Conservação e Restauro, Digitalização
e Disponibilização Online da
Documentação do Mosteiro
de São Dinis e São Bernardo,
que será uma mais-valia, não
só em termos da investigação
histórica, mas também em
termos de difusão cultural

materializada na criação de
um espaço museológico.
A investigação sobre o Mosteiro/Núcleo Urbano de Odivelas
reveste-se como elemento
primordial nas vertentes históricas, artísticas e arqueológicas. Sendo a DGLAB responsável pela salvaguarda
e valorização do património
arquivístico nacional, tem à
sua guarda o fundo documental do Mosteiro, cujo acesso é

CULTURA

fundamental para a construção de um estudo relacional e
coeso que servirá de alicerce
ao futuro Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas
(CIMO).
Assim, parte importante da
investigação terá de ser realizada no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, onde se
encontra a documentação,
desde a sua fundação em 1295
até ao final do século XIX.

CULTURA
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Marmelada
branca
de Odivelas
com nova
imagem

Marmelada
branca
de Odivelas
volta a ser
Medalha
de Ouro

O “Manjar do Amor” é o doce por excelência dos
odivelenses
A história da Marmelada branca de Odivelas (MbO) cruza
caminho com a história do
território e encerra a tradição
e identidade que tão bem caracterizam este Município.
Distinguida pela sua original cor branca, a MbO surge
agora com uma nova imagem: não a do produto, que
essa é intemporal, mas a das
embalagens. Substituiu-se a
cor preta por um vermelho
escuro, uma tonalidade mais
ligada àquilo que caracteriza
este nosso produto: o Amor.
O amor que as monjas dedicavam na confeção deste
doce conventual, os amores
passionais, reais, amores pe-

cadores, amores de freiras
em mosteiros e envoltos em
lendas e mistérios.
São, também, essas histórias
que poderemos encontrar escritas nas novas embalagens
da Marmelada branca de Odivelas, enriquecidas também
pelas palavras de grandes poetas nacionais, como Bocage,
Fernando Pessoa ou Florbela
Espanca, entre outros. Caixas
colecionáveis e repletas do
Manjar do Amor que continuará a ser servido em cubos,
em barras ou em taças.
Apresentar uma nova imagem deste produto, que tão
bem caracteriza o nosso
Concelho, é mais um passo

na modernidade, na visão
cosmopolita que, cada vez
mais, distingue Odivelas e nos
afasta da visão de município
de periferia.
O Manjar do Amor é uma
iguaria secular que adoçou
realeza e povo, e cuja receita
nos foi deixada pela última
monja do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, D. Carolina Augusta de Castro e Silva,
perpetuando-se nos dias de
hoje através de produtores
certificados que vendem este
produto.

O doce característico de Odivelas venceu novamente
no Concurso Nacional de Doces de Fruta Tradicionais
Portugueses.
A nossa produtora Carolina Pinho recebeu, mais uma vez,
a Medalha de Ouro com a participação da Marmelada
branca de Odivelas no 9º Concurso Nacional de Doces
de Fruta Tradicionais Portugueses.
A saborosa vitória volta assim a dignificar a marca
Marmelada branca de Odivelas e o próprio Concelho
de Odivelas.
Trata-se de um doce conventual, com séculos de história,
criado pelas freiras Bernardas do Mosteiro de São Dinis
e São Bernardo.

CAIXA: Receita original (em português arcaico)
“Vão-se esbrugando os marme-

uma pinga na agoa coalhe: tira-se

los e deitando-os em agoa fria.

o taxo do lume e se lhe deita a

Põe-se a ferver em lume forte,

massa muito bem desfeita com a

estando bem cozidos se passão

colher: Torna ao lume até levantar

por peneira. Para 1 Medida de

empôlas tirasse para fóra e se

massa, 2 Medidas de Assucar em

bota até esfriar, Para se pôr em

ponto alto de sorte que deitando

pratos a secar”
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Monumento em destaque

Ruas com história

Anta das
Pedras Grandes
Sabia que no Bairro do Casal Novo, na Freguesia de
Caneças, em Odivelas, pode
encontrar a Anta das Pedras
Grandes, classificada como
Monumento Nacional desde
1944?
Uma Anta com câmara formada por sete esteios e um
pequeno corredor virado a
Sudoeste. Foi em 2005 que tiveram lugar os trabalhos para
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a sua conservação e restauro.
Do plano de intervenção,
constou o tratamento dos
diversos elementos ortostáticos. A colagem dos esteios
fraturados e a introdução de
um novo bloco, com as características dos existentes, para
substituir o esteio em falta,
bem como a sua implantação no local original, constituíram as mais importantes

ações desta intervenção. Esta
estrutura de grandes blocos
calcários foi utilizada como
espaço funerário, durante o
Neolítico final e Calcolítico (4º3º milénios a.C.).
A zona envolvente deste monumento foi requalificada recentemente, um investimento
municipal de cerca de 300 mil
euros, e contempla uma área
total de cerca de 12 mil metros

Rua Comandante
Augusto Alexandre
Jorge
quadrados, com uma zona de
lazer, uma área de circulação
pavimentada, com nova e
moderna iluminação pública,
estacionamento automóvel,
bem como um espaço relvado com mobiliário urbano
diversificado: bancos, bebedouros, parque de bicicletas,
entre outros.

A Rua Comandante Augusto
Alexandre Jorge, na freguesia de Odivelas, perpetua o
nome deste bombeiro nascido em Odivelas, a 15 de julho
de 1917. Foi admitido no Corpo
de Bombeiros Voluntários de
Odivelas, como cadete, a 9 de
agosto de 1933. Passou por
todos os postos hierárquicos
até ser nomeado, no dia 2 de

MONUMENTO EM DESTAQUE

agosto de 1951, comandante.
Em julho de 1978, foi nomeado comandante do Quadro
Honorário.
Foi louvado 39 vezes e recebeu diversas condecorações.
Destacou-se pela sua ação
nos temporais de 20 de novembro de 1937 e em fevereiro de 1979, nas inundações
de 3 de janeiro de 1974, e no

incêndio no paiol de munições da Pontinha, a 6 de junho
de 1951.
Faleceu subitamente durante o mês de julho de 1982,
quando em representação
dos Bombeiros de Odivelas,
se dirigia para a cerimónia de
posse do Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros.

RUAS COM HISTÓRIA

Fonte: Toponímia da Freguesia de Odivelas, Manuela Ferreira, junho de 2005
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Apoio às Instituições
Sociais reforçado com
215 mil euros

Município garante apoio
a vítimas de violência
doméstica

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou um apoio financeiro
de 215 mil euros às IPSS do Concelho, no âmbito do Programa
de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO) – Eixo Social. Esta é
uma medida que visa apoiar as instituições no desenvolvimento
das suas atividades de solidariedade social e o serviço de proximidade junto das famílias e da população mais vulnerável.
Com esta comparticipação financeira, a Autarquia renova
o compromisso assumido com as IPSS naquilo que é a sua
atividade regular, de aquisição de bens, serviços, equipamentos, viaturas e beneficiação das suas instalações, por forma a
reforçar a sua capacidade de intervenção face às dificuldades
acrescidas, em virtude desta fase crítica que atravessamos.

A funcionar desde abril de 2020, no Concelho de Odivelas, a
nova Unidade de Emergência para acolhimento de vítimas
de Violência Doméstica, acompanhadas ou não de filhos menores, ou maiores dependentes com deficiência, regista até
ao momento o acolhimento de 108 vítimas, acompanhadas
de 77 menores. As vítimas adultas apresentam uma média
de idades de aproximadamente 30 anos e os menores de
aproximadamente 10 anos.
Em caso de necessidade, contacte 213 501 645 ou 116 006 – Linha
gratuita de apoio à vitima ou via e-mail: apav.odivelas@apav.pt

Concluídas obras
de beneficiação do
Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Odivelas
Apoio global às 3 Corporações de Bombeiros
ascende a mais de 1 milhão de euros
O Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, visitou
no dia 10 de dezembro o Quartel dos Bombeiros Voluntários
de Odivelas, após a conclusão
das obras de requalificação
da cobertura do edifício e da
instalação de painéis solares.
Esta intervenção, que tem
como objetivo melhorar a
eficiência energética e as
condições atuais do Quartel, surge na sequência de
um apoio ex traordinário,
num valor de 70 mil euros,
por parte do Município de
Odivelas. Recorde-se que,
recentemente, foram também atribuídos subsídios

Vacinação Contra
a Gripe a Pessoas
em Situação
de Sem-Abrigo

Preços dos passes
sociais sem alterações
em 2021

A Câmara Municipal de Odivelas, em articulação direta com
o ACES Loures-Odivelas e com a Junta de Freguesia de
Odivelas, procedeu a uma campanha de vacinação contra
a gripe de pessoas em situação de sem-abrigo interessadas
na administração da mesma.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu que os
atuais valores dos passes Navegante se mantêm idênticos em 2021, não sofrendo as respetivas tarifas qualquer
atualização, pelo segundo ano consecutivo. Recorda-se
que o Município de Odivelas comparticipa o financiamento do tarifário do Passe Navegante em cerca de
1,4M€ anuais.

OUTROS DESTAQUES
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de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Caneças, no
valor de 51 mil euros, para a
realização de obras de beneficiação e pintura do edifício
e à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
da Pontinha, num montante
superior a 6 mil euros, para a
reparação de duas ambulâncias de socorro pré-hospitalar.
Odivelas é, atualmente, um
dos municípios portugueses que mais apoia as suas
Associações de Bombeiros,
atribuindo-lhes um montante
anual de aproximadamente 1
milhão de euros.

Projeto Odivelas Apoia
(da ideia à empresa)
distinguido a nível
europeu
O projeto “Odivelas Apoia (da ideia à empresa)”, promovido pela Câmara Municipal de Odivelas, foi distinguido
com uma Menção Honrosa na categoria de “Desenvolvimento do Ambiente Empresarial” dos European
Enterprise Promotion Awards 2020.

Cartão ODIkids
proporciona mais
vantagens às famílias
Encontra-se disponível o novo Guia de Empresas Aderentes ao
Cartão Municipal ODIkids, com um maior número de estabelecimentos comerciais e, consequentemente, mais vantagens na
aquisição de bens e serviços no Município de Odivelas. O Cartão,
gratuito, é dirigido a crianças com idades compreendidas entre
os 0 e os 11 anos (inclusive) que residam, estudem ou cujos pais/
encarregados de educação trabalhem no Concelho.

OUTROS DESTAQUES
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Assembleia Municipal
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Março de 2020 ficará na nossa
memória coletiva como o mês
em que o vírus Covid-19, que
vinha já assolando duramente
outros países na Europa há
várias semanas, atingiu o
nosso país em força e tornou
necessário um primeiro confinamento, perante os riscos de
saúde pública e a escassez de
conhecimento científico que
permitissem proteção eficaz
contra os riscos de contágio.
Vários meses depois, o início
de 2021 foi o momento em
que a pandemia conheceu

uma nova e alarmante onda
em Portugal, com o número
de casos, de internamentos
e o ritmo de contágio mais
elevados desde março.
Mas o início de ano de 2021
será lembrado acima de tudo,
todos o esperamos, como
um momento de viragem
no combate ao Covid-19. O
momento em que diante de
nós se abre uma renovada
esperança, com as recém
descobertas vacinas e a sua
aplicação massiva, em mais
uma demonstração de capacidade de resposta do nosso
Serviço Nacional de Saúde e
dos seus profissionais, com o
apoio logístico de muitas pessoas, entidades e instituições,
incluindo as autarquias locais.
Este é, por isso, um momento
em que é devida uma palavra
a todos os profissionais que
têm estado envolvidos, em
diferentes organizações, nas
diferentes frentes de combate à pandemia – na saúde, na
proteção civil, no apoio social.
Durante o último ano, temos

vivido sob o signo da prevenção e do combate à doença
causada pelo vírus SARS-COV-2 e de um esforço coletivo titânico para minimizar
os impactos do choque pandémico. Minimizar os impactos sobre a saúde, minimizar
a perda de vidas humanas,
minimizar os impactos sobre
a economia, o emprego, as
empresas, as famílias.
Não tem sido um caminho
fácil. E continuará a ser difícil,
porque parte dos impactos da
pandemia, desde logo na saúde, só se revelarão plenamente com a passagem do tempo.
Mas é um caminho que temos
trilhado, passo a passo, lado a
lado, e que vamos continuar
a trilhar juntos num esforço
coletivo de enorme dimensão.
As condições para o fazer serão tanto melhores quanto
melhor for a evolução dos
números de infetados e internados no curto prazo. E, do
ponto de vista económico e
social, quanto menor for a escala dos impactos nos princi-

pais indicadores do emprego,
da atividade das empresas e
nas situações de maior vulnerabilidade social.
O papel das autarquias locais nas ações de proximidade junto dos cidadãos e a
sua capacidade única para
acompanhar no terreno a
situação, tanto da evolução
da pandemia como dos seus
impactos económicos e sociais junto dos cidadãos, tem
feito e continuará a fazer toda
a diferença.
No município de Odivelas não
é diferente. E a Assembleia
Municipal dirá presente, como
tem dito até agora. Funcionando, enquanto for necessário, com limitações e com
todas as precauções de saúde,
mas não deixando de exercer
a sua missão de acompanhamento e fiscalização política tanto do poder executivo
como da realidade local.
Miguel Cabrita

COMISSÕES ESPECIALIZADAS
ACOMPANHAM REALIDADE MUNICIPAL
Apesar das restrições de saúde pública, as Comissões continuaram a acompanhar as
políticas municipais ao longo
dos últimos meses.
Entre outras atividades e
reuniões de discussão temática, este acompanhamento
traduziu-se na audição de
diferentes entidades, com

enfoque particular nos desafios causados pela pandemia: a título de exemplo, na
comunidade escolar, tiveram
lugar reuniões com diretores
de agrupamento; nos serviços de proteção civil, com as
corporações de bombeiros
voluntários do Concelho; nos
serviços de saúde, com o

ACES Loures-Odivelas. Houve também reuniões com o
tecido empresarial, incluindo
a AESCLO (Associação Empresarial de Comércio e Serviços
dos Concelhos de Loures e
Odivelas), o IEFP (Instituto de
Emprego e Formação Profissional) e outros intervenientes.
Além de diferentes serviços

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

municipais, estiveram também presentes em reuniões
das Comissões os Vereadores
Edgar Valles, Susana Santos,
Paulo César Teixeira, Mónica
Vilarinho e João António.
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ASSEMBLEIA REFORÇA
MEDIDAS DE PREVENÇÃO

COMISSÕES PASSAM
A REUNIR ONLINE

À medida que os principais indicadores da pandemia foram
dando sinais de agravamento, a Assembleia Municipal reforçou
as medidas de segurança adotadas nas suas Sessões.
Depois de no primeiro período de confinamento ter existido
um período de suspensão dos trabalhos e de eles terem sido
retomados, a partir de abril, com um modelo misto em que
19 (metade mais um) dos 37 membros estavam presentes
em sala e 18 participavam à distância, as reuniões evoluíram
posteriormente para um modelo com apenas 13 membros
presentes em sala.
Com o novo confinamento decretado durante o mês de janeiro,
foi decidido reavaliar o modelo de trabalhos da Assembleia
e reunir, a partir de fevereiro, com um formato ainda mais
reduzido, assegurando a presença em sala de um máximo
de um representante por força política e a deputada não
inscrita, além da Mesa de Assembleia e da representação do
executivo municipal. Todos os outros membros da Assembleia
e a Câmara Municipal participam à distância.
À medida que as medidas de saúde pública forem sendo suavizadas, está previsto que a Assembleia Municipal se aproxime
gradualmente do funcionamento normal.

As Comissões da Assembleia Municipal adaptaram o seu
modelo de funcionamento às regras de saúde pública, encontrando-se suspensas atividades externas e, em particular,
visitas a entidades.
A partir do início do confinamento de janeiro, foram limitadas
as reuniões nas semanas seguintes, tendo estas passado a ser
realizadas preferencialmente online.
As Comissões são coordenadas por diferentes partidos (Assuntos Económicos e Financeiros – Armindo Fernandes (CDU);
Coesão Social e Saúde – Carlos Roda (PPD/PSD); Educação,
Cultura, Juventude e Desporto – António Boa Nova (PS); Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente – Carlos
Lopes (PS)).

REGRAS EXCECIONAIS
PARA ASSEMBLEIAS
VIGORAM ATÉ JUNHO

SESSÕES EM DIRETO
NO YOUTUBE
De modo a tornar as Sessões da Assembleia acessíveis a
um maior número de pessoas, em particular num período
em que o caráter público das sessões se encontra suspenso,
as Sessões plenárias da Assembleia Municipal são, desde o
passado mês de abril, transmitidas em direto no canal da
Assembleia Municipal de Odivelas da plataforma Youtube.
Cada reunião fica disponível na plataforma, para visualização, até ao plenário seguinte.

A legislação que flexibiliza a realização de assembleias por
videoconferência foi alargada até junho de 2021.
A Lei 1-A/2021 de 13 de janeiro estabelece que as reuniões
dos órgãos das autarquias locais possam, até 30 de junho,
ocorrer por meios de comunicação digital ou através de modalidades mistas que combinem o formato presencial com
meios de comunicação à distância (artigo 3.º) – formato que
a Assembleia Municipal de Odivelas adotou.
Estando suspensa a presença de público, a participação
dos cidadãos é salvaguardada através de meios à distância,
previstos na Lei 28/2020 de 28 de julho. Assim, foi criada a
possibilidade de envio de e-mails ou gravações vídeo para a
Assembleia, ou ainda a gravação prévia nos Paços do Concelho.

Contactos e canais institucionais da Assembleia Municipal de Odivelas

Assembleia Municipal de Odivelas

facebook.com/ am.odivelas

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

assembleia.municipal@cm-odivelas.pt

Siga a Câmara Municipal de Odivelas nas redes sociais

www.cm-odivelas.pt

facebook.com/cmodivelas

instagram.com/cmodivelas

youtube.com/videoscmodivelas

