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Caro(a) Munícipe,

Estamos prestes a completar o primeiro 
ano do atual mandato autárquico. Ao 
longo deste período temos trabalhado 
de forma empenhada, séria e respon-
sável para fazer face às condicionantes 
existentes e, em simultâneo, continuar 
o caminho de exigência e progresso que 
assumimos com os nossos cidadãos.
Para além do amplo conjunto de investi-
mentos em curso, superior a 11 milhões de 
euros, realizado com o intuito de requa-
lificar e modernizar o nosso território, 
desenvolvemos também inúmeras ações 
e projetos mobilizadores, de grande 
impacto social e cultural.  
Destaco a criação da marca “Odivelas 
a Mexer”, especialmente em foco nesta 
revista municipal, que teve como ponto 
de partida um grande festival e que reu-
niu milhares de participantes nas suas 
dezenas de iniciativas. Um projeto dinâ-
mico e intergeracional que alia a ativi-
dade física e recreativa para fomentar 
o espírito de comunidade e incentivar 
estilos de vida cada vez mais saudáveis.
Retomámos, igualmente, o programa 
“Férias de Verão”, proporcionando às 
nossas crianças e jovens um conjunto 
de experiências lúdicas e didáticas, de 
ocupação de tempos livres e de incentivo 
ao seu desenvolvimento e socialização. 
E como a promoção do envelhecimento 
ativo continua a ser uma das nossas 
prioridades, voltámos a organizar o tão 
acarinhado “Passeio Sénior” que reuniu, 
em Almeirim, mais de 2.000 pessoas, 
num grande momento de convívio e 
confraternização. 
No momento em que se inicia mais um 
ano letivo, e por forma a garantir que o 
regresso às aulas decorra com conforto e 
qualidade para todos os que estudam e 
trabalham nas nossas escolas, voltámos 
a aproveitar o período de interrupção 
letiva para realizar obras de manutenção 
e requalificação no parque escolar muni-

cipal, com um investimento superior a 
um milhão e meio de euros. 
Em paralelo, decidimos renovar a atribui-
ção gratuita das fichas escolares até ao 2.º 
ciclo do ensino básico e a oferta de kits 
escolares a todos os alunos dos Jardins 
de Infância e do 1.º ciclo. Continuaremos, 
também, a assegurar o fornecimento de 
três refeições diárias às crianças do pré-
-escolar e do 1.º ciclo, bem como o almoço 
a todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos e do 
ensino secundário. Medidas essenciais de 
apoio ao orçamento familiar e que visam 
garantir o sucesso na aprendizagem e 
uma efetiva igualdade de oportunidades 
para todos. 
De facto, é nossa ambição continuar a 
comprovar, todos os dias, o poder trans-
formador das autarquias locais na miti-
gação das desigualdades sociais e na 
melhoria da qualidade de vida. No atual 
contexto de enorme incerteza e de novos 
desafios, continue, assim, a contar con-
nosco para a prestação de um serviço 
público focado na coesão, no futuro e 
no desenvolvimento social e humano de 
todos os Odivelenses. 

Receba um abraço de confiança e 
esperança.

O Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Martins

“Hipoterapia de Odivelas”
Projeto pioneiro e diferenciador

Em funcionamento desde 2009, o pro-
jeto «Hipoterapia de Odivelas» presta, 
anualmente, apoio a cerca de 80 alunos 
com Necessidades de Saúde Especiais 
(NSE), numa iniciativa em que o trabalho 
com cavalos é potenciador de inclusão e 
integração social. 
Dirigido a crianças e jovens com NSE que 
se encontram inseridos no sistema de 
ensino público do concelho e enquadra-
dos nos Centros de Apoio à Aprendiza-
gem, este projeto tem vindo a evoluir de 
uma forma muito positiva, encontrando-
-se numa fase de metodologia e experi-
ência consolidada.
Através de um trabalho de elevada qua-
lidade profissional e técnica da equipa 
multi e transdisciplinar envolvida, o pro-

jeto «Hipoterapia de Odivelas» assenta 
numa base diferenciadora e pioneira. É 
desenvolvido através do programa de 
Serviços Assistidos com Equinos, dividido 
em três áreas de intervenção:

• Terapias Assistidas com Equinos;
• Educação Assistida com Equinos;
• Equitação Adaptada.

Num trabalho conjunto e ativo entre as 
atividades equestres, a área da saúde e da 
educação, os seus utentes obtêm benefí-
cios terapêuticos com fins motivacionais, 
educativos e recreativos. 
São atendidos diversos tipos de compro-
metimentos, sejam motores, sociais, men-
tais, emocionais, percetivos ou sensoriais, 
que resultam em implicações positivas 
no tónus muscular postural, no sistema 

sensorial, na função motora, no sistema 
respiratório e na cognição da fala-lingua-
gem, para além do benefício da atividade 
física equestre.
O projeto «Hipoterapia de Odivelas» 
resulta de uma parceria entre a Câmara 
Municipal, a Escola Profissional Agrícola 
D. Dinis – Paiã, a Rodoviária de Lisboa, o 
Ministério de Educação/DGEstE (Direção-
-Geral dos Estabelecimentos Escolares), e 
os agrupamentos de escolas do concelho.
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“Manhãs Ativas” 
promoveram bem-estar

A iniciativa «Manhãs Ativas» da Câmara 
Municipal de Odivelas promoveu, durante 
o verão, a prática desportiva para todas as 
idades, de forma a potenciar o exercício 
físico como fator promotor de saúde.
De 18 de junho a 30 de julho e a 3 e 24 de 
setembro, foram organizadas várias aulas 
de grupo, inclusivas, de participação livre 
e gratuitas, como Yoga, CardioFitness ou 
GAP em seis locais do concelho. 
Categorizado em três áreas: «A Mexer com 
TRANQUILIDADE», «A Mexer com RITMO» 
ou «A Mexer com ENERGIA», foram vários 
os munícipes que aderiram a este projeto 
promotor de estilos de vida saudáveis.   

Manuel Baptista · 70 anos
“Habitualmente pratico bas-
tante atividade física ao ar 
livre. Passava a vida sentado, 
era quase uma bolinha e a 
minha médica quase me fez 
um ultimato. As questões 
de saúde obrigaram-me a 
praticar exercício físico, mas 
agora habituei-me e gosto.”

Lúcia Mendonça · 62 anos
“Gosto de caminhar ao ar 
livre para acompanhar o 
meu neto. Por questões de 
saúde prefiro caminhadas, 
mas penso que o concelho 
está muito desenvolvido 
para quem gosta de praticar 
outro tipo de atividades em 
parques desportivos.”

Armando Cá · 32 anos
“Pratico o desporto ao ar livre 
para me manter em forma, 
e é muito agradável usufruir 
dos benefícios do exercício 
físico. Além disso, acabamos 
por encontrar e conviver com 
outras pessoas.”

Hernâni Rijo · 30 anos
“Os parques ao ar livre 
oferecem muitas alterna-
tivas para nos mantermos 
em forma. São uma espécie 
de complemento a outras 
atividades físicas. No meu 
caso, que faço regulamente 
desporto em espaços aber-
tos, é muito importante e 
funciona como apoio na 
prática de atletismo.”

Henrique Lopes · 21 anos
“Eu gosto muito de estar 
ao ar livre. Prefiro praticar 
desporto em parques mul-
tidesportivos do que estar 
fechado em ginásios. Penso 
mesmo que se devia apostar 
mais na construção deste 
tipo de infraestruturas.”

João Vaz · 44 anos
“Os espaços ao ar livre são 
fantásticos. Acredito que são 
uma boa forma de promo-
ção do bem-estar. Costumo 
frequentar estes parques 
multidesportivos da Câmara 
Municipal de Odivelas com o 
meu filho, e é também uma 
forma de o motivar para o 
exercício físico.”

Vanessa Lencastre · 39 anos
“Faço habitualmente des-
porto ao ar livre, faz-me sen-
tir bem. Costumo caminhar 
em parques verdes e penso 
que devia haver mais espa-
ços de lazer com sombras.”

André Cruz · 22 anos 
“É preferível fazer desporto 
ao ar livre do que ficar em 
casa, pois podemos também 
interagir com mais pessoas. 
Os parques multidesportivos 
de Odivelas oferecem muitas 
alternativas para quem pro-
cura treinos diversificados.”

Piere Caruso · 58 anos
“Estar em casa não dá saúde 
a ninguém e os espaços ao ar 
livre em Odivelas são muito 
agradáveis. Também gosto 
de praticar outro tipo de 
desportos como padel, em 
que aproveito os campos da 
Câmara Municipal de Odive-
las, no Parque Multidespor-
tivo Naide Gomes, para me 
divertir com os amigos.”

 VOX POP
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Festival pôs 
Odivelas a Mexer

De 21 de maio a 5 de junho, o 1.º Festival 
“Odivelas a Mexer” invadiu o concelho 
com múltiplos eventos nas diversas fre-
guesias do concelho. 
Dedicado ao Desporto e à Juventude, um 
dos pontos altos foi o concerto de Carlão, 
onde cerca de 6 mil pessoas assistiram, no 
Parque Multidesportivo Naide Gomes, a 
um espetáculo repleto de energia e “boa 
onda”. O cantor apresentou alguns dos 
seus maiores sucessos, demonstrando a 
alegria de subir ao palco, pela primeira 
vez, em Odivelas (ver entrevista).
Durante duas semanas realizaram-se 
ainda diversas atividades, tais como: 
exposições, mercadito solidário, espetá-
culos de dança, atividades lúdicas, radi-
cais e desportivas, momentos musicais, 
torneios, campeonatos, sarau gímnico, 
gala de ballet, atividades aquáticas, e 
uma corrida. É ainda de destacar a ini-
ciativa «Freguesias a Mexer» que levou 
insufláveis e muitas atividades para 
pequenos e graúdos a Caneças, Famões, 
Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo 
Adrião e Ramada.
Os alunos do Clube do Movimento tam-
bém marcaram presença neste festival, 
participando numa Mega Aula de Ginás-
tica, e em aulas de Walking Football, uma 
parceria com o Sindicato dos Jogadores. 

Concerto de Carlão, «Freguesias a Mexer», e muitas outras atividades desportivas, 
musicais e culturais animaram a primeira edição deste Festival.

Veja 
o vídeo aqui.

© Ruben Morais Claudino

https://youtu.be/jn3h3sVErRY
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Tivemos muitas pessoas neste espetá-
culo hoje. Quer deixar uma mensagem 
à população que assistiu à sua atuação?
Obrigado. É o que eu tenho a dizer a toda 
a gente que esteve presente esta noite. 
Muito obrigado.
Realmente, fizeram de mim um rapaz 
feliz. Espero que tenham gostado do 
concerto. Eu acho que sim. E fico muito 
contente de ter cada vez mais um público 
transversal, que vai desde crianças de 
tenra idade até pessoas mais velhas do 
que eu. E eu já tenho alguma! Obrigado 
pela energia, pela atenção, pela dedica-
ção do princípio ao fim do concerto. Isso 
para mim e para nós, para a banda toda, 
é muito importante. Por isso, obrigado.
 

Já esteve no concelho de Odivelas em 
2014, como júri do programa “Rising 
Star”, gravado aqui no Pavilhão Multiu-
sos de Odivelas. Qual a imagem que tem 
deste concelho?
É uma imagem muito boa e, de 2014 até 
agora, acho que só melhorou essa ima-
gem. Nós estávamos a chegar na carrinha 
e reconhecia, perfeitamente, o caminho 
que eu fazia para vir gravar o “Rising Star”. 
E realmente há aqui toda uma envolvên-
cia muito boa, muitas árvores, muitos 
restaurantes, serviços, coisas a funcionar. 
Um dos nossos elementos da banda até 
estava a dizer que gostava de vir para aqui 
morar. Está mesmo um sítio com uma 
boa energia e com uma boa vibração.
 

Como é que foi a experiência de subir 
ao palco pela primeira vez em Odivelas?
A experiência foi incrível. Eu acho que 
quando há assim aquela sinergia entre a 
banda e o público, e eu vejo aqueles sorri-
sos e vejo uma energia boa, e as pessoas 
a divertirem-se, eu saio de mim próprio. 
É uma coisa quase transcendental.  É isto 
que me faz feliz, quando eu olho para o 
público e vejo que as pessoas estão a rir, a 
saltar, a dançar, e a ouvir também quando 
é preciso ouvir. E quando há essa química, 
o concerto cresce dez vezes. Aquilo que 
é um concerto normal passa a ser um 
concerto muito bom. E pronto, só espero 
não estar enganado porque para mim foi 
mesmo incrível.
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Veja 
a entrevista aqui.

Estivemos à conversa com Carlão a propósito 
do seu concerto, inserido na 1.ª edição do 
«Festival Odivelas a Mexer», que contou
com cerca de 6 mil pessoas.

A Câmara Municipal de Odivelas voltou a promover
o “Passeio Sénior”, um evento que é já uma tradição no concelho.

Odivelas está com boa 
energia e vibração

Passeio Sénior: 2000 seniores
viajaram até Almeirim

De 17 a 20 de maio, cerca de 2000 senio-
res rumaram a Almeirim para um almoço 
onde não faltou animação, com música 
ao vivo e baile.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, e a Vereadora 
da Coesão Social, Susana Santos, acom-
panhados por membros do executivo 
da autarquia e presidentes das juntas 
de freguesia do município, presenciaram 
esta enorme festa sénior. “Foi com muito 
carinho e cuidado, face à pandemia que 
ainda vivemos, que retomámos este ano 
o Passeio Sénior. Esta é uma iniciativa que 
muito nos orgulha e que reforça a promo-
ção do envelhecimento ativo como uma 
das maiores prioridades desta autarquia.”, 
referiu Hugo Martins.

https://youtu.be/CubmHnzX-Us
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125 anos dos 
Bombeiros Voluntários de Odivelas

4 de junho
Caminhada e corrida

Composta por uma corrida (6.000m) e 
uma caminhada (3.000m), a boa dispo-

sição reinou entre os mais de 300 par-
ticipantes nesta iniciativa, integrada no 

Festival «Odivelas a Mexer». 

18 de junho | Espetáculo 
do “Rouxinol Faduncho”

A Praça da República, no Jardim da Amoreira, 

Ramada, recebeu mais de 800 pessoas para 

assistirem ao espetáculo de Marco Horácio na pele 

de “Rouxinol Faduncho”. Os espetadores vibraram 

com a excelente disposição do artista, que foi

interagindo com o público ao som de músicas

com humor e devidamente coreografadas.

29 de junho | Dia aberto 
O quartel esteve aberto à população
para a realização de visitas guiadas.

2 de julho | Desfile
O tradicional desfile de viaturas ocorreu nas 
freguesias da área da intervenção da Corpora-
ção. Na ocasião, foi oferecida ao Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas uma pequena 
lembrança das comemorações dos 125 anos 
dos Bombeiros Voluntários de Odivelas. 

3 de julho | Sessão Solene
A celebração deste dia iniciou-se com a inauguração de três viatu-
ras, uma delas um Veículo Especial de Combate a Incêndios (VECI) 
disponibilizado pela Câmara Municipal de Odivelas. O Presidente da 
autarquia, Hugo Martins, entregou ainda um apoio financeiro extra-
ordinário simbólico no valor de 125 mil euros.  Também presente 
na Sessão Solene, a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia 
Gaspar, elogiou o município de Odivelas, sublinhando ser um caso 
de sucesso “pelas boas práticas e pelo apoio que dá aos bombeiros.”

Longe vão os tempos em que os Bombei-

ros Voluntários de Odivelas tiveram o seu 

primeiro quartel localizado numa depen-

dência do Mosteiro de Odivelas.  Passaram 

125 anos, comemorados agora em 2022, e 

pelo caminho ficaram muitas mudanças, 

impondo-se, persistentemente, um melhor 

serviço prestado à população. O atual quar-

tel, mais amplo e com melhores condições 

operacionais, está situado nas traseiras do 

anterior na Rua dos Bombeiros Voluntários, 

e foi inaugurado a 29 de junho de 1997, dia 

do centenário da corporação.

Ao longo dos últimos meses de junho e julho, 

realizaram-se diversas atividades para cele-

brar o aniversário dos “Soldados da Paz” de 

Odivelas. Eis a cronologia dos eventos:

25 de junho
Jantar de aniversário
Neste dia, os Bombeiros de Odivelas juntaram família e amigos 
num jantar de aniversário. Este evento contou, ainda, com as 
promoções oficiais dos Bombeiros de 3.ª que integraram os cur-
sos de formação de ingresso na carreira de Bombeiro Voluntário 
e, também, com a entrega das medalhas de dedicação,
de honra, e de assiduidade.
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Compras ao Luar 
regressaram a Odivelas

Recorde os 
melhores momentos.

Milhares de pessoas voltaram a marcar presença na iniciativa «Compras ao Luar» 
que se realizou a 1 de julho na Rua Pulido Valente, nas Colinas do Cruzeiro.

Cumprindo a tradição, o comércio local 
esteve de portas abertas até à meia-noite 
e recebeu uma “moldura humana com-
provativa do sucesso deste evento”, con-
forme afirmou o Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Martins, que 
participou nesta VI edição acompanhado 
pela Vereadora Mónica Vilarinho e por 
vários elementos do executivo municipal. 
O autarca referiu, ainda, que “o investi-
mento do município nesta iniciativa é 
apenas uma alavanca, uma âncora para 
a revitalização da atividade económica 
do concelho. Ganha o município, ganham 
os munícipes, as empresas ganham visi-
bilidade e ganha a dinâmica económica 
do território que é, cada vez mais, um 
concelho com vida própria.”

A iniciativa, que seduz pela sua originali-
dade e que encanta pela sua diversidade, 
regressou após dois anos de ausência 
com atuações musicais, demonstrações 
desportivas e de dança, insufláveis para os 
mais pequenos, passeios de tuk-tuk, uma 
exposição de carros antigos e animações 
multimédia, entre outras atividades. [...] é, cada 

vez mais,
um concelho 

com vida própria.
Hugo Martins

Presidente Câmara Municipal de Odivelas

https://www.youtube.com/watch?v=yJoUrG_2cik
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Adjudicada construção da nova
EB Amoreira n.º1 na Ramada
Nova escola vai dar resposta a 267 crianças.

Na sequência do lançamento do Con-
curso Público e decorrido o processo de 
contratação pública inerente, foi apro-
vada no passado dia 6 de julho de 2022, 
a adjudicação de construção da nova 
Escola Básica Amoreira n.º 1, na Ramada.
Este novo estabelecimento de ensino 
contará com 8 salas de aula de 1.º ciclo 
com capacidade para 192 alunos e com 
3 salas de Pré-escolar para 75 crianças.
“Este novo equipamento educativo repre-
senta um investimento aproximado de 
5 milhões de euros e reforça o com-
promisso da autarquia na ampliação e 
modernização do parque escolar muni-
cipal, afirmando Odivelas como Concelho 
Educador e solidário”, referiu o Presidente 
da Câmara Municipal, Hugo Martins.
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Ampliação da EB Bernardim Ribeiro 
em Odivelas concluída

O Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, e a Vereadora 
da Educação, Susana Santos, visitaram 
no dia 30 de junho a Escola Básica Ber-
nardim Ribeiro na Codivel, Odivelas, tes-
temunhando a excelência das obras de 
ampliação realizadas.
Num investimento aproximado de 650 
mil euros, foi construído um novo edifício 
com espaço de sala de aula com valências 
de unidade de ensino especial, um centro 
de recursos, mais 2 espaços de sala de 
aula do 1.º ciclo e um novo refeitório/sala 
polivalente.
Esta ampliação demonstra, efetivamente, 
o plano da autarquia na melhoria do par-
que escolar municipal, de forma a valo-
rizar o processo pedagógico dos alunos.

N.º 43    |     SETEMBRO    |     Revista Municipal

Novo edifício representa 
investimento de quase 
650 mil euros.

Concluída ligação da
Rua Tony de Matos à
Tomás da Anunciação
Estão concluídas as obras de ligação da 
Rua Tony de Matos à Rua Tomás da Anun-
ciação, em Odivelas.
Na sequência de um investimento de 
700 mil euros, foram criados cerca de 
100 novos lugares de estacionamento e 
melhoradas as condições de circulação 
automóvel e pedonal.
Esta é uma das várias intervenções que a 
Câmara Municipal de Odivelas tem rea-
lizado por todo o concelho, de forma a 
melhorar a segurança e a qualidade do 
espaço público.
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11 milhões de euros
de obras em curso
A Câmara Municipal de Odivelas tem em curso, por todo o concelho, diversas 
obras nas áreas da saúde, educação, lazer, cultura e mobilidade. Conheça outras 
intervenções que demonstram o compromisso da autarquia em investir, modernizar 
e requalificar o concelho de Odivelas.

Novo Jardim de Infância
da Póvoa de Santo Adrião

Nova Escola Básica de Odivelas

Investimento: 1.000.000 €

Investimento: 5.000.000 €

19OBRAS
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Arrancou a construção
do Pavilhão Desportivo
da EB D. Dinis nos Pombais

Teve início a empreitada de construção 
do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 
D. Dinis, nos Pombais, Odivelas.
O novo edifício, com cerca de 1.260m2, 
representa um investimento municipal 
de aproximadamente 1.3 milhões de 
euros e contempla uma área reservada 
à prática desportiva, uma sala multiusos, 
uma arrecadação, balneários/vestiários, 
instalação sanitária para pessoas com 
mobilidade condicionada, sala para pro-
fessores, e a requalificação dos acessos e 
arranjos exteriores envolventes.

Investimento de 
1.3 milhões de euros 
neste tão esperado 
equipamento.
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Reabilitação 
da Biblioteca 
Municipal
D. Dinis

3.ª Fase das 
Zonas 30
em Odivelas

Investimento:  1.000.000 €

Investimento (total):  1.500.000 €

Parque 
Integrado do 
Bairro do Sol 
Nascente

Investimento:  170.000 €

Nova Unidade de Saúde de Famões

Reabilitação dos jardins
da Quinta do Espírito Santo

Investimento: 1.400.000 €

Investimento: 300.000 €
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MALAPOSTA22

Arte inclusiva na Malaposta
O Centro Cultural da Malaposta recebeu 
de 19 a 23 de julho, o InArt - Community 
Art Festival, um espetáculo inclusivo com 
atuações em inglês e português, focadas 
na comunidade artística surda, e com 
interpretação em língua gestual portu-
guesa e sistema de gesto internacional. 
Segundo Ana Barata e Pedro Nunes, 
diretores artísticos da Vo Árte, entidade 
organizadora, o festival teve como obje-
tivo “promover e divulgar as artes como 
forma de trabalho pedagógico, artístico 
e de integração social, sensibilizando não 
só os profissionais que interagem com 
pessoas com deficiência, mas também 
outras comunidades, para a importância 
das mesmas como ferramenta de com-
bate à exclusão social”.
Durante seis dias, InArt presenteou os 
mais de 1000 espetadores com filmes, 
espetáculos, masterclasses, workshops e 
exposições, entre outros, numa oportu-
nidade que cruzou artistas, linguagens e 
gerações de seis países, e também refletiu 
sobre os diferentes procedimentos artís-
ticos e de arte comunitária, procurando 
as diversidades e igualdades. 

Realizaram-se no dia 1 de julho, na Escola 
Básica António Gedeão, em Odivelas, 
as I Jornadas da Educação do Agrupa-
mento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
(AESO), subordinadas ao tema «A Missão 
da Escola e os Desafios da Educação: Cul-
tura, Liberdade, Cidadania e Inclusão», 
promovidas em parceria com a Câmara 
Municipal de Odivelas.
O evento contou com a presença do 
Ministro da Educação, João Costa, e de 
especialistas e personalidades académi-
cas de renome nacional e internacional 
ligadas às áreas da educação, da psicolo-
gia, da sociologia e da cultura, bem como 
da comunidade escolar.
Já no dia 13 de julho, a Escola Secundá-
ria de Odivelas organizou as I Jornadas 
Pedagógicas do Agrupamento de Esco-
las Adelaide Cabette (AEAC), sob o tema 
«Inovar para Renovar, Integrar e Valorizar».
Para o Presidente da Câmara Munici-
pal de Odivelas, Hugo Martins, “é com 
grande satisfação que venho observando 
a dinâmica e a motivação dos nossos 
Agrupamentos de Escolas, em particu-
lar na realização de encontros com estas 
características, que reúnem especialistas 
de elevado prestígio, com reconhecidos 
percursos profissionais e académicos, e 
que constituem importantes momentos 
de reflexão e de debate, numa área tão 
relevante como a Educação.”

A noite de abertura contou com a inau-
guração de três exposições de fotografia: 
CiM – 15 anos em movimento, de A. Roque, 
In*Outside, de João Pedro Rodrigues, e a 
exposição coletiva de Zé Luís Rebel, com 
a participação dos fotógrafos Joana Silva 
e Daniel Santos.
Neste festival foram, ainda, apresentados 
workshops na área do teatro bilingue, 
dança, vídeo-dança e acessibilidade – 
com a presença de artistas e especia-
listas da Polónia, Croácia, Itália, Qatar e 
Portugal. 
Destaque, ainda, para o tríptico core-
ográfico, desenvolvido no contexto do 
projeto europeu “Beyond Signs”, conce-
bido e interpretado por artistas surdos, 
de diferentes linguagens artísticas, unidos 
pela língua gestual.
Des-Acerto e 3,50 x 2,70 [três e meio dois 
setenta], uma criação da Companhia de 
Dança, foram os espetáculos que esgota-
ram a bilheteira e encerraram o festival.
No fim de mais uma edição InArt – 
Community Arts Festival, os diretores 
artísticos agradeceram a todos os par-
ceiros que contribuíram para a concre-

tização deste festival, que mantém o 
“compromisso de desafiar o convencio-
nal e propor novos meios de descoberta, 
baseando-se na multiplicidade e na cria-
ção de pontes de uma arte que se quer 
plural e participativa”.

Educação em debate
em Odivelas
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Município de Odivelas investe
8 milhões de euros no
ano letivo 2022/2023

Reforçando a aposta na educação, a 
Câmara Municipal de Odivelas investiu 
cerca de 8 milhões de euros no ano letivo 
2022/2023. O objetivo é apoiar as famílias 
e combater as desigualdades sociais, de 
forma a fomentar uma escola pública de 
qualidade que vá ao encontro das expe-
tativas e das necessidades de todos os 
Odivelenses. 
Entre as várias medidas, destacam-se:

• A oferta de Kits de material didá-
tico (mochila, estojo, tesoura, lápis 
de carvão, borracha, régua, afia-lápis, 
marcadores, bloco A4, entre outros) 
a crianças e alunos do pré-escolar 
e 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública e das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do concelho, 
num valor global de 120 mil euros;

• A oferta das Fichas Escolares a 
todos os alunos inscritos nas esco-
las da rede pública e solidária até ao 
2.º ciclo do ensino básico, num valor 
superior a 450 mil euros;

• O fornecimento de 3 refeições diá-
rias (pequeno-almoço, almoço e 
lanche) a todas as crianças do pré-es-
colar e alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, bem como o almoço a todos 
os alunos do 2.º e 3.º ciclo e do ensino 
secundário, num investimento de 5.7 
milhões de euros;

• A realização de diversas obras de 
manutenção, conservação e requa-
lificação geral num número muito 
significativo de estabelecimentos 
de ensino e de educação, num mon-
tante de 1.5 milhões de euros.
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Novo Mural assinala Dia Internacional da Juventude
No Dia Internacional da Juven-
tude, 12 de agosto, a Câmara 
Municipal de Odivelas promo-
veu iniciativas com a ajuda dos 
jovens do concelho, associan-
do-se às comemorações do 
Ano Europeu da Juventude.
Neste dia, foi inaugurado 
o Mural de Arte Urbana, na 
Av. Reinaldo dos Santos, em 
Odivelas, com a presença do 
Vereador Francisco Baptista. 
Sob o tema “Igualizado”, este 
mural da autoria de João Pina 

tem por objetivo “trazer mais 
vida a esta rua e o embeleza-
mento local, tendo em conta 
o seu enquadramento junto 
a esta zona nobre da cidade”, 
conforme referiu o autor. Pin-
tado de azul e vermelho, o 
mural demonstra as diferen-
tes realidades da sociedade 
e transmite que o futuro está 
nas mãos dos jovens, simbo-
lizado com a palavra «Jovem» 
elaborada com as palmas das 
mãos.

600 crianças e jovens no
“Odivelas a Mexer
⊲ Férias de Verão”
Projeto municipal decorreu de 4 de julho a 12 de agosto e permitiu a participação 
em diversas atividades de ocupação de tempos livres.

De 4 de julho a 12 de agosto, o projeto 
municipal de ocupação de tempos livres 
«Odivelas a Mexer - Férias de Verão», levou 
600 crianças e jovens, entre os 6 e os 15 
anos, a participar em diversas atividades 
lúdicas, desportivas e culturais.
Acompanhada por um total de 40 moni-
tores – funcionários da autarquia – esta 
iniciativa emblemática esteve repleta de 
aventura e animação.
No decorrer das seis semanas, o projeto 
visou, essencialmente, a promoção da 

socialização, o espírito de grupo e a soli-
dariedade, tendo as atividades decorrido 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, no 
Parque Multidesportivo Naide Gomes, 
no Mosteiro de Odivelas, no Footlab, 
na Praia de Carcavelos, no Jumpyard, 
no Parque Temático Rural Tambor, no 
Playbowling Cascais e na Piscina Muni-
cipal de Odivelas.



Revista Municipal    |     SETEMBRO    |     N.º  43

29CULTURA CULTURA28

N.º 43    |     SETEMBRO    |     Revista Municipal

Autarquia promove
sessões de jazz no CIAC

Espetáculo de Anabela 
assinala o Dia Mundial da Criança

“Concertos de Maio” levam música 
às igrejas do concelho de Odivelas

Recital de harpa no
Mosteiro de Odivelas

“Festas no Largo”

A Câmara Municipal de Odi-
velas organizou, a 4 de junho 
e a 9 de julho, duas sessões de 
jazz no Centro Interpretativo 
das Águas de Caneças – CIAC.
Com entrada livre, o Eunice 
Barbosa Trio e a Orquestra 
de Jazz do Conservatório de 
Música D. Dinis foram os artis-
tas escolhidos para um final 
de tarde diferente e especial.

O espetáculo “O meu mundo 
bom”, da artista Anabela, 
foi promovido pela Câmara 
Municipal de Odivelas a 28 de 
maio, no Pavilhão Multiusos, 
para assinalar o Dia Mundial 
da Criança.
O concerto desenrolou-se 
num cenário mágico que 
cativou, de imediato, os 1500 
espetadores presentes, nome-
adamente os mais novos que 
não se cansaram de aplau-
dir, vivenciando momentos 
memoráveis, sobretudo na 
parte final em que puderam 
ter um autógrafo ou tirar uma 
foto com a artista.

Durante o mês de maio, a 
Câmara Municipal de Odivelas 
voltou a promover mais uma 
edição da iniciativa “Concertos 
de Maio”.
A Igreja do Mosteiro de Odi-
velas, a Igreja Paroquial da 
Sagrada Família da Pontinha, 
a Igreja Paroquial de São 
Pedro de Caneças, a Igreja 
Matriz e a Igreja Paroquial da 
Nossa Sra. da Anunciação, na 
Póvoa de Santo Adrião, foram 
os locais escolhidos para rece-
ber os diferentes espetáculos 
que contaram com a presença 
de muitos munícipes. 

A 2 de julho, cerca de 200 
pessoas assistiram ao recital 
de harpa da artista espanhola 
Angélica Salvi, no Claustro 
Novo do Mosteiro de Odivelas, 
um concerto promovido no 
âmbito da iniciativa municipal 
«Fantasias D’El Rey». 
O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Odivelas, Hugo Mar-
tins, esteve presente neste 
espetáculo musical, inserido 
na rede de programação 

«Rota de Cister», onde foi apre-
sentado o mais recente traba-
lho a solo da artista, intitulado 
“Phantone”.
Nos últimos meses o Mosteiro 
de Odivelas foi palco de outros 
eventos, como o concerto do 
grupo Vibrações Ensemble e 
a “Tertúlia Literária Lusófona” 
que debateu a importân-
cia da língua portuguesa na 
literatura.

A Câmara Municipal de Odi-
velas promoveu a iniciativa 
«Festas no Largo» nos dias 
17 e 18 de junho, no Largo D. 
Dinis, em Odivelas, com dois 
espetáculos de dança a cargo 
da Balletvita - Academia de 
Dança e da Escola de Dança 
Move Cool Dance.
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A Câmara Municipal de Odi-
velas continua fortemente 
empenhada na recuperação 
e dignificação do patrimó-
nio histórico do concelho. 
Neste sentido, foi concluída a 
intervenção de conservação 
e restauro do Memorial de 
Odivelas, num investimento 
municipal de cerca de 13 mil 
euros.

No âmbito dos trabalhos de 
conservação e restauro do 
património integrado em 
curso no Mosteiro de Odivelas, 
constatou-se que alguns pai-
néis azulejares necessitavam 
de intervenções urgentes.
Após avaliação técnica, o 

A Câmara Municipal de Odive-
las inaugurou, a 19 de julho, o 
“Espaço de Recobro Programa 
Gato”, localizado no Bairro 
Casal da Serra, na Pontinha.
Na ocasião, o Vereador João 
António, responsável pelo Ser-
viço de Veterinária Municipal, 
agradeceu à “União das Fre-
guesias de Pontinha e Famões 
pela cedência do espaço, per-
mitindo assim implementar a 
nossa primeira loja do Gato.”
Esta nova loja municipal, 
totalmente remodelada, visa 
proporcionar condições para 
o recobro (pós-operatório) dos 

Os trabalhos focaram-se na 
salvaguarda do monumento, 
com vista a proteger a sua 
integridade física e material, 
devolvendo-lhe a dignidade 
estética. A intervenção con-
templou o tratamento da 
superfície dos elementos 
pétreos, a remoção de maté-
ria biológica e contaminante 
e o tratamento estrutural 

painel de azulejo figurativo 
do século XVIII, alusivo a São 
Bernardo, localizado no nár-
tex da Igreja do Mosteiro, foi 
retirado para conservação pre-
ventiva, uma vez que a parede 
onde se encontrava colocado 
apresentava uma “bolsa de 

animais esterilizados/castra-
dos ao abrigo do programa, 
que será alargado, no futuro, 
às diferentes freguesias do 
concelho.
O Programa Gato é desen-
volvido com a colaboração 
de cuidadoras, devidamente 
autorizadas e registadas, que 
efetuam a recolha dos ani-
mais errantes para esteriliza-
ção/castração no Consultório 
Médico Veterinário Municipal, 
prestando os cuidados neces-
sários no pós-operatório.

de todos os seus elementos. 
Foram ainda aplicados méto-
dos, técnicas e materiais que 
permitem a melhor conserva-
ção deste património e a pre-
valência da sua originalidade.
Para maior destaque e embe-
lezamento deste Monumento 
Nacional, símbolo da história 
de Odivelas (também conhe-
cido por “cruzeiro”), localizado 

ar” que provocou o destaca-
mento azulejar da argamassa 
original. Para garantir a sua 
salvaguarda, este painel foi 
retirado para limpeza e colo-
cação de nova argamassa e, 
posteriormente, será reposto 
no mesmo local.

a cerca de duzentos metros 
do Mosteiro, foram colocados 
ainda focos de iluminação 
noturna.

Ainda no âmbito da conser-
vação preventiva, estão a ser 
intervencionados mais três 
painéis azulejares no interior 
do monumento.

Memorial de Odivelas
requalificado

Intervenções de conservação em 
azulejos do Mosteiro de Odivelas

Inaugurado “Espaço de
Recobro Programa Gato”

A Câmara Municipal de Odivelas associou-se ao projeto “Raposa 
Chama”, decorrente da campanha nacional “Portugal Chama. 
Por Si. Por Todos”, percorrendo as escolas da rede pública do 
concelho com o objetivo de educar as crianças para os com-
portamentos de risco de incêndio, sob o mote “com o fogo 
não se brinca”.
Assim, através do Plano de Ação Educativa, o Serviço Municipal 
de Proteção Civil realizou, no ano letivo de 2021/2022, 28 ações 
de sensibilização dirigidas às turmas do 4.º ano de 13 estabele-
cimentos de ensino, tendo abrangido um total de 616 alunos.

Projeto “Raposa Chama” 
chega a mais
de 600 alunos

Proteção Civil finaliza 
ação preventiva
A Câmara Municipal de Odivelas iniciou a 31 de maio um 
conjunto de exercícios de evacuação em diversas escolas do 
concelho.
Desde então, oito escolas básicas da rede pública realizaram 
estes exercícios, envolvendo um total de 2600 alunos, 154 
docentes e 70 assistentes operacionais na reta final do ano 
letivo 2021/2022.
Na prática, constatou-se a eficácia dos Planos de Emergência 
Escolar, aprimorando os procedimentos de segurança a seguir 
em caso de emergência.
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A 21 de maio, Odivelas rece-
beu a cerimónia oficial do 
Dia Nacional da Luta contra a 
Obesidade, promovida pela 
ADEXO - Associação de Doen-
tes Obesos e Ex-Obesos, sob o 
tema «Recalibrar a Balança»
O evento, que decorreu no 
auditório do Paços do Conce-
lho, contou com a presença 
da Diretora-Geral da Saúde, 
Graça Freitas, do Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Edgar Valles, e do 
Presidente da ADEXO, Carlos 
Oliveira, bem como de José 
Nunes, da Sociedade Portu-

guesa para o Estudo da Obe-
sidade, e de Clotilde Limbert, 
da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo.
Na iniciativa foi divulgada a 
entrega, por parte da ADEXO 
e da APCOI – Associação Por-
tuguesa Contra a Obesidade 
Infantil, do livro infantojuvenil 
“O Esconderijo”, que aborda a 
temática do Bullying, a todas 
as escolas do 1.º ciclo do con-
celho de Odivelas. No total, 
serão entregues 1000 livros, 
em 1000 escolas do país.

Dia Nacional da
Luta contra a Obesidade

A 4 de junho decorreu o Sarau Gímnico das escolas da rede 
pública do concelho de Odivelas, evento de reconhecida qua-
lidade que juntou 13 escolas, envolvendo cerca de 400 alunos e 
40 professores. Com as bancadas do Pavilhão Multiusos reple-
tas, as famílias presentes tiveram oportunidade de ver, bem de 
perto e de forma entusiasta, a evolução gímnica dos seus filhos.

Sarau Gímnico
junta 400 alunos

Câmara Municipal de Odivelas
assinalou o Dia Mundial do Ambiente

Clube do Movimento em festa

Odivelas acolheu 
Torneio Internacional
de Futebol
Espanha foi a vencedora do Ultimate Football Draft Tourna-
ment, Torneio Internacional para jogadores de futebol sem 
contrato, que se realizou no fim de semana de 23 a 24 de julho, 
no Campus do Jogador, em Odivelas.
O evento, que juntou também as equipas de Portugal, Suíça 
e Países Baixos, contou com cerca de 100 jogadores livres que 
procuram uma oportunidade de emprego, num momento que 
antecedeu o início das competições oficiais.

Câmara 
Municipal 
apoia 
movimento 
associativo 
com meio 
milhão
de euros

A Câmara Municipal de Odi-
velas aprovou, a 3 de agosto, 
um apoio financeiro de cerca 
de meio milhão de euros ao 
movimento associativo do 
concelho, no âmbito do Pro-
grama de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO).
Reconhecendo a importân-
cia do trabalho de parceria 
e complementaridade reali-
zado, com a atribuição destas 
verbas a autarquia renova o 
compromisso assumido com 
o movimento associativo no 
apoio à sua atividade regular, 

à aquisição de bens, serviços, 
equipamentos e viaturas, 
e à beneficiação das suas 
instalações.
Alicerçado em quatro eixos 
– Cultura, Social, Desporto e 
Juventude – o PAMO é um 
instrumento assente nos 
princípios de transparência, 
rigor e imparcialidade, e tem 
como objetivo o incentivo e 
apoio ao Associativismo local, 
enquanto suporte fundamen-
tal da dinâmica e da identi-
dade concelhias.

As celebrações arrancaram 
a 3 de junho com uma eco-
-caminhada desde o Jardim 
da Música até ao Parque 
Integrado da Ribeirada, em 
Odivelas, que contou com 
a participação de cerca de 
350 alunos das Escolas Bási-
cas Porto Pinheiro e Manuel 
Coco, vestidos com uma t-shirt 
verde. À chegada ao parque, 
os mais novos tiveram a 
oportunidade de frequentar 
oficinas de reutilização de 

A Festa de Encerramento do 
Clube do Movimento - Época 
2021/2022 realizou-se a 21 de 
junho, no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, em ambiente de 
grande animação, convívio e 
interação entre todos os alu-
nos e professores deste pro-
grama municipal.
Sob o tema “Caminhos de Por-
tugal”, e ao som de músicas 
tradicionais portuguesas e 
apresentações de coreogra-

materiais, assistir a ações de 
sensibilização, participar em 
jogos tradicionais e pedagó-
gicos, e visitar o compostor 
comunitário.
Já no dia 5, esteve patente, no 
Strada Outlet, uma exposição 
de trabalhos – eco-códigos e 
mascotes – realizados pelos 
alunos. 

fias alusivas a várias cidades 
do país, participaram na festa 
mais de 600 alunos, reali-
zando atuações desportivas 
das modalidades de ginás-
tica, caminhada, yoga, karaté, 
dança e boccia.
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Nesta edição, o destaque 
vai para um dos largos mais 
conhecidos da vila de Cane-
ças: o Largo Vieira Caldas, 
que data do séc. XIX. Situado 
nesse período nos limites da 
povoação era denominado 
pelo povo de “Rossio”, onde se 
fazia uma Feira Franca desde 
o séc. XVIII - com início no rei-
nado de D. José I e decorrendo 
até ao reinado de D. Maria I. É 
com a construção do Coreto 
em 1909 que se assume como 
o “centro” da Vila.
O nome deste Largo deve-se à 
conhecida e respeitada famí-
lia Vieira Caldas, abastada e 
benemérita que auxiliava os 

Construída entre 1951-1954, a 
Igreja da Sagrada Família da 
Pontinha situa-se no bairro 
Mário Madeira.
O projeto da Igreja é do arqui-
teto Joaquim Cardoso Bento 
de Almeida. É um templo com 
uma espacialidade interior 
simples, de nave única, sepa-
rada da capela-mor por um 
arco triunfal. A capela-mor é 
decorada por um painel da 
autoria do pintor Domingos 
Rebelo, onde figura a alego-
ria à Sagrada Família, pintura 
mural com uma representa-
ção de várias profissões numa 
alusão ao valor do trabalho e, 
por este motivo, constitui uma 
“Alegoria à Sagrada Família”, 
sendo também uma evocação 

necessitados e que vivia no 
edifício desse Largo voltado 
para o Rossio.
Reza a história que nessa 
família havia dois membros 
masculinos, prestigiados Vere-
adores no então município 
dos Olivais e deduz-se que a 
alteração do nome do Largo, 
em pleno séc. XIX, deu-se 
como forma de homenagear 
a família.
Por último, sublinhar que a 
construção do Coreto neste 
Largo teve como objetivo a 
exibição, num lugar público, 
da Banda da Sociedade Musi-
cal de Caneças.

do orago desta igreja.
Salienta-se o magnífico con-
junto de vitrais da autoria do 
pintor Júlio Pomar. O pro-
grama iconográfico executado 
pelo pintor para esta igreja 
consistiu em 12 vitrais distri-
buídos do seguinte modo: 
um circular na fachada prin-
cipal com a Sagrada Família, 
dois arcanjos (S. Miguel e S. 
Rafael), para a capela-mor e 
os restantes 9 painéis alusi-
vos a santos para o corpo da 
igreja. Estas representações 
artísticas destacam-se por um 
realismo matizado de lirismo.

Apesar de ser um dos mais jovens do país, o concelho de Odivelas
tem um passado único que atravessa vários séculos. São muitas

as ruas emblemáticas e monumentos presentes no nosso território.
Nesta edição, apresentamos alguma dessa história.

Largo Vieira Caldas

Igreja da Sagrada Família da Pontinha

Assembleia Municipal

Mensagem 
do presidente
A Assembleia Municipal tem no debate 
político e sobre políticas públicas o meio 
fundamental para cumprir o essencial da 
sua função: fiscalizar a ação do executivo 
camarário e acompanhar a realidade do 
concelho. 
Uma parte do debate político tem como 
base os pontos que são regularmente 
enviados para a Assembleia pela Câmara 

Municipal, por imperativo legal ou por 
decisão nesse sentido. Além disso, o regi-
mento da Assembleia Municipal prevê 
que, em Odivelas, pelo menos uma sessão 
por mês tem um espaço de discussão 
aberto a todos os temas de relevo num 
Período Antes da Ordem do Dia – a pri-
meira ou a ordinária, quando esta existe.
Além desta atividade regular, porém, a 
Assembleia Municipal pode e deve esti-
mular momentos extraordinários de dis-
cussão e reflexão política, mais genérica 
ou especializada. É precisamente isso que 
tem vindo a fazer, tanto por disposição 
regimental como por iniciativa da própria 
Assembleia e das suas Comissões. 
O já tradicional debate do Estado do 
Município, que teve lugar no início do 
semestre; a audição da Comissão Exe-
cutiva da Área Metropolitana de Lisboa, 
nomeadamente sobre mobilidade e 
transportes na AML e o ponto de situação 
da Carris Metropolitana; ou o debate pro-
movido pela Comissão de Planeamento, 
Ordenamento do Território e Ambiente 
sobre smart cities são por isso boas prá-
ticas e contribuem para uma democracia 
local mais qualificada e informada. 

Miguel Cabrita
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Smart Cities
em discussão 
Numa iniciativa da Comissão de Pla-
neamento, Ordenamento do Território 
e Ambiente, foi convidado o Arquiteto 
Nuno Ventura Bento (CCDR-LVT) para 
um debate, que teve lugar no dia 23 
de junho, sobre o tema das chama-
das smart cities, em que se cruzam 
os desafios da transição digital e da 
ação climática.

Contactos e canais institucionais da Assembleia Municipal de Odivelas 

Assembleia Municipal
de Odivelas facebook.com/am.odivelas

assembleia.municipal
@cm-odivelas.pt

Audição sobre
mobilidade
e transportes
O Primeiro Secretário Metropolitano, 
Carlos Humberto, acompanhado do 
Eng. Faustino Gomes (Presidente da 
TML), esteve presente em Sessão Ple-
nária da Assembleia Municipal numa 
Audição sobre mobilidade e transpor-
tes na Área Metropolitana de Lisboa. 
Entre outras matérias, foi apresentado 
e discutido o ponto de situação e pers-
petivas da Carris Metropolitana.

Estado do
Município
debatido
Realizou-se em julho mais um Debate do 
Estado do Município. 
Durante quatro horas, os eleitos dos dife-
rentes partidos debateram com o execu-
tivo municipal a situação do concelho 

num leque alargado de temas, da eco-
nomia local ao ambiente, do bem-estar 
das populações à cultura e desporto ou 
às obras municipais, entre vários outros.

https://www.youtube.com/channel/UCf3sfTkzpP0noFvvGX3eUXw
https://www.facebook.com/am.odivelas/
mailto:assembleia.municipal%0D%40cm-odivelas.pt?subject=
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Siga a Câmara Municipal de Odivelas nas redes sociais

instagram.com/cmodivelasfacebook.com/cmodivelaswww.cm-odivelas.pt youtube.com/videoscmodivelas
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