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Escola Básica do Mosteiro 
inaugurada
Equipamento com 12 
salas de 1.º Ciclo e 3 salas 
de jardim de infância 
tem capacidade para 
387 alunos e está já em 
funcionamento.

O dia 22 de setembro fica marcado em 
Odivelas pela inauguração da EB do 
Mosteiro, um equipamento com capa-
cidade para dar resposta a 387 alunos, 
que agora dispõem de um espaço 
confortável e multifuncional, com uma 
arquitetura moderna e inclusiva.
Num investimento superior a 5 milhões 
de euros, este novo equipamento edu-
cativo contempla 12 salas de 1.º Ciclo e 
3 salas de jardim de infância, além de 
logradouros cobertos e descobertos, 
campo de jogos e equipamentos lúdi-
cos, estando em funcionamento desde 
o início do ano letivo.
A EB do Mosteiro foi inaugurada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas que entregou formalmente a 
gestão da escola ao Agrupamento de 
Escolas D. Dinis, na pessoa do seu dire-
tor, Orlando Moreno.

Para Hugo Martins este foi um dia 
especial, em que se sentiu “um Pre-
sidente de Câmara muito orgulhoso”. 
Lembrando que esta obra demonstra 
que a Educação continua a ser um dos 
pilares de desenvolvimento do municí-
pio de Odivelas, o autarca manifestou 
o “voto de confiança nos educadores, 
professores, pessoal não-docente e 
na Escola Pública, aquela que é sem 
dúvida a maior instituição democrática 
do nosso País”.
Neste novo ano letivo Odivelas conta 
com mais 18 novas salas de pré-esco-
lar e de 1.º ciclo, com capacidade para 
462 crianças. O objetivo deste trabalho 
municipal é garantir as melhores con-
dições de ensino para os alunos do con-
celho, fomentando uma escola pública 
de qualidade e promotora da igualdade 
de oportunidades.
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Caro/a munícipe,

A atual quadra festiva representa, tradi-
cionalmente, um momento de reflexão 
e de balanço.
Se nos dois últimos anos a pandemia 
transformou o nosso dia-a-dia, obri-
gando-nos a alterar planos e a redefinir 
prioridades, 2022 ficará inevitavelmente 
marcado pela guerra da Ucrânia. Este 
inesperado conflito colocou um travão 
na recuperação económica e social que 
vínhamos a assistir, provocando uma 
crise energética sem precedentes e uma 
inflação que tem colocado uma enorme 
pressão nos orçamentos das famílias.
Mesmo perante este complexo e difícil 
contexto, continuamos a trabalhar de 
forma empenhada tendo em vista pres-
tar um serviço público de proximidade e 
qualidade que garanta o bem-estar e a 
melhoria da qualidade de vida de todas 
e de todos os odivelenses.
E nesse pressuposto, mantendo a traje-
tória de progresso e desenvolvimento 
do nosso município, os últimos meses 
foram marcados por diversas conquis-
tas, que poderá conhecer com maior 
profundidade nesta edição da Revista 
Municipal. Como destaque de capa, 
escolhemos o histórico momento vivido 
no passado dia 24 de outubro, com o 
levantamento da espada de D. Dinis da 
arca tumular onde se encontra sepul-
tado, no Mosteiro de Odivelas.
Desaparecida há sete séculos, a retirada 
desta espada encontra-se inserida no 
primeiro estudo realizado a um monarca 
português, que já contou com um inves-
timento de 200 mil euros por parte do 
município. Tratou-se, sem dúvida, de 
um momento inédito em Portugal que 
levou o nome de Odivelas além-frontei-
ras. Fica, desta forma, também demons-
trado que só por esta descoberta, que 
tem um valor a vários níveis incalculável, 
já valeu a pena a vontade e o compro-
misso da autarquia em assumir a gestão 
do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo.
Destaco, ainda, o mês de setembro, assi-
nalado pela realização de vários eventos 
de enorme sucesso, como o regresso do 
Festival da Sopa, o Cinema ao Luar ou o 

R10 Street Futsal, bem como pela con-
cretização de importantes investimentos 
para o nosso concelho. Refiro, por exem-
plo, as inaugurações da Escola Básica do 
Mosteiro e do Jardim de Infância Alzira 
Beatriz Pacheco. Novos e modernos 
equipamentos escolares que permiti-
ram receber mais 438 crianças nas 18 
salas recém-criadas no arranque deste 
ano letivo.
Acrescento que foram investidos, neste 
primeiro ano do mandato autárquico, 
mais de 18 milhões de euros no nosso 
território, num total de 28 obras muni-
cipais, grande parte já concluídas.
Para 2023 o nosso compromisso man-
tém-se: conciliar o investimento nas 
pessoas com o desenvolvimento do terri-
tório e a promoção da coesão territorial.
É com este espírito que me dirijo a Si, 
desejando-lhe umas Boas Festas, em 
família, com saúde e harmonia. Ainda 
que o próximo ano se avizinhe difícil, 
faço votos para que todos os seus pro-
jetos e sonhos se concretizem, com a 
certeza que poderá contar com um 
Executivo Municipal determinado para 
enfrentar as dificuldades e para conti-
nuar a construir um concelho cada vez 
mais atrativo, próspero e solidário.

Receba um abraço fraterno,

O Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Martins

https://youtu.be/jn3h3sVErRY


N.º 44    |     DEZEMBRO    |     Revista Municipal Revista Municipal    |     DEZEMBRO    |     N.º  44

5OBRAS OBRAS4



N.º 44    |     DEZEMBRO    |     Revista Municipal Revista Municipal    |     DEZEMBRO    |     N.º  44

7OBRAS OBRAS6

Reveja o evento 
de inauguração

A Póvoa de Santo Adrião tem, desde o início deste ano letivo, 
um novo equipamento educativo.
O Jardim de Infância Alzira Beatriz Pacheco foi inaugurado 
a 28 de setembro pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, num momento de “particular orgu-
lho e voto de confiança na Escola Pública, traduzidos num 
espaço moderno e acolhedor”.
Após o descerramento da placa inaugurativa, o Presidente 
visitou este novo estabelecimento de educação pré-escolar, 
que contempla 3 salas com capacidade para 75 crianças e 
representa um investimento municipal superior a 1 milhão 
de euros.
Alzira Beatriz Pacheco foi a professora benemérita que con-
tribuiu para a construção da antiga Escola N.º 2 da Póvoa de 
Santo Adrião, tendo doado, para fins ligados à educação, o 
terreno onde está agora o jardim de infância com o seu nome.

Equipamento educativo tem capacidade 
para 75 crianças do pré-escolar e 
representa um investimento municipal 
superior a 1 milhão de euros.

Inaugurado Jardim de Infância 
na Póvoa de Santo Adrião

https://youtu.be/jn3h3sVErRY
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Novo Mercado da Pontinha 
já abriu portas

A inauguração do novo Mercado da 
Pontinha realizou-se a 15 de setembro, 
na presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Martins, 
e do Presidente da Junta de Freguesia 
local, Jorge Nunes.
Localizado na Avenida 25 de Abril, perto 
do antigo mercado, e com uma área de 
implantação de cerca de 340 metros 
quadrados, este novo espaço contem-
pla 18 pontos de venda distribuídos por 
bancas de produtos alimentares, têx-
teis e outros, prevendo-se, ainda, uma 

Espaço com 18 pontos 
de venda foi
inaugurado a 
15 de setembro.

cafetaria, peixaria e padaria. Aberto de 
terça-feira a sábado, das 7h às 14h, o 
equipamento usufrui, também, de ins-
talações sanitárias, preparadas para uti-
lização por pessoas com mobilidade 
reduzida.
Com um investimento superior a 600 
mil euros, o novo Mercado da Pontinha 
confere modernidade e uma nova dinâ-
mica à vila, servindo os muitos muní-
cipes que fazem as suas compras no 
comércio local.

Recorde o dia 
de abertura

https://www.cm-odivelas.pt/autarquia/noticias/noticia/novo-mercado-da-pontinha-ja-abriu-portas
https://youtu.be/jn3h3sVErRY
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Acesso ao novo 
Pavilhão da 
Escola Básica 
Carlos Paredes 
concluído
Encontra-se concluída a empreitada de 
requalificação do acesso norte ao novo 
Pavilhão Desportivo da EB Carlos Pare-
des, na Póvoa de Santo Adrião.
Com um investimento superior a 100 mil 
euros, esta intervenção valorizou toda 
a envolvente da escola, melhorando o 
acesso e a circulação.

Outras obras em curso

Novo Pavilhão 
Desportivo da 
Escola Básica 
D. Dinis nos 
Pombais

Investimento 1.300.000 € 

Nova Unidade 
de Saúde 
de Famões

Novo Parque de 
Estacionamento 
em Odivelas

Reabilitação 
dos Jardins 
da Quinta do 
Espírito Santo

Investimento: 1.400.000 €

Investimento: 247.000 €

Investimento: 300.000 €
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Novo Parque de 
Estacionamento
na Codivel

Parque Integrado
do Bairro do
Sol Nascente

Construção da 
Escola Básica
da Amoreira 
N.º 1 na Ramada

Investimento: 5.000.000 €

Novo Parque de 
Estacionamento
na Arroja

Investimento: 88.000 € 

3.ª Fase das
Zonas 30 
em Odivelas

Investimento (total): 1.500.000 €

Investimento: 133.000 €

Investimento: 170.000 €

Reabilitação 
da Biblioteca 
Municipal
D. Dinis

Investimento: 1.000.000 €

OBRAS12
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Teve lugar, a 24 de outubro, a exuma-
ção da espada da arca tumular de D. 
Dinis, localizada no Mosteiro de Odi-
velas, monumento onde o monarca se 
encontra sepultado.
Desaparecida há quase sete séculos, 
esta é uma peça de valor excecional em 
termos da história de arte, da história, 
da arqueologia e do restauro, dado que 
existem poucos exemplares europeus 
de espadas régias. Feita de ferro, com 
um punho de prata com aplicações de 
esmalte de várias cores e uma bainha 
de madeira que poderá estar revestida 
com couro, este artefacto será agora 
alvo de conservação e estudo por parte 
de uma equipa especializada.

Momento histórico vivido no Mosteiro de Odivelas.

Espada de D. Dinis 
retirada do túmulo

De acordo com as declarações à 
comunicação social de Rita Jerónimo, 
subdiretora da Direcção-Geral do Patri-
mónio Cultural (DGPC), Hugo Martins, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, “já fez saber à secretária de 
Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, que 
gostaria que a peça ficasse exposta no 
município”.
A histórica descoberta da espada de D. 
Dinis surge na sequência do projeto de 
conservação e restauro da arca tumular 
e do estudo, inédito em Portugal, aos 
restos mortais do rei. Esta importante 
iniciativa, promovida pela autarquia com 
a DGPC e que conta já com um inves-
timento municipal superior a 215 mil 

euros, tem como objetivo estudar vários 
aspetos relacionados com a vida (como 
a fisionomia, a estatura ou as patologias 
de que padecia) e a morte (o processo 
de sepultamento escolhido, as vestes 
reais, entre outros) de um dos principais 
monarcas portugueses.
Neste dia, de extrema importância para 
a história de Odivelas e de Portugal, esti-
veram presentes a Secretária de Estado 
da Cultura, Isabel Cordeiro, o Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo 
Martins, o Vereador da Cultura, Edgar 
Valles, bem como o Diretor-Geral e a 
Subdiretora-Geral da DGPC, João Santos 
e Rita Jerónimo, respetivamente.
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Joaquim Jesus · 60 anos
É um facto histórico de grande relevân-
cia! A espada pode ser mostrada a toda 
a população com a construção de um 
futuro museu, por exemplo.

Helen Balio · 50 anos
Ouvi falar sobre o assunto pelas redes 
socias da Câmara Municipal de Odivelas. 
O importante era podermos ter acesso à 
espada, vê-la, e, simultaneamente, tomar 
conhecimento de alguns detalhes his-
tóricos da época de D. Dinis, depois de 
devidamente estudada. 

Carlos Esteves · 40 anos
É um artefacto riquíssimo, que pode ser 
colocado num futuro museu em Odi-
velas, servindo também para ajudar a 
contar a história do nosso concelho.

Luísa Trindade · 50 anos
Tenho a certeza que é uma descoberta 
é muito importante e pode ajudar a pro-
jetar a imagem do concelho em todo 
o país.

António Cavaco · 75 anos
Primeiro a espada devia ser recuperada 
para depois estar à vista de todos numa 
exposição para as pessoas do concelho e 
não só. Posteriormente, podia ser equa-
cionada a ideia de a voltar a colocar no 
túmulo junto do Rei. 

VOX POP

A descoberta da 
espada D. Dinis teve 
repercussões nacionais. 
E, na população 
odivelense, a reação 
foi de grande 
satisfação. 

Alexandre Carvalho · 22 anos
Para mim, pode ser um facto positivo. 
Desde que a espada seja preservada, 
bem cuidada e se mantenha no conce-
lho, no sítio onde D. Dinis escolheu ser 
sepultado. É provável que o rei quisesse 
levar um pouco da sua história e da sua 
personalidade para dentro da sepultura, 
ficando com a própria espada, até por-
que à época a honra e a glória eram o 
mais importante na vida de um homem.

Adelina Fresco · 81 anos
Penso que é achado muito importante, 
é uma peça que deve ser conservada 
junto a outros factos históricos ou desco-
bertas sobre D. Dinis para serem expos-
tos e divulgados. Acredito que o lugar 
da espada é fora do túmulo para que 
seja vista pelo povo.  

Ana Gomes · 34 anos
Atendendo à importância da desco-
berta, a espada deve ser bem estudada 
e analisada e, depois disso ser exposta, 
quem sabe num museu, para que seja 
apreciada não só pelos odivelenses, 
como pelo resto do país, dando, assim, 
mais visibilidade ao concelho.  
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O Herman José é um artista que con-
tinua a cativar pessoas que vão desde 
os 8 aos 80 anos. Encontra alguma 
explicação para isso? 
Ao contrário do que acontecia há uns 
anos e graças às novas tecnologias, as 
mais recentes gerações têm acesso fácil 
aos meus programas mais antigos, que 
os próprios pais fazem questão de mos-
trar aos filhos, conseguindo esta mara-
vilha que é ir “infetando” os mais novos, 
e isso deixa-me muito feliz e orgulhoso. 
Que explicação lhe ocorre para o facto 
de em tempos dominados pelas novas 
tecnologias, as atuações dos artistas 
em feiras e romarias, não só se mantém 

Por muitos considerado como o “verdadeiro artista”, 
Herman José foi cabeça de cartaz no Festival da Sopa 
de Caneças. Num evento que juntou milhares de 
pessoas, o cantor revelou-nos alguns dos segredos
para o seu continuado sucesso.  

como, aparentemente, continuam em 
crescendo?
É um fenómeno mundial. O encanta-
mento das feiras, a capacidade das pes-
soas se juntarem nas suas vilas e aldeias 
é uma coisa que nunca vai morrer. A tec-
nologia pode evoluir e substituir muita 
coisa, mas o efeito mágico de estar 
ao vivo não muda. Há 50 anos que o 
ambiente de festa é este que vimos aqui 
no Festival da Sopa de Caneças, o que 
mudou foi que agora temos melhores 
estradas e melhores condições técnicas, 
mas o espírito mantém-se. É uma espé-
cie de encantamento, quase medieval, 
de nos encontrarmos ao ar livre à volta 

de um espetáculo.    
Sei que o Herman José gosta muito 
de gastronomia e de evidenciar os 
seus dotes para a cozinha. A sopa faz 
parte da sua vida?
Faz! Sou proprietário de um objeto 
mágico, cuja marca não vou dizer (risos), 
que começa por um b e acaba num y 
(Bimby), que me permite, quando não 
há muito tempo, fazer sempre boas 
sopas. Ainda por cima sou agricultor em 
part-time e posso fazer iguarias fantás-
ticas, que acabam por funcionar como 
um travão aos petiscos, para que eu 
nunca mais volte a pesar 115kg.

Não podia ter corrido da melhor maneira 
o XVIII Festival da Sopa, que se reali-
zou em Caneças nos dias 9, 10 e 11 de 
setembro. Durante três dias, milhares 
de pessoas passaram pelo centro da vila, 
contribuindo para fortalecer as nossas 
tradições, através da promoção da gas-
tronomia e do património do concelho.
Numa organização conjunta da Câmara 
Municipal de Odivelas e da União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, o cer-
tame contou com a atuação de artistas 
conhecidos do grande público, como 
são os casos de Herman José e Jorge 
Guerreiro. A ajudar à festa esteve tam-
bém, a 11 de setembro, o programa da 
TVI, “Somos Portugal”, com transmissão 
direta do local.
O Presidente da Câmara Municipal, 
Hugo Martins, marcou presença no 
evento, tendo destacado a enorme 
participação popular neste festival, e o 
forte contributo das associações e cole-
tividades na realização de uma iniciativa 
que divulga as tradições e costumes do 
nosso concelho.

Evento juntou milhares
de pessoas no Largo
do Coreto desta vila
de Odivelas.

XVIII Festival da Sopa 
de Caneças

[...] o efeito mágico de
estar ao vivo não muda.
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Balcão Eletrónico – a nova 
era do Urbanismo Digital

A Câmara Municipal de Odivelas lançou, 
em junho de 2022, uma nova plataforma 
digital que vem dar continuidade à 
estratégia de modernização adminis-
trativa e à simplificação dos processos 
urbanísticos.
O «Balcão Eletrónico», integrado no 
projeto municipal «Urbanismo Digi-
tal», é uma ferramenta que agiliza um 
conjunto de procedimentos do Depar-
tamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, criando uma maior proxi-
midade com os cidadãos.
Numa perspetiva de melhoria e otimiza-
ção dos processos, este mecanismo tra-
duz-se numa total desmaterialização da 

Câmara Municipal 
de Odivelas

submissão e tramitação dos processos, 
permitindo o acesso, 24 horas/dia, a toda 
a informação processual – independen-
temente do local em que o interessado 
se encontre – bem como o cálculo auto-
mático de taxas. Com esta ferramenta, 
os procedimentos assumem-se cada vez 
mais seguros, intuitivos e transparentes.
Consciente de que este processo de 
transição digital pode, por vezes, susci-
tar dúvidas nos utilizadores, a autarquia 
criou uma equipa de apoio à plataforma, 
que está disponível presencialmente 
e através de uma linha telefónica 
(219320590) e de e-mail 
(dgou.digital@cm-odivelas.pt).

A implementação do projeto URBA-
NISMO DIGITAL tem como objetivo a 
redução de recursos materiais, nomea-
damente o papel e demais consumíveis 
e meios relacionados com a impressão, 
bem como a promoção de boas práticas 
de sustentabilidade e métodos de tra-
balho mais simples e eficazes.
Pode aceder a informação mais deta-
lhada sobre o «Balcão Eletrónico» no 
site da Câmara Municipal de Odivelas, 
na área dedicada ao Urbanismo. 

Regresso do Cinema ao Luar 
Terminou mais uma edição do «Cinema 
ao Luar», a iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Odivelas que, todos os anos, 
promove sessões de cinema gratuitas ao 
ar livre em diversos locais do concelho.
 Nas noites de 23 e 24 de setembro, mais 
de 700 pessoas assistiram aos sucessos 
de bilheteira “Top Gun: Maverick” e “Míni-
mos 2: A Ascensão de Gru”, no Jardim 
da Música, em Odivelas, encerrando as 
sessões deste ano com “casa cheia”.
 No total, foram promovidas oito sessões 
com filmes de sucesso nacional e inter-
nacional para todos os gostos e idades. A 
tela gigante regressa a Odivelas em 2023.

Na tarde de 15 de outubro, a Igreja do 
Mosteiro de Odivelas recebeu o concerto 
de Canto Gregoriano e Música Portu-
guesa do Séc. XVIII, um evento integrado 

Canto Gregoriano 
no Mosteiro de Odivelas

na iniciativa municipal «Fantasias D’El 
Rey».
O espetáculo musical intimista foi inter-
pretado pelos alunos de Canto Grego-

riano e do Consort de Flautas de Bisel da 
Escola Artística do Instituto Gregoriano 
de Lisboa, dirigidos pelas maestrinas 
Filipa Paipina e Diana Pinto.

https://www.cm-odivelas.pt/areas-de-intervencao/urbanismo
mailto:dgou.digital@cm-odivelas.pt
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R10 Street Futsal 
animou Odivelas
O R10 Street Futsal, o maior torneio de 
futsal de rua 3x3, decorreu entre os dias 
7 e 11 de setembro junto ao Pavilhão Mul-
tiusos de Odivelas.
O evento, de inscrição gratuita, contou 
com cerca de 300 participantes de várias 
idades, em cinco dias de competição 
com muitos golos e fintas na Arena R10.
No último dia de prova, o Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Hugo 

Martins, o Vereador do Desporto, Fran-
cisco Baptista, e o Patrono do torneio, 
Ricardinho, deram o pontapé de saída 
da final e participaram na entrega de 
prémios. Foram ainda entregues troféus 
aos vencedores das atividades do Fun 
Center, como o “Remate Mais Forte” e 
o “Toques na Bola”, com José Moreno 
a dar 10.031 toques ininterruptamente.

Pavilhão Multiusos repleto em jogo 
da Seleção Nacional de Basquetebol

#BEACTIVE 
Semana Europeia do 
Desporto assinalada 
com vários eventos 

Odivelas recebeu com casa cheia a 
Seleção Nacional de Basquetebol, a 28 
de agosto, num jogo contra a Seleção 
cipriota, onde a equipa portuguesa saiu 
vencedora por 102-69. O primeiro jogo, 
em solo português, de Neemias Queta – 
célebre jogador português a competir na 
famosa NBA (campeonato norte-ameri-
cano da modalidade) – contou com um 
ambiente de grande entusiasmo, com 
mais de duas mil pessoas nas bancadas. 
No final, em conferência de imprensa, 
Neemias Queta falou da importância de 
“fazer parte de ambientes como o de 
hoje” e apelou para que os portugue-
ses “continuem a apoiar a equipa desta 
forma, pois é fundamental a presença 
do público”. Por sua vez, o seleciona-
dor português, Mário Gomes, afirmou 
que “nunca houve uma casa, nem um 
ambiente, como o vivido em Odivelas”, 
tendo agradecido o apoio do público.

No âmbito da #BEACTIVE Semana Euro-
peia do Desporto, a Câmara Municipal 
de Odivelas organizou diversas inicia-
tivas desportivas em todo o concelho. 
No dia 24 de setembro, teve lugar a 
Corrida de Obstáculos que decorreu na 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis – 
Paiã, na Pontinha.
Integrada no Circuito de Atletismo – Odi-
velas 2022, esta prova foi constituída 
por um circuito de 5 km, com um grau 

de dificuldade fácil a médio, onde os 
participantes testaram os seus limites 
em 20 obstáculos de características téc-
nicas militares. No dia 30 de setembro, 
cerca de 300 pessoas participaram na 7.ª 
edição da Corrida Noturna de Odivelas 
que, mais uma vez, levou os atletas a 
percorrer as ruas da cidade. Já no dia 
4 de outubro decorreu a final do I Tor-
neio de Padel no Parque Multidesportivo 
Naide Gomes.
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Início do ano letivo em Odivelas

O arranque do ano letivo 2022/2023 
foi assinalado a 20 de setembro, com a 
visita do Presidente da Câmara Munici-
pal, Hugo Martins, à Escola Básica Porto 
Pinheiro, em Odivelas. O autarca visitou 
uma turma do 2.º ano, a quem distri-
buiu, de forma simbólica, os kits e fichas 
escolares, deixando uma mensagem de 
incentivo: “Este é um voto de confiança 
do município em todos vocês, para que 
possam aprender com empenho pois o 

conhecimento é muito importante para 
o vosso futuro.”
Os presentes participaram, ainda, numa 
sessão de apresentação e esclareci-
mento sobre a «Plataforma Escola Vir-
tual», um projeto-piloto da autarquia que 
permitirá o acesso a recursos educativos 
virtuais a cerca de 500 alunos dos 5.º e 
6.º anos da Escola Básica de Moinhos 
da Arroja. O autarca reforçou que “a 
Câmara Municipal irá acompanhar e 

avaliar esta experiência e, através do seu 
resultado, pensar no seu alargamento a 
outras escolas”.
De salientar o investimento municipal 
neste novo ano letivo de cerca de oito 
milhões de euros, com a requalifica-
ção do parque escolar, a oferta de kits e 
fichas escolares e o assegurar de refei-
ções diárias, abrangendo um universo 
de 20 mil alunos, desde o pré-escolar 
ao ensino secundário.

Jornadas Pedagógicas debatem
temas fulcrais na área da Educação

As Jornadas Pedagógicas «Os Desafios 
da Educação numa Abordagem Trans-
versal», organizadas pela Câmara Muni-
cipal de Odivelas, decorreram a 13 de 
setembro no Mosteiro de Odivelas, com 
o objetivo de promover a partilha de 
temas fulcrais como a relação escola-fa-
mília, a diversificação dos instrumentos 
de avaliação, e a autonomia, flexibilidade 
curricular e inclusão.
Na ocasião, o Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, sublinhou a 
importância da retoma destas jorna-
das e classificou o município como um 
‘laboratório’ de práticas inovadoras e 
pioneiras ao nível da educação, salien-
tando que “todas as medidas aplicadas 
por Odivelas são fundamentais para a 
promoção de igualdade de oportuni-
dades, essencial para eliminar barreiras 
de partida trazidas pela desigualdade 
social”.

Bicicletas
de regresso
às escolas
«A Bicicleta vai à Escola» está de 
regresso às escolas de Odivelas, tendo 
o arranque desta atividade decorrido na 
Escola Básica António Maria Bravo, a 7 
de outubro, onde os alunos tiveram a 
oportunidade de aprender a manusear 
e a andar de bicicleta.
Integrada no programa municipal «Des-
porto na Escola» da Câmara Municipal, 
esta iniciativa vai ao encontro das medi-
das preconizadas na Estratégia Nacional 
para a Mobilidade Ativa, que tem como 
intuitos, entre outros, a sensibilização 
dos mais novos para os temas da mobi-
lidade sustentável e da segurança indi-
vidual e rodoviária. Para este ano letivo 
estão inscritas nesta atividade 28 escolas 
básicas do concelho, num universo de 
mais de 4400 alunos.
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Apresentação da Carta 
das Religiões de Odivelas

Documento pioneiro que caracteriza as comunidades religiosas 
do município foi apresentado a 12 de outubro.

O Auditório do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas foi o espaço escolhido, a 12 de 
outubro, para a apresentação da Carta 
das Religiões de Odivelas, um docu-
mento pioneiro elaborado pela Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, mapa fiel da diversidade 
religiosa do território de Odivelas.

Na ocasião, a Vereadora da Coesão 
Social, Susana Santos, agradeceu à uni-
versidade pelo desafio lançado à autar-
quia de “fazer o que ainda não tinha 
sido feito”. A autarca referiu o quanto é 
importante “conhecer as diversas comu-
nidades, escutar as pessoas, mapear as 
diferentes práticas no território e acima 

de tudo, partilhar, dar a conhecer, que-
brar barreiras e mitos. Susana Santos 
desejou ainda que esta carta “possa 
ajudar a continuar a trilhar o caminho 
de conhecimento que nos levará, por 
fim, à verdadeira sabedoria da harmonia 
e da paz”.

Mês de Outubro dedicado 
à população sénior
Outubro é, habitualmente, um mês dedi-
cado à população sénior, com a autar-
quia a promover ações de sensibilização 
para as situações de fragilidade com que 
muitas vezes esta faixa etária é confron-
tada. Nesse sentido, foram realizadas 
diversas atividades com o objetivo de 
proporcionar à população sénior expe-
riências únicas e inesquecíveis. 
No dia 11 de outubro, a Câmara Municipal 
de Odivelas organizou no Pavilhão Poli-
valente de Odivelas, o «III Desfile Sénior». 
Esta iniciativa contou com a atuação do 
duo musical “Just This” e uma passagem 
de modelos seniores protagonizada por 
utentes de vários Centros de Dia e Gru-
pos Seniores do concelho de Odivelas. 

A 18, 19 e 20 de outubro, um grupo de 30 
seniores de Odivelas desfrutou de uns 
dias de férias pela região do Douro.  Já 
no dia 28 de outubro, houve casa cheia 
no Pavilhão Polivalente de Odivelas para 
receber a «Noite de Fados», um espe-
táculo musical repleto de emoção e 
sentimento. 

«Oração pela Paz»  promoveu 
diálogo inter-religioso
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A «Oração pela Paz» já faz parte do ADN 
de Odivelas, um concelho marcado pela 
diversidade cultural e religiosa que enri-
quece a vida quotidiana da população. 
Este ano, a celebração, realizada no 
âmbito da Semana Mundial da Harmonia 
Inter-religiosa e do Diálogo Intercultural, 

uniu oito confissões religiosas no Parque 
Urbano do Rio da Costa, em Odivelas, 
e promoveu, mais uma vez, o diálogo 
entre religiões e culturas. A Semana con-
templou ainda visitas a locais de culto, 
concertos, uma Feira Gastronómica e 
Cultural, entre outras iniciativas.
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Centenas de pessoas 
nas comemorações do
Dia Mundial do Animal

Iniciativa incluiu diversas 
atividades e momentos de 
animação. Cinco animais 
foram adotados neste dia.

Odivelas assinalou o Dia Mundial do Ani-
mal a 9 de outubro com diversas ativida-
des e animações dirigidas às famílias e 
seus animais de estimação. Centenas de 
pessoas e os seus animais passaram, ao 
longo do dia, pelas comemorações que 
tiveram lugar na Praça da República, na 
Ramada.
O XI Concurso Canino de Odivelas, o 
desfile dos animais adotados no Par-
que dos Bichos, demonstrações das 
equipas cinotécnicas da Guarda Nacio-
nal Republicana e do Corpo de Fuzilei-
ros da Marinha Portuguesa, fizeram o 
sucesso deste evento promovido pela 
Câmara Municipal de Odivelas e que 
contou com a presença do Presidente 
da Câmara, Hugo Martins, e do Vereador 
João António. 
Na iniciativa, realizada com o objetivo 
de incentivar a interação com animais 
de companhia, sublinha-se a adoção de 
cinco animais do Parque dos Bichos que 
encontraram, assim, um novo lar e uma 
nova família.
O Dia Mundial do Animal celebra-se anu-
almente a 4 de outubro, data escolhida 
em 1931 por um conjunto de ecologis-
tas em Florença, e que pretende, entre 
outros objetivos, sensibilizar a população 
para a necessidade de proteger e pre-
servar todas as espécies animais.

Concelho reforça respostas sociais
O Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, esteve presente, 
a 6 de setembro, na assinatura do Con-
trato de Comparticipação Financeira, 
integrado no Plano de Recuperação e 
Resiliência, que contempla o montante 
de 1.36 milhões de euros para a revitali-
zação do Lar de Odivelas.
Fruto de uma parceria entre a autarquia 
e a Associação Luiz Pereira da Motta, 
este importante equipamento social 
irá disponibilizar 53 vagas em equipa-
mento residencial para pessoa idosa 
(lar) e outras 40 na resposta de serviço 
de apoio domiciliário. Após a assinatura 
deste acordo financeiro, segue-se a fase 
de preparação e lançamento do con-
curso público com vista à concretização 
das obras.

A Associação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Odivelas (AHBVO) foi 
agraciada pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de 
Membro Honorário da Ordem do Mérito.
O galardão foi recebido pelo Presidente 
da AHBVO, Eugénio Marques, numa ceri-
mónia que decorreu a 1 de setembro, 
no Palácio de Belém, e que contou com 
a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Martins, 
como convidado institucional.
Este reconhecimento surge por ocasião 
dos 125 anos desta corporação e destaca 
o excecional mérito, bravura e abnega-
ção demonstrados ao longo dos anos, 
com feitos de inestimável heroísmo e 
extraordinário serviço cívico à Pátria. 

Bombeiros de Odivelas condecorados 
pelo Presidente da República 
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A 1.ª edição do ELO – “Encontro Loures&Odivelas em Saúde”, 
promovida pelo Agrupamento de Centros de Saúde de Loures 
e Odivelas (ACES Loures-Odivelas), decorreu nos dias 22 e 23 
de setembro, no Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto 
Superior Técnico, em Loures.
Na ocasião, Hugo Martins referiu que “o concelho de Odivelas, 
ciente da importância das práticas associadas à promoção 
da saúde e à prevenção da doença, tem apostado, em cola-
boração com as entidades nacionais, regionais e locais, na 
concretização de iniciativas de reforço da literacia e do conhe-
cimento em saúde, bem como na realização de programas 
e projetos que estimulem a adoção de comportamentos e 
estilos de vida saudáveis, dirigidos a todas as faixas etárias”.

Encontro 
Loures& Odivelas 
em Saúde

Marmelada 
branca de 
Odivelas 
distinguida pela 
União Europeia
A Marmelada branca de Odivelas já tem ‘selo’ de Indica-
ção Geográfica Protegida. Esta distinção, atribuída pela 
União Europeia no dia a 19 de setembro, salvaguarda e 
promove a qualidade deste doce conventual, com uma 
história de 700 anos de confeção pelas freiras bernardas 
da Ordem de Cister do Mosteiro de Odivelas.

Odivelas assinala 
o Dia Mundial
do Turismo
com visitas
ao Mosteiro
A Câmara Municipal de Odivelas assinalou o Dia Mundial do 
Turismo, 27 de setembro, com visitas ao Mosteiro de São Dinis 
e São Bernardo, tendo como objetivo a promoção e divulgação 
do património histórico do concelho. Nestas visitas, gratuitas, 
participaram utentes do Centro Unitário de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Odivelas (CURPIO), da Associação 
de Moradores do Vale do Forno (AMOVALFLOR) e alunos do 
curso de Turismo da Escola Secundária de Caneças.

Odivelas 
galardoado 
como município 
saudável
Odivelas hasteou a bandeira da Rede Portuguesa de Muni-
cípios Saudáveis (RPMS). O município de Odivelas, que faz 
parte desta rede desde 2000, recebeu, a 10 de outubro, 
a bandeira de 2022 numa cerimónia que decorreu em 
Santo Tirso, a propósito dos 25 anos desta associação.

Coração Humano 
e Walking 
Football Day 
assinalam 
Dia Mundial
do Coração

A Câmara Municipal de Odivelas assinalou, a 29 de setembro, 
o Dia Mundial do Coração, com a atividade Walking Football 
Day e a formação de um Coração Humano, iniciativas que 
contaram com a participação de cerca de 500 utentes do 
Clube do Movimento. Tendo lugar no Complexo Desportivo 
Porto Pinheiro, em Odivelas, em parceria e colaboração com 
o Sindicato dos Jogadores e a Fundação Portuguesa de Car-
diologia, a partida
final de walking football contou com as habilidades futebo-
lísticas de antigos jogadores profissionais de futebol, como 
Shéu ou os gémeos Carlos e Pedro Xavier, que defrontaram a 
equipa do Clube do Movimento, num encontro com muitos 
golos e boa disposição.

A Câmara Municipal de Odivelas assinalou, a 24 de outubro, o 
Dia Municipal para a Igualdade, uma data instituída em 2010 
com o intuito de alertar para os direitos das mulheres, a vio-
lência doméstica, a igualdade salarial, o combate à pobreza, 
o acolhimento de migrantes, a inclusão de pessoas
com deficiência e incapacidade ou a igualdade de oportu-
nidades, entre outros. A autarquia realizou um Workshop de 
formação sobre estratégias
para uma Educação Inclusiva de Género que visou combater 
os estereótipos de género na educação. O Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja respondeu ao repto lançado pela 
autarquia e dinamizou o tema da Igualdade no decorrer de 
uma aula da disciplina de Cidadania. Igualmente neste âmbito, 
hasteou-se, nos Paços do Concelho, em Odivelas a bandeira 
arco-íris, que representa o movimento LGBTQIAP+.

Dia Municipal 
para a Igualdade 
assinalado a
24 de outubro
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A Carris Metropolitana
está a chegar 
a Odivelas
Vem aí a rede de autocarros de nova geração que liga os municípios 
de Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira entre si e a todos os restantes
municípios da área metropolitana de Lisboa (amL).

Autocarros mais modernos
Mais acessíveis, com maior conforto, conectividade e segurança.

Maior oferta
Mais linhas, mais horários e cobertura alargada.

Melhor ligação 
Integração com outros modos de transporte, 
com o seu navegante® de sempre.

Mais 

A partir de dia 1 de janeiro de 2022, vai ter vários tipos de linhas à disposição 
para chegar ao seu destino de uma forma mais prática e rápida.
Cada tipologia de linha terá a sua cor, descubra como vai ser:

Vai precisar de menos tempo para as entender.

Linha PróximaP
Para as suas voltas do dia-a-dia

Linha Longa
Para as suas viagens de maior distância

L

Linha Rápida
Para chegar mais rápido ao seu destino

R

Linha Inter-Regional
Para viajar para fora da área metropolitana de Lisboa

I

Para tornar mais intuitiva a compreensão da rede de linhas que liga toda 
a área metropolitana de Lisboa, foi necessário alterar a numeração dos autocarros. 
Dividimos os 18 municípios por 4 grandes áreas geográficas (1, 2, 3 e 4). 

A área 2, que engloba Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, terá a 
seguinte numeração:

Maior facilidade de compreensão.

Nova numeração

Numeração de linha por tipo de circulação

20XX
21XX
22XX
23XX
25XX
26XX
27XX
28XX
29XX

circulam em Loures

circulam em Mafra

circulam em Odivelas

circulam em Vila Franca de Xira

circulam entre municípios da área 2

circulam para municípios fora da área 2

circulam para Lisboa e para outros municípios

circulam para Lisboa e para outros municípios

circulam para fora da área metropolitana de 

Nº de área
geográfica Tipo de circulação

2 _ _ _

1
janeiro
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Assembleia Municipal

Mensagem 
do presidente
Tendo uma história secular, Odivelas é 
um dos municípios mais jovens do país, 
facto que carrega consigo simbolismo 
mas também uma responsabilidade 
acrescida como testemunho dos impac-
tos positivos que os municípios podem 
ter na vida das pessoas que neles vivem.
Quase a completar um quarto de século, 
a transformação profunda nas condi-
ções do território e da qualidade de vida 
proporcionada aos que vivem e traba-
lham em Odivelas ganha um significado 
ainda acrescido quando pensamos que 
foram 24 anos vividos em circunstân-
cias particularmente complexas e em 
constante necessidade de superação de 
crises. Um breve olhar retrospetivo per-
mite lembrar que o município foi criado 
após uma luta de anos, num território 
marcado por défices e desequilíbrios 
estruturais, tanto urbanos como eco-
nómicos e sociais, enquanto periferia 
que era de um concelho na periferia de 
Lisboa. Foi, também, criado com uma 
situação financeira de partida gravosa e 
com necessidade de ser instalado, quase 
de um dia para o outro, de raiz, factos 
que condicionaram durante largos anos 
o nosso município.
Dez anos depois da criação do conce-
lho, o país foi assolado pela maior crise 
financeira das últimas décadas, que se 

agravou ainda a partir de 2011 com a 
intervenção externa da chamada troika, 
a austeridade e os impactos brutais 
que esta teve tanto no plano econó-
mico e social, mas também financeiro 
e administrativo, para o país e para as 
autarquias. 
Quando ainda recuperávamos da tota-
lidade dos impactos da crise profunda 
da primeira metade da década, fomos 
assolados pela maior pandemia dos 
últimos 100 anos. Em que as políticas 
públicas, com as autarquias na linha da 
frente, foram decisivas para mitigar os 
impactos na saúde pública e os impac-
tos económicos e sociais de sucessivos 
confinamentos. 
Agora, quando deixávamos a pandemia 
e os seus impactos para trás, eis que se 
dá a brutal e injustificável invasão da 
Ucrânia pela Rússia, países de grande 
dimensão, exportadores importantes 
de bens alimentares e matérias-primas 
desde logo energéticas. 
Num momento em que com o prolonga-
mento da guerra se prolongam as pres-
sões inflacionistas, a profunda incerteza 
geopolítica e económica e ressurgem 
políticas de juros altos à escala inter-
nacional, deparamo-nos com mais um 
momento de dificuldade e incerteza no 
horizonte de curto e médio prazo no já 
longo caminho que temos percorrido.
Será mais um desafio às nossas capaci-
dades coletivas. Um desafio talvez não 
menor de outros que superámos nestes 
24 anos de emancipação, instituciona-
lização e qualificação do município de 
Odivelas e do seu território. 
Que saibamos, em conjunto, responder 
mais uma vez a este quadro de dificulda-
des e incerteza. Inspirados pelas lições 
de capacidade e progresso destas quase 
duas décadas e meia, mas também pela 
força e riqueza da nossa história e da 
nossa identidade, tão simbolicamente 
reavivadas pela fantástica descoberta e 
retirada para estudo da espada do rei D. 
Dinis do seu túmulo em Odivelas.   

Miguel Cabrita

Comissões 
reúnem com 
forças vivas da 
comunidade
No âmbito das suas competências, 
as Comissões especializadas da 
AMO prosseguiram o seu trabalho 
de acompanhamento de questões 
relevantes a nível concelhio, com 
visitas à Unidade de Cuidados de 
Saúde Primários de Odivelas, à USF 
da Ramada e às diferentes corpora-
ções de Bombeiros Voluntários do 
Concelho. Foram ainda realizadas 
reuniões descentralizadas em todas 
as freguesias com as coletividades 
do concelho e com os diretores de 
agrupamentos escolares. Parale-
lamente, as Comissões de Planea-
mento, Ordenamento do Território e 
Ambiente e a Comissão de Assuntos 
Económicos e Financeiros realizaram 
uma audição conjunta à Administra-
ção dos SIMAR.

Marionetas do Porto 
“assaltaram” a Malaposta

O Centro Cultural da Malaposta foi o 
palco escolhido para o ‘assalto’ das 
Marionetas do Porto. 
Chegaram, de bagagem cheia, de forma 
surpreendente e vibrante e assim se 
mantiveram durante toda a sua estadia. 
De 7 a 18 de dezembro, a apresentação 
contemplou uma exposição, três espe-
táculos para maiores de três anos, uma 
oficina de construção e manipulação, e 
um ciclo de vídeo. 
Segundo a diretora artística do Teatro 
de Marionetas do Porto, Isabel Barros, o 
principal objetivo do espetáculo “Assalto 
à Malaposta” foi “com vitalidade, entu-
siasmo e vontade de partilha, aproxi-
mar o público do intenso e constante 

Espetáculo permitiu um “mergulho” no mundo
do teatro contemporâneo com marionetas.

trabalho que desenvolvemos, de forma 
dedicada e dirigida a todo o público, 
permitindo um ‘mergulho’ no mundo do 
teatro contemporâneo com marionetas”.
Deste programa, fazem parte três cria-
ções recentes como: “Nunca”, “Na Flo-
resta” e “Lições de Voo”, que habitaram 
a Malaposta num formato mais abran-
gente e mais longo no tempo, dando a 
possibilidade de chegar de forma dife-
rente ao público, permitindo a explora-
ção de outras dimensões do trabalho 
artístico desta companhia.
Trazer este espetáculo especial que 
“concebemos para apresentar em Odi-
velas, é um prazer”, mencionou Isabel 
Barros: “Esta é uma casa que gostamos 

muito e conhecemos de apresentações 
anteriores, nomeadamente no FIMFA - 
Festival Internacional de Marionetas e 
Formas Animadas. Sempre fomos muito 
bem recebidos pela equipa do Centro 
Cultural da Malaposta e pelo público”. 
O Teatro de Marionetas do Porto cons-
tituiu-se em setembro de 1988 e a sua 
prática teatral revela uma visão não 
convencional da marioneta. Para além 
dos espetáculos, onde centram a sua 
atividade principal, a companhia cria 
variadíssimos projetos, desde oficinas, 
leituras encenadas e exposições várias, 
desenvolvendo assim uma forte ligação 
com a comunidade e o público. 
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