


2 | revista municipal

Ficha técnica
Propriedade Câmara Municipal de Odivelas - Rua Guilherme Gomes Fernandes - Quinta da Memória 2675 - 372 Odivelas
Directora Susana Amador Coordenação, Layout, Recolha de Informação e tratamento Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo
Fotografia Arquivo Câmara Municipal de Odivelas T 21 932 08 50 F 21 931 50 53 e-mail relacoes.publicas@cm-odivelas.pt Tiragem 60.000 exemplares 
Impressão Heska-Indústria Tipográfi ca, S.A. Distribuição Gratuita Depósito Legal 196 213/03 Fotografia de Capa inauguração da loja do cidadão em odivelas
Os artigos pertencentes a esta publicação poderão ser reproduzidos, indicando expressamente de onde foram extraídos.

Assembleia Municipal de Odivelas
Paços do Concelho - Quinta da Memória
Rua Guilherme Gomes Fernandes - 2675-372 Odivelas
T 21 932 00 00  F 21 932 02 14
assembleia.municipal@cm-odivelas.pt

Gabinete da Presidência
Paços do Concelho - Quinta da Memória
Rua Guilherme Gomes Fernandes - 2675 - 372 Odivelas
T 21 932 00 00  F 21 932 02 27

Gabinete do Vereador e Vice-Presidente Sérgio Paiva
Rua Laura Alves, n.º 13 (Antigo lote 47), Urbanização 
da Ribeirada  2675-624 Odivelas
T 21 932 07 00 F 21 933 27 49
gab_vsp@cm-odivelas.pt

Gabinete da Vereadora Eduarda Barros
Rua Laura Aires - n.º 6 - Arroja - 2675-263 Odivelas
T 21 934 69 00  F 21 934 69 29

Gabinete da Vereadora Fernanda Franchi
Rua Laura Alves, n.º5 Pisos 1 e 2 - Urb. da Ribeirada
2675-608 Odivelas
T 21 932 03 50  F 21 933 13 86
fernanda.franchi@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador Fernando Ferreira
Rua Prof. Dr. Francisco Gentil - Edifício Rossio
Loja 3 e 4 - 2675-357 Odivelas
T 21 932 02 65  F 21 931 51 08
fernando.ferreira@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador Carlos Bodião
Rua Alves Redol - Lote 6 - Loja A - 2675-285 Odivelas
T 21 934 53 50  F 21 934 53 59
carlos.bodiao@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador José Esteves
Urbanização da Quinta Nova - Rua Alfredo Keil, Lote 39 - 
Loja 1 - 2675-613 Odivelas
T 21 934 47 50  F 21 934 47 59
gvje@cm-odivelas.pt

Gabinete dos Vereadores Ilídio Ferreira, Maria da Luz 
Nogueira, Maria Madalena Garcia, Rui Francisco
Rua Laura Aires, n.º 13 - Arroja - 2675-564 Odivelas
T 21 934 44 00  F 21 934 44 09
ilidio.ferreira@cm-odivelas.pt
maria.nogueira@cm-odivelas.pt
maria.garcia@cm-odivelas.pt
rui.francisco@cm-odivelas.pt

Casa da Juventude
Largo da Memória, n.º 1 - 2675 Odivelas (junto ao cruzeiro)
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 10h00 às 21h00 
e aos Sábados, das 10h00 às 16h00 
T 21 932 04 80 | juventude@cm-odivelas.pt 

Gabinete de Apoio ao Cidadão 
Edifício CAELO - Parque Maria Lamas, Rua da Memória, 
n.º 2 A - 2675-409 Odivelas 
Horário de funcionamento: 9h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30
T 21 932 04 08   F 21 932 25 18
gac@cm-odivelas.pt

03 | editorial

04 | assembleia municipal

05 | loja do cidadão
  
08 | presidência aberta na pontinha

10 | orçamento para 2008

12 | Centro de acolhimento 

13 | entrevista a ... Nelson Évora 

16 | odivelas em movimento

21 | casa da juventude

22 | requalificação do centro histórico  
 de odivelas

24 | o futuro acontece... 
 no  rio da costa

26 | ambiente

27 | municipália

13 1705

CONTACTOS



| 3editorial

Esta edição dá-lhe a conhecer, além 

de projectos estruturantes que esta-

mos a desenvolver para o concelho, 

como a requalifi cação das margens do 

Rio da Costa, transformando-as numa 

interessante zona de lazer e activida-

de física, muito da obra que a Câma-

ra Municipal já concretizou. E foram 

muitas e boas as marcas que a Autar-

quia imprimiu nestes últimos tempos: 

a abertura da Loja do Cidadão e da 

Casa da Juventude, a requalifi cação 

do centro histórico de Odivelas, a en-

trega de 7 alvarás de loteamento, que 

legalizaram Bairros de Génese Ilegal 

em Famões, Caneças, Odivelas e Pon-

tinha. Estes são apenas alguns exem-

plos do trabalho da Câmara Municipal 

dos quais nos orgulhamos, pois eles 

são a prova do impulso de qualidade 

que estamos a consolidar no nosso 

concelho.

A Loja do Cidadão, a primeira de 2ª 

geração do País, é uma das grandes 

apostas e já certezas deste mandato. 

Quando surgiu a oportunidade de con-

tarmos com este serviço em Odivelas, 

decisiva para a melhoria da Moderni-

zação Administrativa que estamos a 

promover, no sentido de prestar mais 

e melhores serviços aos munícipes, 

empenhámo-nos na sua instalação no 

nosso concelho. Hoje, um mês depois 

da abertura, sensivelmente, os da-

dos revelam-nos o enorme sucesso da 

Loja, com registo de uma média de 

1.600 atendimentos por dia, e a satis-

fação das pessoas com este serviço de 

referência nacional em Odivelas. 

A abertura da Casa da Juventude, que 

foi assumida em conjunto com a re-

qualifi cação de uma área histórica de 

Odivelas – o Cruzeiro e zona envolven-

te, é mais um investimento que revela 

a nossa lealdade ao compromisso de 

aumentar e melhorar a oferta de ser-

viços municipais. Num concelho com 

tantos jovens, fazia falta um equipa-

mento que estivesse ao seu serviço, 

tanto em termos académicos como 

lúdicos.

E, obviamente, não posso deixar de re-

ferir um dos compromissos assumidos, 

o de contarmos com uma Justiça mais 

célere, ou seja, ter os Julgados de Paz 

em Odivelas. Esta já não é uma aspira-

ção mas uma realidade a concretizar 

no primeiro semestre deste ano.

Outra das nossas apostas vai para o au-

mento do Estacionamento e melhoria 

da Mobilidade, e o FLEXIS, projecto 

pioneiro de mobilidade à escala euro-

peia, vai ao encontro desse objectivo. 

Este serviço de transporte que faz a 

ligação entre a Estação do Metro do 

Sr. Roubado e o Odivelas Parque, onde 

conta com 1.000 lugares de estaciona-

mento, como parque dissuasor, repre-

senta uma nova cultura de mobilidade 

que estamos a querer implementar no 

município, também em prol de melhor 

Ambiente.

A marca de qualidade que estamos a 

deixar em Odivelas é visível. É por si 

que o fazemos e é pelo futuro desta 

terra, que queremos cada vez melhor, 

que vamos continuar a trabalhar des-

ta forma, empenhados e determina-

dos em tornar Odivelas uma Terra de 

Oportunidades e concretizações.

A Presidente da Câmara 

Susana Amador  

Cara(o) Munícipe, 
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PDM em Seminário 

A COMISSÃO do Poder Local, Ordenamento 

do Território e Segurança das Populações 

da Assembleia Municipal de Odivelas pro-

moveu um Seminário, no Auditório dos Pa-

ços do Concelho, sobre o tema “Um Olhar 

sobre o Ordenamento do Território do Con-

celho de Odivelas – (PDM)”.

Rui Cunha, Presidente da Assembleia Mu-

nicipal, sublinhou a importância do tema 

como sendo “um dos mais importantes 

marcos numa autarquia”, referindo ainda 

que “a criação dos Planos Directores Muni-

cipais, tornou-se num elemento não só de 

ordenamento do território, mas mais que 

isso, tornou-se numa medida de alcance 

do bem-estar, através de um desenvolvi-

mento sustentado e sustentável, elemen-

tos de criação de qualidade de vida das 

populações.” 

O Seminário contou ainda com a experi-

ência e o saber reconhecido dos oradores 

Carlos Pina, Director-Geral da CCDR-LVT, 

Costa Lobo do Instituto Superior Técnico, 

Pedro Mesquita e Luís Grave da Câmara 

Municipal de Odivelas e de António Rodri-

gues, Presidente da Junta de Freguesia 

de Famões e Coordenador da Comissão do 

Poder Local, Ordenamento do Território e 

Segurança das Populações, na qualidade 

de moderador. n

assembleia municipal

“A VIDA deste jovem Município tem 

sido feita de mudanças graduais, evo-

lutivas, tranquilas e visíveis”. 

Todos reconhecem que valeu a pena 

termos um novo concelho, órgãos 

municipais próprios, autonomia ges-

tionária. A população deste grande 

concelho tem hoje mais auto-estima, 

sentimento de pertença e envolve-se 

de forma cidadã nos projectos estru-

turantes deste concelho”, afi rmou a 

Presidente da Câmara, Susana Ama-

dor, no discurso que proferiu na sessão 

comemorativa do nono aniversário do 

município de Odivelas. 

A celebração começou com a entrega 

do prémio Rotary - o Prémio D. Dinis - 

a Ana Mafalda Ventura, a melhor aluna 

do Ensino Secundário do Concelho de 

Odivelas, do ano lectivo anterior. 

O momento também serviu para en-

tregar a um participante do programa 

Novas Oportunidades, Carlos Rodri-

gues, o Certifi cado que atesta as suas 

competências profi ssionais. 

Um dos momentos marcantes da ses-

são foi a homenagem ao campeão do 

mundo de triplo-salto, Nelson Évora. O 

atleta recordou que, em criança, brin-

cou pelas ruas de Odivelas. “Foi aqui 

que cresci e sinto-me muito feliz por 

ter recebido esta homenagem. Espero 

conseguir dar muitas alegrias aos odi-

velenses e a todos os portugueses.”

Rui Cunha, Presidente da Assembleia 

Municipal de Odivelas, referiu o em-

penho com que o órgão que preside 

tem desenvolvido o trabalho e que, 

por isso, “Odivelas e os odivelenses 

podem contar com o trabalho da sua 

Assembleia Municipal”. n

HÁ nove anos a criar melhores condições
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A CÂMARA Municipal tem na melhoria 

de prestação de serviços ao munícipe 

uma prioridade cimeira. Por isso, a 

oportunidade que surgiu de Odivelas 

acolher a primeira Loja do Cidadão de 

2ª Geração foi assumida como priori-

dade.

A autarquia desenvolveu inúmeros 

contactos, quer com o Poder Central 

quer com diversos parceiros públicos e 

privados, para Odivelas ser o primeiro 

concelho do País a ter a nova geração 

de Lojas do Cidadão.

Após vários meses de muito trabalho e 

articulação com diversas entidades, o 

empenho da Câmara Municipal de Odi-

velas neste objectivo deu o seu resul-

tado, com a abertura da Loja do Cida-

dão de Odivelas, no Odivelas Parque.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates, 

presente na inauguração do novo es-

paço, destacou, que Odivelas e a sua 

Câmara Municipal são um exemplo 

para o País. O concelho conta com um 

espaço de excelência na facilitação da 

vida aos cidadãos e a participação da 

autarquia na assunção e partilha de 

responsabilidades com o Poder Cen-

tral, de proporcionar mais e melhores 

condições às pessoas, é determinante, 

salientou.

Este serviço público, conforme desta-

cou o governante, visa “servir melhor 

e a vontade de prestar serviços com 

mais valor” aos cidadãos.   

A Presidente da Câmara Municipal re-

feriu o trabalho que a autarquia tem 

empreendido no presente mandato em 

termos de simplifi cação e melhoria de 

métodos, para melhor servir os inte-

resses e necessidades dos munícipes. 

Susana Amador referiu que a abertura 

da Loja do Cidadão de Odivelas é mais 

um passo que se dá no município, com 

vista à prestação de serviços públicos,  

de excelência,nomeadamente os mu-

nicipais. n

UMA realidade conseguida pela câmara municipal

loja do cidadão
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DESCUBRA OS SERVIÇOS 

INOVADORES E UM HORÁRIO 

MUITO CONVENIENTE, DE 2ª A 6ª, 

DAS 8H30 ÀS 19H30 E AOS 

SÁBADOS, DAS 9H30 ÀS 15H00. 

           

  BALCÃO MULTISERVIÇOS

Mais fácil e directo é impossível: com 

uma só senha, peça informações e re-

alize serviços simples de diversas en-

tidades. Aqui pode requerer o Cartão 

Europeu de Seguro de Doença, solicitar 

a revalidação da Carta de Condução, 

tratar da Via Verde, entre outros.

BALCÃO “PERDI A CARTEIRA”

De uma só vez e com uma única senha, 

pode pedir a substituição de 8 docu-

mentos, desde o Cartão de Contribuin-

te ao Bilhete de Identidade.

BALCÃO DE REGISTOS

Os cidadãos e as empresas dispõem de 

um novo espaço de atendimento, onde 

poderão tratar de vários assuntos que 

até aqui apenas podiam ser  resolvi-

dos nas  Conservatórias:  Registo Civil, 

Registo Comercial, Registo Predial e 

Registo de Pessoas Colectivas.

DOCUMENTO ÚNICO

        AUTOMÓVEL

Conheça outra das novidades da Loja 

do Cidadão: livrete e título de regis-

to de propriedade num só documento 

(Certifi cado de Matrícula).

LOJA DA EMPRESA

Por si e pelo sucesso dos seus negócios, 

acelerámos o processo de constituição 

de empresa com os serviços Empresa 

na Hora, Marca na Hora e Licencia-

mentos Municipais.

LOJA DO CIDADÃO 24H

Aqui encontra um atendimento 

presencial a tempo inteiro, não pre-

sencial (on-line e telefónico), um 

terminal ATM e postos de acesso aos 

principais canais web de atendimento 

dos Cidadãos e das Empresas.

2.ª a 6.ª das 20h às 22h; Sábados das 

15h às 22; Domingos das 10h às 22h.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Gásnatural – Galp Energia

Instituto de Registos e do Notariado

Direcção Geral dos Impostos

Fundação para o Desenvolvimento      

das Tecnologias da Informação

Autoridade para as Condições 

do Trabalho

CTT Correios

Rodoviária de Lisboa

Ministério da Saúde

Ministério da Defesa Nacional

Serviços Municipalizados de Loures

Instituto de Segurança Social

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Portugal Telecom
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SERVIÇOS da Câmara Municipal na Loja do Cidadão de Odivelas

AQUI, podemos encontrar representa-

dos diversos serviços municipais como 

o Apoio ao Cidadão, o Apoio ao Em-

prego e Formação Profi ssional, Licen-

ciamentos Diversos, e Licenciamentos 

Urbanísticos. No primeiro, podem ser 

prestadas informações sobre os diver-

sos serviços da autarquia ou o decor-

rer de processos em curso. A recepção 

e encaminhamento de requerimentos, 

pedidos diversos, sugestões ou recla-

mações no âmbito das competências 

da Câmara Municipal de Odivelas são, 

também, aqui recepcionados. Infor-

mações sobre ofertas de trabalho ou a 

marcação de sessões para aconselha-

mento de carreira podem ser encon-

trados no espaço dedicado ao Empre-

go e Formação Profi ssional. Entre os 

muitos licenciamentos possíveis, cujos 

processos podem ser iniciados na Loja 

do Cidadão de Odivelas, estão, por 

exemplo, o licenciamento para a reali-

zação de fogueiras ou queimadas, para 

a venda ambulante, licenças especiais 

de ruído, ou licenças de caça. Por úl-

timo, mas não menos importante, en-

contramos o espaço para os Licencia-

mentos Urbanísticos. Aqui, podem ser 

requisitadas certidões e outros docu-

mentos, como sejam as Toponímicas, 

as de Emissão de Alvará de Licença, 

ou, até, pedidos de reunião. n

ESPAÇO DE SERVIÇOS GERAIS

O EMPRESÁRIO também tem lugar de 

destaque na nova Loja do Cidadão de 

Odivelas. Aqui, pode facilmente soli-

citar o licenciamento de empresas ou 

informações sobre actividades econó-

micas. Pedidos de Instalação e Funcio-

namento de Estabelecimento de Res-

tauração e/ou Bebidas, Comércio ou 

estabelecimentos industriais Tipo 4, 

e recintos de espectáculos e diverti-

mentos públicos são alguns exemplos 

das possibilidades existentes. 

Pode, igualmente, requerer-se neste 

espaço, informação sobre apoios fi -

nanceiros existentes para as empre-

sas, consulta e apoio sobre a legislação 

inerente à actividade económica, ou 

encontrar ajuda para a elaboração de 

projectos de investimento para apre-

sentação de dossiers de candidatura a 

apoios de investimento. n

ESPAÇO DO EMPRESÁRIO 

TAMBÉM O Imigrante não foi esquecido 

na nova Loja do Cidadão de Odivelas. 

No balcão de atendimento do Apoio ao 

Imigrante é possível encontrar aconse-

lhamento e acompanhamento no re-

gisto de cidadãos da União Europeia. 

São ainda  prestadas  informações so-

bre o acesso à saúde, educação, tra-

balho, legalização, nacionalização e 

retorno voluntário. Estes serviços são 

disponibilizados em articulação com o 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

com o Alto Comissariado para a Imi-

gração e Minorias Étnicas entre outras 

entidades. n

ESPAÇO DO IMIGRANTE
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REALIZOU-SE EM Setembro e Outu-

bro últimos, mais uma Presidência 

Aberta que permitiu à Presidente 

da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador, analisar, no terre-

no, as valências e carências da fre-

guesia da Pontinha.

Esta Presidência Aberta dividiu-se 

por cinco dias, e implicou passagens 

pelos pontos de maior destaque da 

freguesia. A comitiva que acompa-

nhou a presidente da autarquia, 

incluiu, também, o Presidente da 

Junta de Freguesia da Pontinha, 

José Guerreiro. 

A vertente social, associativa, de 

saúde e a educação, foram temas 

abordados e visitados no decorrer 

desta iniciativa.  

Em evidência esteve, ainda, a visita 

às instalações do Centro de Saúde da 

Pontinha, que sofreram relevantes 

obras de melhoria, benéfi cas para 

os utentes que ali se deslocam.

Ficou a saber-se que, num futuro 

bem próximo, os habitantes da Pon-

tinha vão passar a usufruir, naquele 

espaço, de um moderno laborató-

rio. Entretanto já inaugurado.

Na visita às instalações de alguns 

clubes e associações daquela fre-

guesia, a Presidente da Câmara, 

reforçou a contribuição positiva 

que estas instituições têm, a cada 

dia que passa e com o seu trabalho 

virado para as populações, para a 

evolução do Concelho de Odivelas. 

“Se não fosse o pulsar do tecido as-

sociativo, este município não tinha 

a dinâmica que tem”, adiantou a 

edil. Também a corporação de Bom-

beiros mereceu a visita da comitiva 

desta Presidência Aberta, tendo fi -

cado, na altura, a promessa – entre-

tanto cumprida – de atribuição de 

um subsídio para ajudar na compra 

de um gerador, danifi cado de forma 

inesperada.

No fi nal, fi cou o balanço positivo por 

parte de Susana Amador, que veri-

fi cou, igualmente, que há, ainda, 

uma necessidade de investimento 

nesta freguesia. Destaque, ainda, 

para o facto da Pontinha ser, hoje, 

um local mais seguro, com um baixo 

índice de criminalidade violenta. n

PONTINHA mais uma Presidência Aberta
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A PRESIDENTE da Câmara Municipal de 

Odivelas realizou entre Setembro e 

Dezembro de 2007, no momento cor-

respondente ao primeiro período do 

presente ano lectivo, um Roteiro para 

a Educação. Susana Amador visitou a 

maior parte dos Jardins-de-Infância 

e Escolas Básicas da rede pública do 

concelho. As visitas permitiram à edil 

estabelecer um contacto directo e pri-

vilegiado com a comunidade escolar, 

permitindo conhecer melhor as poten-

cialidades e difi culdades com que os 

agentes educativos se confrontam. 

Por outro lado, foi possível dar segui-

mento ao estreitar de relações que 

a Câmara e os agentes educativos do 

concelho têm estabelecido, no senti-

do de melhorar a qualidade da oferta 

educativa.

O momento também serviu para a 

autarquia dar a todas as crianças dos 

Jardins-de-Infância e Ensino Básico da 

rede pública uma mochila e algum ma-

terial de apoio escolar, bem como uma 

pequena edição municipal, dirigida 

aos pais e encarregados de educação, 

apresentando e prestando contas dos 

investimentos realizados pela Câmara 

na área da Educação. n

ROTEIRO para a Educação

O INSUCESSO e abandono escolares 

são das chagas mais prementes e pre-

judiciais do desenvolvimento nacio-

nal. Visando o combate deste fl agelo 

educativo, a Câmara Municipal assinou 

um protocolo com a Associação de Em-

presário pela Inclusão Social (AEIS), 

que vai permitir o desenvolvimento de 

um trabalho estruturado e contínuo 

em várias escolas do terceiro ciclo do 

concelho. Uma equipa multidisciplinar 

fará, inicialmente, um levantamento 

das situações de risco e, numa fase 

posterior, trabalhará com jovens, fa-

mílias e professores.

Este protocolo surge na sequência de 

um apelo feito ao País pelo Presiden-

te da República, Aníbal Cavaco Silva, 

de combater o insucesso e abandono 

escolares. 

Odivelas é um dos primeiros municí-

pios portugueses a aderir a este pro-

grama articulado com a AEIS.

Por outro lado, referente ao primeiro 

ciclo, a autarquia abriu mais um Gabi-

nete de Apoio Psicológico na Arroja, à 

semelhança do Gabinete que já está 

em funcionamento na Pontinha, ten-

do em vista o combate ao insucesso e 

abandono escolares precoces. n

CÂMARA assume combate ao insucesso e abandono escolares 
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2008: ano de consolidação de projectos de futuro

O ORÇAMENTO da Câmara Municipal 

de Odivelas de 2008 está voltado para 

o exterior. Depois de conter e inverter 

o défi ce municipal, a política de rigor 

e disciplina assumida nos últimos dois 

anos deu os seus frutos, tendo Odi-

velas saído da lista dos 70 municípios 

mais endividados do País, ao mesmo 

tempo que foi possível deixar reco-

nhecidas marcas de intervenção no 

campo da Educação, da Habitação e 

da Cultura. O Orçamento deste ano, 

de 93.602.280,82 euros, tem como 

prioridade promover mais desenvolvi-

mento, que irá permitir consolidar as 

marcas positivas que este Executivo 

municipal tem projectado para o Con-

celho de Odivelas.

As obras municipais em infra-estrutu-

ras escolares, equipamentos e obras 

de proximidade, assim como a requali-

fi cação do espaço urbano e o aumento 

de bolsas de estacionamento vão con-

solidar-se em 2008.

A Educação, área de grande investi-

mento em 2007, conta este ano com 

uma cabimentação na ordem dos 8,5 

milhões de euros.

A Estrutura Verde e espaços de lazer e 

descompressão vão aumentar e o Des-

porto receberá um forte impulso, com 

as intervenções em equipamentos, in-

fra-estruturas e a continuação da pro-

moção da actividade física informal.

As políticas de Habitação Social se-

rão consolidadas e abre-se uma nova 

etapa na projecção competitiva do 

concelho, através de projectos inova-

dores e mobilizadores, como o Parque 

Tecnológico de Famões – O´Tech, o 

Parque Empresarial da Paiã, as incu-

badoras de empresas e empreendedo-

rismo jovem. 

A dinamização cultural prossegue, 

com a forte e qualifi cada oferta na 

Biblioteca Municipal, no Centro de 

Exposições e na Malaposta. Este ano, 

em termos culturais, destaque ainda 

para o subsídio de 100 mil euros para 

as obras da Sociedade Musical e Des-

portiva de Caneças.

A transferência de verbas para as 

Juntas de Freguesia do Concelho, ao 

abrigo do protocolo de delegação de 

competências, é este ano superior 

em 7,13% em relação ao ano anterior 

(mais de 5,5 milhões de euros).

Na rúbrica mercados e feiras destaque 

para a cobertura do Mercado da Póvoa 

de Santo Adrião, enquanto que com o 

Saneamento (SMAS e SIMTEJO) serão 

gastos cerca de 9,5 milhões de euros.

A nível de Protecção Civil continua-se 

a valorizar o trabalho desenvolvido 

pelas três corporações de Bombeiros 

Voluntários do concelho, estando cabi-

mentados mais de um milhão de euros 

para gestão corrente  das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntá-

rios. Estas são algumas das marcas, 

de um projecto inovador, a cumprir no 

corrente ano. 
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A Educação continua a ser uma das 

áreas de grande investimento cama-

rário. A manutenção de uma refeição 

diária a todos os alunos dos Jardins-

de-Infância e Escolas Básicas do con-

celho é uma das apostas renovadas 

para 2008, que este ano conta, entre 

outras, com:

aAbertura da nova Escola EB1/JI de 

Famões;

aComplemento da segunda fase de 

requalifi cação da EB1 nº 9 de Odive-

las, na Arroja;

aRequalifi cação dos refeitórios esco-

lares.

O aumento e dignifi cação do espaço 

verde, assim como as zonas de lazer 

e descompressão e a qualidade do es-

paço público, em termos de higiene 

e limpeza, são já uma realidade no 

concelho. Este ano, destacam-se as 

seguintes intervenções:  

aProjecção e construção do Parque de 

Santo André – Póvoa de Santo Adrião;

aConstrução do Jardim Botânico – Fa-

mões;

aConstrução do Jardim dos Aceres, 

em Odivelas;

aLimpeza e desobstrução das Linhas 

de Água do concelho;

aProjecção do Canil/Gatil municipal. 

Das intervenções a operar afectas à 

requalifi cação e revitalização do espa-

ço público do concelho, destacam-se:

aRequalifi cação do espaço urbano da 

zona do Parque Maria Lamas em Odi-

velas;

aRequalifi cação da Praça de São Bar-

tolomeu, Pontinha;

aConstrução do Jardim da Música, 

Odivelas;

aConstrução do Jardim de Água, 

Caneças;

a Eliminação de barreiras arquitectó-

nicas no concelho;

aProjecção e construção do Parque 

dos Poetas de Abril, Pontinha.

A melhoria da circulação viária recebe 

este ano um investimento signifi cati-

vo. Através de algumas obras, a Câma-

ra Municipal vai continuar a melhorar 

a circulação e mobilidade no conce-

lho. Para este ano, destacam-se as se-

guintes obras: 

aBenefi ciação da EN 8 e EN 250-2;

aTroço de ligação da T14 à Amadora;

aContinuação da requalifi cação dos 

pavimentos urbanos.

O apoio ao associativismo e a melhoria 

das infra-estruturas são algumas das 

prioridades desportivas: 

a Execução de polidesportivos cober-

tos;

aComplemento do polidesportivo da 

Codivel;

aContinuidade das actividades de 

desporto informal, como a Odicaminha 

e a Odipedala, com novos percursos.

Este ano o protocolo de delegação de 

competências nas Juntas de Fregue-

sia faz-se acompanhar de mais verbas 

para as Juntas. Mais 7,13% do que no 

ano anterior. 

Com maior efi cácia e mais transparên-

cia, através de uma objectiva e coe-

rente justifi cação técnica de critérios 

de atribuição de verbas, vai ser possí-

vel prestar mais e melhores serviços 

públicos aos munícipes. n

|11
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NOVO espaço para 
acolhimento de crianças 
e jovens em risco

JÁ ARRANCARAM as obras de recuperação do 

edifício situado na Rua António Maria Bra-

vo, em Odivelas, onde passará a funcionar 

o Centro de Acolhimento Temporário para 

Crianças e Jovens em Risco.

Este espaço visa a protecção social dos jo-

vens em situação de risco e terá capacidade 

para receber 14 crianças, com idades com-

preendidas entre os 0 e 12 anos, incluindo 

crianças com difi culdades motoras.

A área de intervenção, com cerca de 400m2, 

ocupará cerca de 300m2, libertando o res-

tante espaço para três pátios distintos para 

acolhimento e desenvolvimento de activida-

des recreativas no exterior.

O edifício será dotado de recepção, sala 

de refeições, sala de estar, sala de estudo, 

quartos de dormir, instalações sanitárias, co-

zinha e lavandaria. 

Por outro lado, esta intervenção, orçada em 

346.292,15€, visa recuperar um conjunto 

edifi cado antigo, traduzindo-se numa acção 

de revitalização e reabilitação do património 

edifi cado da Cidade de Odivelas. n

centro de acolhimento temporário
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NELSON ÉVORA 
um campeão de odivelas
NASCEU NA COSTA DO MARFIM, A 20 DE ABRIL DE 1984, E CEDO SE DESTACOU NO DESPORTO. VIVE EM ODI-

VELAS DESDE OS SEIS ANOS E COMO AFIRMA, PRETENDE CONTINUAR A MORAR NESTE MUNICÍPIO “POR MUI-

TOS ANOS”. FOI NAS RUAS DESTE CONCELHO QUE SE AVENTUROU NO ATLETISMO. AOS 10 ANOS

INGRESSOU NO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE, TENDO DEPOIS PASSADO PARA O BENFICA, ONDE REVELOU 

TODO O SEU TALENTO E APTIDÕES FÍSICAS NA DISCIPLINA DE SALTOS. ATINGIU MARCAS 

ADMIRÁVEIS NO SALTO EM ALTURA, EM COMPRIMENTO, OU TRIPLO SALTO. EM 2007, EM OSAKA, NELSON 

ÉVORA ENTRA PARA A HISTÓRIA, AO SAGRAR-SE CAMPEÃO DO MUNDO DE TRIPLO SALTO, TENDO ATINGIDO 

17,74 METROS. E FOI ASSIM QUE ENCHEU O PAÍS, E OS ODIVELENSES, DE ORGULHO. 
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Começou a sua carreira despor-
tiva em Odivelas, que memórias 
guarda desses tempos?
Dos meus tempos de criança, guardo 

excelentes recordações das brincadei-

ras de rua e dos meus primeiros ami-

gos em Portugal. Digamos que foram 

as brincadeiras de crianças que me 

levaram ao desporto.

Como e quando surgiu o gosto 
pelo triplo salto?
Sou uma pessoa que sempre gostou de 

desafi os e o triplo salto, para além de 

um salto esteticamente muito bonito, 

é muito técnico e daí é mais desafi an-

te para mim.

 

“foram as brincadeiras 
de crianças que me levaram 

ao desporto”

Sagrou-se, no ano passado, am-
peão do mundo do triplo salto o 
Japão. Este ano tem dois impor-
tantes desafios, os campeonatos 
do mundo de pista coberta e os 
Jogos Olímpicos de Pequim. 

Quais são os objectivos e aspira-
ções para as duas provas?
Não penso muito em aspirações, nem 

naquilo que são as expectativas para 

essas competições. Estou mais con-

centrado em treinar bem todos os dias 

e em fazer o meu melhor nas provas 

que tenho. Não posso, contudo, negar 

que me sinto fi sicamente muito bem e 

que espero que os resultados estejam 

de acordo com o meu trabalho.

Realizou-se, recentemente, um 
Jantar de Solidariedade, na 
Quinta do Bretão, onde leiloou 
um dos ténis com que se sagrou 
campeão do mundo e um fato 
desportivo seu, revertendo as 
verbas do Jantar para ajudar 
as escolas mais carenciadas de 
Cabo-Verde. Qual a importância 
deste acto para si?
O Leilão foi uma iniciativa que queria 

desenvolver há muito tempo. Acho im-

portante - eu que durante muitos anos 

tive nacionalidade cabo-verdiana - dar 

o meu contributo ao país.

Fiquei bastante sensibilizado pela for-

ma como as pessoas reagiram ao meu 

convite, bem como pela boa disposi-

ção do evento.

Como sentiu e encarou a pre-
sença de muitas e destacadas 
personalidades do nosso País no 
Jantar de Solidariedade? 

Fiquei bastante honrado pelas pessoas 

terem aceite o meu convite. Não só 

as fi guras conhecidas, mas também as 

pessoas que fazem parte do meu dia-a-

dia e que estiveram todas presentes. 

“o concelho tem dado
 um salto qualitativo muito

 significativo”

Vive em Odivelas desde os 6 
anos. Como acompanha e sente 
as mudanças do concelho?
Acho que o concelho tem dado um 

salto qualitativo muito signifi cativo. 

Noto que há uma preocupação em 

criar boas acessibilidades, o comércio 

tradicional tem muita vida, o índice 

de criminalidade é bastante baixo e 

a qualidade de vida é bastante boa. 

Apenas acho que se deveria aumentar 

as áreas de lazer e os espaços verde. 

De resto, faço intenções de continuar 

a morar em Odivelas por muitos anos. 
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O CAMPEÃO mundial Nelson Évora leiloou no fi nal do mês de Janeiro, na 

Quinta do Bretão, um kit de fotografi as exclusivas, um fato autografado 

e uma das sapatilhas com que se sagrou medalha de ouro nos campeo-

natos do mundo do Japão.

A sessão surge no âmbito do Projecto “Djunta Mom” (Juntar as Mãos), 

que tem como objectivo ajudar as escolas mais carenciadas de Cabo 

Verde, terra natal dos pais do atleta. O Jantar de Solidariedade alcan-

çou os objectivos propostos, tendo sido recolhido cerca de 6 mil euros. 

O valor angariado no leilão será convertido em material escolar.

A Câmara Municipal de Odivelas foi uma das associadas patrocinadoras 

desta iniciativa, demonstrando, deste modo, a sua postura fi lantrópica 

e valorização dos laços de solidariedade entre os povos lusófonos. 

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues e as modelos Isabel Figueira e 

Diana Chaves animaram a sessão, que contou com boa disposição e 

alegria de todos os presentes.

Recorde-se que Nelson Évora vive em Odivelas desde os 6 anos e foi 

neste concelho que despontou para o atletismo, no Odivelas Futebol 

Clube. 

Hoje é um dos atletas mundiais de grande prestígio e uma das grandes 

referências desportivas nacionais.

Na sequência deste jantar, e da solidariedade que daí adveio, Nelson 

Évora foi recebido em São Vicente, Cabo Verde, nos dias 28 e 30 de 

Janeiro. 

O atleta deslocou-se a esta ilha pela primeira vez, para fazer um le-

vantamento das carências das escolas cabo-verdianas. Nelson Évora foi 

recebido pela Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Isaura 

Gomes, e teve a oportunidade de conhecer vários familiares que nunca 

tinha visto. O actual Campeão do Mundo de Triplo Salto teve, ainda, 

tempo para visitar as ilhas do Sal e de Santiago. n

JANTAR Solidário em Caneças
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ODIVELAS ASSOCIA-SE este ano ao Concurso Nacional de Ideias “Cidades Cria-

tivas”, organizado pela Universidade de Aveiro e a Associação Portuguesa de 

Planeadores do Território. 

O Concurso - “Criarte, inovar os lugares com novos olhares” - constitui a 

primeira iniciativa do Fórum Desenvolvimento e Cidadania Júnior (Fórum 

Júnior). Este projecto vai ao encontro do desafi o internacional lançado pelas 

Nações Unidas de estabelecer, entre 2005-2015, a Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável.

Subordinado ao tema “Ordenamento do Território e Ambiente Urbano: Patri-

mónio Natural e Cultural”, o concurso destina-se a alunos do ensino secun-

dário (10º, 11º e 12º anos) da disciplina da área de projecto.

Este projecto visa estimular o exercício de cidadania, no sentido da apli-

cação do princípio da co-responsabilização nos processos de tomada de de-

cisão, ao mesmo tempo que se desenvolve o espírito crítico e criativo em 

relação ao território do concelho, bem como o reforço do sentimento de 

pertença e identidade ao município.

Participam neste projecto, cerca de mil alunos, reunidos em 250 equipas, 

representando mais de 90 cidades e vilas, de todas as regiões educativas do 

continente e ilhas. De Odivelas, participam 16 equipas, de várias Escolas 

Secundárias do concelho. n

CERCA DE dois mil alunos das Escolas Básicas do concelho participaram no 

lançamento simbólico de balões, numa iniciativa que procurou sensibilizar e 

chamar a atenção para a importância da Prevenção do Tabagismo e a gravi-

dade da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.  

Esta iniciativa, integrada no projecto “Odivelas Sem Tabaco”, contou com 

o entusiasmo de todos os alunos e a colaboração dos agentes educativos do 

concelho.n

O RASTREIO audiológico promovido pela Câmara Municipal de Odivelas em 

parceria com a Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra - Curso 

de Audiologia, e o Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Dona Estefâ-

nia, de Lisboa, envolve todos os jardins-de-infância com valência pré-esco-

lar da Rede Pública e Social do Concelho de Odivelas, abrangendo mais de 

700 crianças.

O rastreio surge a partir da necessidade de alertar os Encarregados de Edu-

cação para as vantagens de um diagnóstico precoce no tratamento de uma 

possível defi ciência, o que para além de melhorar a qualidade de vida da 

criança, permitirá uma melhor aprendizagem. n

RASTREIO audiológico envolve mais 
de 700 crianças

ALUNOS do Ensino Básico
assumem prevenção do Tabagismo

JOVENS intervenientes no futuro do concelho
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ESTÁ EM funcionamento, desde o 

primeiro dia de Fevereiro, o “Flexis 

Odivelas”. Trata-se de um serviço de 

transporte colectivo urbano que esta-

belece a ligação entre o interface do 

Sr. Roubado e o Centro Comercial Odi-

velas Parque, através de uma linha de 

transporte expresso, a funcionar nos 

dias úteis. A carreira expressa de pas-

sageiros funciona nos dias úteis das 7h 

às 21h, com uma frequência entre via-

gens de 20 minutos. O autocarro tem 

capacidade para 43 lugares sentados e 

28 lugares em pé.

O serviço constitui, até Março de 2008, 

um caso de estudo a nível europeu na 

área de implementação de modelos 

fl exíveis de uso de transportes.

O “Flexis Odivelas” surgiu na sequên-

cia de uma candidatura da Câmara 

Municipal de Odivelas, a um projecto 

comunitário, referente à Mobilidade 

e Acessibilidade Metropolitana nas 

Regiões do Sul da Europa, e é imple-

mentado com base num protocolo es-

tabelecido entre a Câmara Municipal 

de Odivelas, a Rodoviária de Lisboa, a 

Mundicenter e o Feira Nova. n

FLEXIS melhor mobilidade
HORÁRIOS:

Partida do C. C. Odivelas Parque

7:00|7:20|7:40|8:00|8:20|8:40|9:00 

09:30|10:00|10:30|11:00|11:30|12:00 

13:00|13:30|14:00|14:30|15:00|15:30 

16:00|16:30|17:00|17:40|18:00|18:40 

19:00|19:20|19:40|20:00|20:20|21:00

Partida do Senhor Roubado (metro)

7:50|8:10|8:30|8:50|9:15|9:45|10:15 

10:45|11:15|11:45|12:15|12:45|13:15 

13:45|14:15|14:45|15:15|15:45|16:15 

16:45|17:10|17:30|17:50|18:10|18:30 

18:50|19:10|19:30|19:50|20:10|20:30 

20:50|21:10
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REQUALIFICAR o território, melhorar as condições 
de vida, dignificar o concelho 

ODIVELAS AINDA sofre um atraso estrutural em termos de ordenamento do 

território, devido a um crescimento desordenado que teve lugar nas décadas 

de 60 e 70 e que mereceu, nos anos seguintes, pouca atenção.

Desde a elevação a concelho, em 1998, a Câmara Municipal de Odivelas tem 

vindo a investir na requalifi cação territorial. O actual Executivo municipal 

tem dedicado a esta área uma especial atenção pela sua importância, pois, 

além de estarem em causa condições de habitabilidade, segurança, higiene 

e mobilidade, estão envolvidas muitas centenas de famílias do concelho. Por 

isso, a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) tem sido área 

de intervenção cimeira.

Depois de concluído o processo que conduz à reconversão, processo que 

envolve autarquia, técnicos, comissões de proprietários, no fi nal de 2007, 

a Presidente da Câmara entregou mais dois alvarás aos responsáveis das 

comissões de moradores da Quinta das Pretas, em Famões, e da Quinta das 

Canoas, na Pontinha. Já este ano foi entregue o alvará ao Bairro Quinta da 

Fonte, de Odivelas, e do Bairro dos Carrascais, de Caneças. 

Para este mês, de Fevereiro, está agendada a entrega do alvará do Bairro do 

Sol Nascente, de Famões.

Esta tem sido uma área onde a convergência de esforços e determinação de 

todos os elementos envolvidos, especialmente Câmara Municipal e proprie-

tários, e decisiva para a melhoria da qualidade de vida que se quer ter no 

concelho. n

RECONVERSÃO da Vertente Sul

DEPOIS DE várias reuniões de trabalho com o Poder Central, a Câmara Muni-

cipal de Odivelas viu, fi nalmente, decretada, pelo Governo, a área crítica de 

recuperação e reconversão urbanística da encosta/vertente sul de Odivelas/

Pontinha, que compreende os bairros: Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta 

do Zé Luís, Serra da Luz e Quinta das Arrombas, bem como os respectivos 

terrenos adjacentes.

O decreto do Conselho de Ministros permite a intervenção da Câmara Muni-

cipal, que será feita “através da execução de um projecto de recuperação 

e reconversão urbanística, na área da encosta /vertente sul de Odivelas/

Pontinha, a qual apresenta graves problemas quer relativamente à estru-

tura habitacional, que revela defi cientes condições de solidez, segurança 

e salubridade, quer relativos à ausência de infra-estruturas urbanísticas, 

acessibilidades, equipamentos sociais e espaços verdes”.

Esta foi uma decisão pela qual o Executivo municipal se bateu, tendo em 

vista a urgência de intervir nesta área do concelho. n
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REQUALIFICAÇÃO do Bairro do Barruncho

A CIDADE italiana de Catania recebeu entre 29 de Novembro e 1 de De-

zembro a nona edição europeia do projecto Europan – concurso europeu de 

arquitectura e urbanismo, no qual Odivelas participa, conjuntamente com 

os municípios portugueses de Loures e Santo Tirso, e cerca de centena de 

municípios de vários países europeus.

A autarquia concorre neste projecto tendo em vista a selecção de uma pro-

posta de solução urbanística e arquitectónica para o Bairro do Barruncho, o 

maior núcleo de habitação precária do concelho.

O projecto municipal contempla um conjunto de habitação a custos con-

trolados e uma unidade residencial. O conjunto será complementado com 

equipamentos sociais e de serviços, sendo o espaço público a aposta funda-

mental como factor de integração urbana e de criação de identidade social 

dos residentes.

O encontro em Itália serviu para especialistas, representantes dos júris na-

cionais e representantes de cada uma das cidades analisarem e debaterem 

as propostas pré-seleccionadas. Em breve, os júris decidirão sobre as pro-

postas vencedoras, prevendo-se que no próximo mês de Março se realize, 

em Odivelas, a sessão de apresentação dos projectos vencedores das três 

candidaturas de Portugal. n

LANÇADA 1ª pedra da Igreja da Arroja

NO FINAL de Novembro, numa cerimónia muito participada, a Presidente da 

Câmara Municipal lançou a 1ª pedra para a construção da Igreja da Arroja.

O projecto no Núcleo Católico São José Operário contempla 2863 m2 de 

área de construção, divididos por quatro pisos, com várias valências, a nível 

social e religioso, prevendo-se o arranque da edifi cação neste ano. n

MAIS habitação a custos controlados para jovens

DEPOIS DO primeiro lançamento de habitação a custos controlados para jo-

vens no Alto da Mãe d’Água, a que muitos jovens do concelho concorreram, 

a Câmara Municipal continua a aposta nesta política de habitação.

Em Novembro, foram lançadas as primeiras pedras de três empreendimentos 

que vão surgir na Arroja, no Bairro Gulbenkian e em Famões, destinando-se o 

último para habitação a custos controlados para jovens, e os dois primeiros 

no âmbito do Plano Especial de Realojamento (PER).

A sessão contou com a participação do Secretário de Estado do Ordenamento 

do Território, João Ferrão, que destacou o qualifi cado trabalho da Câmara 

Municipal de Odivelas em termos de reabilitação e qualifi cação do território, 

“assente na melhoria do bem-estar”. 

Estes empreendimentos são promovidos pela autarquia em parceria com a 

Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica (FENACHE), 

através das Cooperativas de Habitação NHC, Lar Ferroviário e Colmeia. n
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A CÂMARA Municipal entregou no fi nal 

de 2007 subsídios de apoio às três cor-

porações de Bombeiros e a seis insti-

tuições sociais do concelho.

A corporação de Caneças recebeu um 

apoio de 100 mil euros para aquisição 

de uma nova viatura, tendo a de Odi-

velas e Pontinha recebido, 15 e 17 mil 

euros respectivamente. O subsídio dos 

Bombeiros de Odivelas servirá para 

reequipamento da corporação e o da 

Pontinha para aquisição de um gera-

dor, que permite ao quartel manter 

todas as funcionalidades em caso de 

quebra de energia.

O Grupo Sócio Caritativo de São Pe-

dro, de Caneças; o Centro Comunitá-

rio Paroquial de Famões; a Conferên-

cia Vicentina de Santo Eugénio, de 

Odivelas; a Conferência Vicentina da 

Sagrada Família da Pontinha - Socieda-

de Feminina de São Vicente de Paulo - 

Pontinha; o Fundo de Apoio às Famílias 

Necessitadas - Póvoa de Santo Adrião e 

Olival Basto; e, a Conferência Vicenti-

na Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos 

da Ramada, foram as instituições que 

receberam, individualmente, mil eu-

ros, para o importante apoio que estas 

associações prestam em termos comu-

nitários. n

BOMBEIROS e instituições do concelho
recebem subsídios

A CÂMARA Municipal candidatou-se 

à instalação dos Julgados de Paz em 

2006. Após submissão a diversas aná-

lises, de modo a cumprir os critérios 

exigidos, no fi nal de 2007, o Conselho 

de Ministros aprovou o decreto-lei que 

cria quatro novos Julgados de Paz, en-

tre os quais o de Odivelas.

Odivelas passa a contar, já em 2008, 

com “uma Justiça de proximidade com 

o cidadão, que se traduz numa alter-

nativa rápida e económica ao sistema 

tradicional de administração da Justi-

ça”, conforme assinala o comunicado 

do Conselho de Ministros.

Esta é uma aposta bem sucedida da 

autarquia, que vai ao encontro das 

pretensões e necessidades dos cida-

dãos  do concelho em  matéria  de 

Justiça. n

JULGADOS de paz 
Justiça mais célere e eficaz em Odivelas

JÁ ESTÁ em funcionamento o novo 

terminal rodoviário de Caneças, jun-

to da Escola Secundária de Caneças. 

Ao retirar o terminal do local do Lar-

go Vieira Caldas, onde esteve durante 

vários anos, a intervenção camarária 

visou a melhoria da mobilidade, para 

quem usa transportes públicos, bem 

como contribuiu, decisivamente, para 

a melhoria da qualidade ambiental do 

centro da Vila.

Com a abertura do novo terminal sur-

ge também a entrada em circulação 

de uma nova carreira da Rodoviária de 

Lisboa, 005, que faz a circulação pela 

maior parte dos bairros de Caneças, 

facilitando, deste modo, as desloca-

ções na freguesia.

MELHOR mobilidade e ambiente em Caneças
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OS JOVENS do concelho de Odivelas ganharam em No-

vembro um novo espaço de encontro, informação e con-

vívio - a Casa da Juventude.

Situada junto aos Paços do Concelho, zona nobre do 

Concelho, abriu as portas no dia 18 de Novembro. 

Na Casa da Juventude, os jovens com idades compreen-

didas entre os 13 e os 35 anos podem estudar, assistir 

a debates, ver exposições, participar em workshops e 

ateliers, adquirir o cartão-jovem ou de alberguista, re-

servar pousadas de juventude e obter informações so-

bre as mais diversas áreas. 

Aconselhamento, apoio psicológico, orientação vocacio-

nal, questões ligadas ao emprego, habitação, associati-

vismo juvenil e voluntariado, entre outros também têm 

o seu “espaço” na Casa da Juventude.

O equipamento também conta com uma zona para in-

formar e divulgar projectos dinâmicos e inovadores, das 

mais diversas áreas artísticas, nomeadamente pintura, 

música, fotografi a, dança, teatro, cinema, escultura, 

desenho, poesia. 

Este edifício é o primeiro, no concelho, a estar inter-

ligado através de tecnologia wireless, que permitirá a 

conexão entre diferentes pontos sem necessidades da 

utilização de cabos.

Em dia de festa, o espaço contou com um momento mu-

sical por um jovem munícipe e aluno do Conservatório, 

Tiago Rodrigues, bem como com duas caras conhecidas 

da série televisiva “Morangos com Açúcar”. 

Para Susana Amador “este espaço é o culminar de um 

projecto arrojado”.     

A Presidente da Câmara, que inaugurou o equipamento, 

destacou que a Casa da Juventude “constitui hoje a res-

posta há muito aguardada pelos jovens de Odivelas, que 

não tinham um espaço que pudessem chamar de seu”.

De referir que a abertura da Casa da Juventude tra-

duziu-se na recuperação de um edifício histórico que 

estava em avançado estado de degradação. A abertura 

deste equipamento foi acompanhada da requalifi cação 

urbana do espaço envolvente, recebendo, desse modo, 

um dos monumentos mais emblemáticos do concelho, 

o Cruzeiro, a dignidade e destaque que o monumento 

merece. A requalifi cação passou também pela liberta-

ção do espaço para as pessoas, terminando a circulação 

viária ali existente, surgindo uma área pedonal. n

CASA da Juventude em Odivelas

|21casa da juventude
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REQUALIFICAÇÃO do centro 
Histórico de odivelas

O CENTRO histórico da Cidade de Odive-

las, nomeadamente a área da Quinta da 

Memória, tem sido alvo de um projecto de 

requalifi cação e revitalização, no sentido 

de dignifi car e valorizar o espaço público 

de uma zona nobre do concelho.

A abertura da Casa da Juventude serviu, 

também, para requalifi car a área envol-

vente do Cruzeiro de Odivelas, também 

conhecido como Memorial, um dos monu-

mentos mais destacados do município.

Antes de assumir a intervenção, a Câma-

ra Municipal submeteu à consideração do 

IPPAR (Instituto Português do Património 

Arquitectónico) o projecto de requalifi ca-

ção. O Instituto considerou, em resposta 

à solicitação municipal, que “o projecto 

contempla de forma simples e efi caz a 

valorização do espaço em termos não só 

vivenciais, mas também de protecção ao 

Memorial, conferindo-lhe algum destaque 

e dignidade”.

Onde anteriormente estava uma via de cir-

culação automóvel, que nada dignifi cava 

o monumento, o espaço conta com uma 

aberta e agradável zona pedonal, tendo 

a Câmara Municipal devolvido ao Cruzeiro 

o merecido e devido destaque no espaço 

público.  

antes

depois



| 23

RIO DA COSTA
requalificação    
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PASSEAR A PÉ OU DE BICICLETA, 

JUNTO  ÀS MARGENS DO RIO DA COSTA,

UMA DAS PRINCIPAIS FRENTES RIBEIRINHAS

DE ODIVELAS, VAI SER POSSÍVEL.

O PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS

RIBEIRINHAS, QUE PREVÊ A CONSTRUÇÃO

DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEIS, 

COM O OBJECTIVO DE CRIAR ESPAÇOS 

PARA LAZER E RECREIO, PROPORCIONANDO 

À POPULAÇÃO UM AMBIENTE AGRADÁVEL

E COM MAIS QUALIDADE URBANA, 

VAI SER UMA REALIDADE EM 2008.

A REQUALIFICAÇÃO que a Câmara Municipal assume 

no Rio da Costa visa criar um novo espaço público 

de qualidade. O espaço vai receber infra-estrutu-

ras de lazer, tornando as margens do Rio um local 

agradável e convidativo.

Dada a proximidade de estruturas viárias de gran-

de fl uxo automóvel, o projecto municipal tem em 

consideração esta realidade e, por isso, a interven-

ção contempla a minimização dos impactos causa-

dos pela circulação automóvel, ao mesmo tempo 

que a obra vai contribuir signifi cativamente para 

melhorar e proteger paisagisticamente toda a área 

UM novo espaço de lazer para as pessoas

o futuro acontece
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novo espaço de lazer para as pessoas

envolvente. 

Em termos desportivos, o espaço vai contar com 

dois percursos pedonais ao longo das duas mar-

gens, completados com duas travessias nas extre-

midades, criando, assim, um circuito de manuten-

ção. 

A nível lúdico, surge um pequeno parque urba-

no, que contempla zona de repouso e lazer, sendo 

recuperados o tanque e o poço existentes e res-

tauradas peças de maquinaria relacionadas com 

estas estruturas agrícolas, de modo a requalifi car 

e dignifi car um património há muito degradado.  

Com a obra surge um pavilhão/miradouro, de 

onde se pode ter uma vista mais ampla de toda a 

envolvente, num espaço mais recatado.

As zonas de repouso desenvolvem-se em pequenas 

praças, como que varandas para o rio e as áreas 

de merendas fi cam concentradas em dois pontos, 

localizadas em zonas planas junto aos percursos 

pedonais.

Os equipamentos de recreio, tanto para crianças 

como para jovens, também estão projectados, 

nesta que será mais uma das obras de marca des-

te Executivo municipal, que tem na qualidade 

e excelência do espaço público urbano uma das 

prioridades. 
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DANDO SEGUIMENTO à política de qua-

lifi cação ambiental do território, a Câ-

mara Municipal procedeu à limpeza e 

desobstrução das margens e leitos de 

linhas de água do concelho no fi nal de 

2007.

Estas intervenções tiveram como ob-

jectivo melhorar a drenagem e fun-

cionalidade da corrente, contribuin-

do, desse modo, para a minimização 

do risco de cheias. Por outro lado, a 

acção contribuiu para melhorar o Am-

biente da área envolvente das linhas 

de água. n

LIMPEZA das linhas de água

A AUTARQUIA tem vindo a garantir a 

limpeza de várias artérias do conce-

lho, complementando o serviço que 

as Juntas de Freguesia asseguram, ao 

abrigo do Protocolo de Delegação de 

Competências nas Juntas. 

O serviço de varredora mecânica con-

templa nove circuitos no concelho.

Este tipo de limpeza mecânica repre-

senta benefícios no aspecto sanitário, 

estético e de segurança. Com a presta-

ção deste serviço, está a prevenir-se, 

em termos de saúde pública, doenças 

resultantes da acumulação de resíduos 

sólidos, bem como acautelar danos re-

sultantes de poeira em contacto com 

os olhos e as vias respiratórias.

A nível estético, a limpeza do espaço 

público melhora a aparência das zo-

nas envolventes, representando uma 

melhoria directa da qualidade de vida 

dos munícipes. n

O CENTRO Ecológico de Odivelas 

(CEO) foi inaugurado no Dia da Flores-

ta Autóctone. Localizado nos Viveiros 

Municipais de Famões, o novo equipa-

mento municipal pretende, através de 

diversas actividades de sensibilização 

e educação para a sustentabilidade, 

promover uma cultura ambiental no 

concelho. 

O CEO disponibiliza Jogos de Edu-

cação Ambiental, que permitem, de 

uma forma divertida, aprender diver-

sos conceitos ambientais. Por exem-

plo, no Jogo “Vamos às Compras”, os 

participantes são convidados a fazer 

compras numa mercearia de tamanho 

quase real, tendo que optar pelos pro-

dutos mais ecológicos, mas também 

mais saudáveis. No Jogo do Lago, os 

participantes serão convidados a mas-

carar-se de “bichinhos” ou de “polui-

dores”, de forma a entender de que 

forma um sistema ecológico pode es-

tar sujeito a perturbações. A orienta-

ção técnica a professores, alunos ou 

munícipes que pretendam obter mais 

informação sobre um determinado 

tema ambiental, é outro dos recursos 

deste novo equipamento. n

ABERTURA do Centro Ecológico de Odivelas

RUAS mais limpas e com melhores condições
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A ODIVELCULTUR prestou, ao longo da 

sua existência, um papel determinante 

para a arte e cultura de qualidade no 

Concelho de Odivelas. Foi assim que 

todos os munícipes de Odivelas pude-

ram ter acesso a iniciativas de teatro, 

música, dança, artes plásticas, cine-

ma, canto, música e poesia de forma 

regular e sempre com protagonistas 

de relevo. Foi assim também que se 

honrou o Centro Cultural Malaposta, 

uma casa referencial no nosso conce-

lho, em toda a Área Metropolitana de 

Lisboa e em todo o País. A Odivelcultur 

conseguiu, ainda, um espaço convivial 

notável com a maior parte das insti-

tuições representativas de Odivelas. 

O seu trabalho foi desenvolvido em 

plena integração com a comunidade 

envolvente.

Desde o seu início, a Odivelgest geriu 

as Piscinas Municipais de Odivelas. E 

fê-lo sempre de forma a que os muní-

cipes de todo o concelho tivessem um 

espaço privilegiado para desenvolve-

rem actividades desportivas, de manu-

tenção e saúde, actividades de simples 

prazer lúdico e, claro, actividades de 

formação ligadas à água. Serviu todos 

os sectores etários da população, po-

pulação de todas as condições e cola-

borou com escolas e colégios, com a 

Câmara Municipal e as mais diversas 

instituições representativas.

Foram estas duas empresas que inte-

graram as suas valências, competên-

cias e sectores de actividade num pro-

cesso que levou à fusão empresarial. 

Uma fusão por incorporação da Odi-

velgest na Odivelcultur. Na sequência 

da fusão, a empresa incorporante, a 

Odivelcultur, mudou a sua denomina-

ção social para MUNICIPÁLIA.

As razões principais que levaram à fu-

são foram as seguintes:

- obtenção de sinergias entre as activi-

dades de ambas as empresas;

- racionalização da gestão de recursos 

humanos;

- racionalização da gestão administra-

tiva e fi nanceira corrente;

- modernização de procedimentos;

- incremento do relacionamento com 

a CMO;

- possibilidade de entrar noutras áreas 

de actividade.

A MUNICIPÁLIA é uma empresa munici-

pal moderna, baseada em critérios de 

gestão e de acção estratégica actua-

lizados e dinâmicos e que tem condi-

ções para prestar um serviço público 

ainda mais competitivo e útil a todos 

os cidadãos das sete freguesias do 

concelho. A MUNICIPÁLIA irá potenciar, 

ainda mais, as políticas de proximida-

de aos munícipes e às instituições lo-

cais, assumindo-se como uma empresa 

municipal de referência, centrada no 

serviço público de qualidade e exce-

lência. n

MUNICIPÁLIA porquê?




