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Esta última edição da Revista Municipal do quadriénio 

2005/2009 dá a conhecer muitos das obras que fi zemos 

ao nível da implantação e abertura de espaços verdes 

e consequente melhoria do espaço público. Esta era 

uma das áreas que merecia investimento, pois Odivelas 

precisava de mais verde, com a qualidade indispensável 

para estar com a família e amigos, sem ter necessidade 

de sair do concelho para encontrar um local agradável 

e tranquilo.

A abertura do requalifi cado Pinhal da Paiã, do Parque do 

Rio da Costa, do Jardim da Música e do Jardim Botânico 

são alguns desses exemplos, do que projectámos e 

concretizámos.

Cumprimos assim com este objectivo de aumentar os 

espaços verdes, como se pode comprovar nas páginas 

seguintes (mais de 130 mil m2 de novos espaços verdes). 

Temos, pois, vários e bons motivos para continuar esta 

aposta ganha, porque além de melhorarmos o Ambiente, 

estamos a qualifi car o território. E estas são áreas onde 

a Câmara Municipal tem especiais responsabilidades 

e está a cumpri-las integralmente. Tanto na área do 

Ambiente como na do Ordenamento do Território. 

A legalização de mais três bairros, em Caneças, em 

Famões e na Pontinha, é disso testemunho.

A Educação, outra das apostas fortes deste mandato, 

também é merecedora de destaque, quer pela obra 

que se conclui, que aumentou consideravelmente o 

número de  salas do pré-escolar e do 1º ciclo, com a 

abertura em Setembro das renovadas e requalifi cadas 

Escolas Barbosa du Bocage (Póvoa de Santo Adrião) e 

Manuel Coco (Arroja – Odivelas), quer pela que se lança, 

EB1/ JI dos Apréstimos (Ramada), Complexo do Porto 

Pinheiro (Odivelas) e Gonçalves Crespo (Pontinha); sem 

esquecer a conclusão de mais um ano lectivo de sucesso 

da Universidade Sénior, bem como, como a adopção 

de programas dirigidos aos alunos com necessidades 

especiais educativas, do qual destaco o de equitação 

terapêutica, pioneiro no País.

Tem sido com esta responsabilidade e determinação, de 

criar mais e melhores condições para todos os munícipes, 

como de melhorar o território e os equipamentos 

ao serviço da população, que o nosso concelho tem 

alcançado patamares de qualidade mais elevados. 

Uma das mais recentes conquistas do nosso concelho 

é a abertura de duas novas estações de Metro, em 

Odivelas e Ramada, resultado da expansão da linha do 

Metropolitano. As novas estações contribuem para que 

sejamos um 

m u n i c í p i o 

cada vez 

mais central 

e importante 

n í t i d o s 

ganhos para 

a melhoria da 

mobil idade 

e qualidade 

de vida 

de muitos 

munícipes. 

O u t r a 

das mais 

r e c e n t e s 

conquistas, e 

tão desejada 

justamente pela população, é a celebração entre o 

Ministério da Saúde e o Município de Odivelas de quatro 

contratos de viabilização para os novos centros de Saúde 

de Odivelas, Ramada, Famões e Povo de Santo Adrião.

E, por estarmos na conclusão do actual mandato 

autárquico, quero agradecer todos os vereadores 

com funções autárquicas atribuídas (PS e PSD) e sem 

pelouros (CDU) o trabalho exercido, assim como a todos 

os deputados municipais, com quem tive a honra de 

trabalhar de forma plural ao longo dos últimos quatro 

anos, sempre no respeito das nossas diferenças. 

Naturalmente, os trabalhadores da Câmara Municipal 

merecem uma palavra muito especial, pelo que 

desenvolveram. A sua capacidade e determinação 

foram uma fonte de inspiração e estímulo constante, 

e se o concelho hoje tem mais condições, novos 

equipamentos e serviços públicos, isso também se 

deve aos nossos funcionários e funcionárias que todos 

os dias trabalham pelo nosso concelho. A todos, o meu 

profundo e reconhecido agradecimento. Uma palavra 

ainda às Juntas de Freguesia e aos seus trabalhadores 

que também contribuem, no âmbito das competências 

que a Câmara Municipal  lhes delega, para o bem-estar 

er cinema ao ar livre no Jardim da Música, visite o Centro 

de Exposições, a Casa da Juventude ou a Biblioteca D. 

Dinis e faça ginástica ao ar livre nos nossos circuitos

A Presidente da Câmara

Susana Amador

Estimada(o) Munícipe, 

editorial
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MAIS espaços verdes
VERIFICOU-SE, neste mandato, um 

aumento signifi cativo de espaços 

verdes no concelho. Ao todo a 

Câmara Municipal criou 22 novos e 

qualifi cados espaços verdes, numa 

clara aposta de proporcionar mais e 

melhor ambiente no concelho.

Ao longo destes últimos meses, 

têm sido criados muitos espaços 

verdes em todo o concelho e estão 

a decorrer intervenções que irão 

garantir, em breve, ainda mais verde 

no nosso município.

O Parque Rio da Costa, o Jardim 

da Música e o Pinhal da Paiã são 

três das obras mais emblemáticas 

realizadas, que pela sua riqueza e 

grandeza oferecem ao concelho um 

elevado patamar de bem-estar e 

modernidade. 

A par do Pinhal da Paiã, o Parque das 

Rolas será um dos grandes pulmões 

do concelho.

A aposta em melhor Ambiente está 

a ser ganha.

Odivelas está hoje muito mais 

verde. n

CÂMARA MUNICIPAL abriu o espaço 

do Pinhal da Paiã, devolvendo-o à 

população para seu usufruto.

A Autarquia melhorou as condições 

do local, que proporciona áreas 

de lazer com zonas privilegiadas 

para quem deseja passar um dia 

em família ou com os amigos. 

Caminhadas, corridas, manutenção, 

passeio de bicicletas, BTT, são 

modalidades que podem ser 

praticadas no Pinhal.  n

 espaços verdes

PINHAL da Paiã
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A  ABERTURA do Parque Rio da Costa 

era uma das prioridades do Executivo 

Municipal.

A área que compreende o Parque, à 

entrada de Odivelas, outrora um espaço 

desqualifi cado e sem qualquer utilidade 

foi devolvido às pessoas, permitindo 

um contacto mais próximo com a zona 

ribeirinha. 

Além de ser uma das novas áreas de 

descompressão e lazer, este espaço 

proporciona um contacto com a natureza. 

O Parque permite ainda a realização 

de exercício físico no circuito de 

manutenção.

No futuro, e dando seguimento à 

requalifi cação que a Câmara Municipal 

iniciou nesta área do concelho, está 

projectado o alargamento do Parque, tanto 

a sua ligação à Feira do Silvado como para 

o lado da Escola Avelar Brotero. n

PARQUE
Rio da Costa
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O Jardim da Música é um dos mais novos espaços e, ao mesmo tempo, mais 

simbólico, tanto pela qualidade que apresenta, como pela requalifi cação que 

proporcionou em toda a área envolvente à Quinta da Memória. 

Situado entre os Paços do Concelho e o Centro de Exposições, o espaço do 

Jardim da Música é a combinação perfeita entre a modernidade e a preservação 

de toda uma zona intimamente ligada à história de Odivelas. 

Completada a primeira fase, isto é, a abertura do espaço verde, já está preparada 

a intervenção da segunda fase, para o próximo ano, que implementará um 

conjunto de aparelhos musicais, que vai tornar o jardim num espaço ainda mais 

notável. 

Esta é uma área que será única no quadro europeu e um dos espaços mais 

diferenciadores e distintos da Área Metropolitana de Lisboa. n

JARDIM da Música
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OS JARDINS de proximidade, isto é, 

locais não muito grandes que servem 

os residentes, ao mesmo tempo que 

elevam a qualidade dos bairros, 

também têm merecido destaque, 

pela importância de rentabilizar 

e qualifi car espaços públicos ao 

serviço da população. 

Em Famões, o recém inaugurado 

Jardim 19 de Abril, mesmo no centro 

da freguesia, é um desses exemplos, 

combinando a beleza do local com 

o fácil acesso  por parte de quem 

mora no centro da freguesia.

O Jardim da Escadinhas, na 

Freguesia de Odivelas, é outro caso 

de jardim de proximidade. Outrora 

pouco qualifi cado, a Câmara 

recuperou o espaço que hoje eleva 

a qualidade de vida de todos o que 

usufruem do jardim, em particular 

os munícipes que habitam nesta 

nova e signifi cativa área verde.

A mesma lógica de proximidade 

foi seguida no Jardim das Torres 

do Falcão, na Pontinha, no talude 

do Parque da Póvoa e na Praceta 

Cândido dos Reis, na Póvoa de Santo 

Adrião. n

MAIS jardins de proximidade  

espaços verdes

torres do falcão

escadinhas

19 de abril

cândido dos reis
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O INVESTIMENTO em zonas verdes não está 

esgotado e continua na ordem do dia em Odivelas. 

Brevemente, estarão concluídos outros dois 

jardins de grande qualidade e dimensão: o Parque 

dos Poetas de Abril, na Pontinha, e o Parque da 

Rolas, na Póvoa de Santo Adrião. 

Dois novos espaços verdes que requalifi carão 

duas áreas importantes e vão funcionar como 

zonas de descompressão e fruição, contribuindo, 

signifi cativamente, para a melhoria do ambiente 

nas duas freguesias. 

O Parque dos Poetas de Abril contará com um 

miradouro, que proporcionará uma admirável vista 

sobre o concelho. O Parque das Rolas, além de 

combinar a fauna e a fl ora existentes no espaço, 

vai contar com um posto de observação de aves e 

uma zona de merendas. n

PONTINHA e PÓVOA 
mais verdes

JARDINS temáticos

NO ALTO da Freguesia de Famões 

já se encontra aberto o primeiro 

jardim temático do concelho. 

O novo Jardim Botânico de Famões 

apresenta a maior diversidade de 

fl ora no concelho. 

Totalmente dedicado às espécies 

portuguesas, nomeadamente  da 

Área Metropolitana de Lisboa, 

o Jardim Botânico conta com 

cerca de 6 mil plantas, de 

cerca de 50 espécies, e tem um 

carácter temático e pedagógico, 

com especial interesse para as 

actividades escolares realizadas no 

âmbito ambiental. 

Por outro lado, o jardim é já um 

testemunho da aposta nas energias 

renováveis, pois conta com um 

conjunto de painéis solares que 

garantem a iluminação do espaço.

O próximo jardim temático a abrir 

será o dos Aromas, na Freguesia do 

Olival Basto. n

poetas de abril

parque das rolas

espaços verdes
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NOVAS escolas na Ramada e em Odivelas

JÁ FORAM lançadas as 

primeiras pedras da 

EB1/JI dos Apréstimos, 

na Ramada, e do 

Complexo Escolar do 

Porto Pinheiro, em 

Odivelas. Este é um 

investimento municipal 

de 9,5 milhões de 

euros, que vai aumentar 

e melhorar a oferta 

educativa no concelho.

A Escola dos Apréstimos terá 3 

salas para Jardim-de-Infância e 12 

para o 1º ciclo do ensino básico e o 

complexo do Porto Pinheiro, que será 

uma escola básica integrada, terá 3 

salas para JI, 12 salas para EB1, e 25 

salas para EB 2/3, que substituem a 

Escola Isabel Portugal. No complexo 

também será construído um novo 

pavilhão que, além de servir para a 

formação dos alunos, também 

servirá a população.

Este é mais um investimento 

que pretende responder ao 

aumento da procura educativa 

no concelho, assim como à 

elevação da qualidade do 

parque escolar que a Câmara 

Municipal tem promovido. n

|Escola dos Apréstimos

|Complexo escolar do Porto Pinheiro
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HÁ MUITO que alunos, professores, 

pais e auxiliares de educação 

se queixavam, e com razão, das 

condições da escola. A necessidade 

de realizar uma intervenção de fundo 

era necessária e indispensável para 

garantir a qualidade desejada.

A Câmara Municipal sempre esteve 

ciente e a par da situação da escola 

e desenvolveu junto do Ministério 

da Educação, órgão que tem a 

responsabilidade sobre as EB 2+3, 

como a Gonçalves Crespo, todos 

os esforços para requalifi car esta 

escola.

Com o programa de requalifi cação 

do parque escolar, lançado pelo 

Governo, foi possível obter o valor 

necessário para uma intervenção que 

vai requalifi car a escola: 3 milhões de 

euros.

As obras já começaram e dentro de 

alguns meses a Gonçalves Crespo 

apresentará a qualidade que se exige 

num equipamento de ensino. n

A ESCOLA Barbosa du Bocage, na Póvoa 

de Santo Adrião, e a Manuel Coco (Nº 

7), da Arroja, em Odivelas, receberam, 

nos últimos meses, uma intervenção 

de fundo, que permitiu requalifi car e 

ampliar as instalações.

Na Póvoa surgem 3 novas salas para 

Jardim-de-Infância e 4 novas salas para 

o 1.º ciclo. Na Arroja, a escola passa 

a ter valência de Jardim-de-Infância, 

com 4 salas, e, a nível do 1.º ciclo, são 

mais 4 salas, a juntar às existentes. 

Novos e melhores espaços para a 

prática desportiva também foram 

edifi cados na Escola Manuel Coco.

Estas escolas vão acolher, já em 

Setembro, o novo ano lectivo.n

ESCOLAS da Póvoa e da Arroja já estão requalificadas

JÁ começaram as obras da Gonçalves Crespo
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A   HIPOTERAPIA – método 

terapêutico e educacional com 

ajuda de cavalo, dirigido a crianças 

com necessidades educativas 

especiais, foi implementado no 

concelho.

Esta aposta municipal, resultante 

de uma parceria com a Escola 

Profi ssional Agrícola D. Dinis e o 

apoio da Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo, abrangeu vários alunos com 

necessidades educativas especiais 

das escolas básicas do 1º ciclo 

da rede pública. As patologias 

dos alunos inscritos são variadas, 

desde o espectro do autismo à 

multidefi ciência. 

Com uma sessão individualizada por 

semana, este método aumenta os 

níveis de bem-estar e auto-confi ança 

dos alunos, neste que é um programa 

educativo que pretende dar resposta 

às necessidades de uma população 

escolar específi ca e merece contar 

com este apoio. n

PROJECTO municipal pioneiro no País

EM DOIS anos, a Câmara Municipal 

abriu, nas Escolas Básicas do 1º ciclo 

da rede pública, mais de 10 bibliotecas 

escolares, numa clara aposta na 

promoção do livro e da leitura, junto 

dos mais novos. 

O Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares, da Biblioteca Municipal 

D. Dinis, continua a ter um papel 

determinante na organização e 

dinamização destes espaços, por 

forma a cativar o interesse de alunos 

e professores.

Depois de aberta a da EB1/JI Quinta 

da Paiã, na Pontinha, o Executivo 

Municipal pretende continuar a 

aumentar esta rede. n

BIBLIOTECAS escolares

A ESCOLA Secundária da Ramada 

recebeu, em Abril, uma sessão 

do “Bicas na Escola”. O momento 

serviu para apresentar algumas 

modalidades, especialmente 

vocacionadas para alunos com 

necessidades educativas especiais, 

mas também para sensibilizar os 

diversos intervenientes educativos, 

no sentido de valorizar e promover 

a igualdade de oportunidades 

para todos. Os alunos jogaram 

boccia, voleibol sentados, ténis 

de mesa, goalball e atletismo de 

cadeira de rodas, entre outras 

modalidades, praticadas pelos 

atletas paralímpicos. 

Na ocasião, foi assinado um protocolo 

entre o Comité Paralímpico de 

Portugal e o Ministério da Educação, 

por forma a implementar nas 

escolas do País as condições para os 

alunos com necessidades educativas 

especiais usufruírem das mesmas 

condições de acesso à prática 

desportiva. n

DESPORTO para todos
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A ENTREGA de diplomas aos formandos 

da Universidade Sénior realizou-se 

no fi nal de Junho, numa sessão que 

decorreu na Malaposta.

Alunos e professores juntaram-se num 

encontro agradável e de festa, que 

serviu para partilhar experiências e 

vivências ao longo do ano lectivo que 

terminou.

Este projecto demonstra que a 

aquisição de saberes e conhecimentos, 

que valorizam e engrandecem humana 

e socialmente as pessoas, é uma 

vontade pessoal, qualquer que seja a 

idade. n

UNIVERSIDADE sénior continua a formar

ALUNOS DO ensino secundário do concelho 

tiveram oportunidade de estabelecer um 

contacto directo com a vida militar e as 

possibilidades profi ssionais de singrar 

numa carreira das Forças Armadas. 

A iniciativa “Um Dia no Regimento”, que 

decorreu no Regimento de Engenharia 

Nº.1, na Pontinha, proporcionou um 

dia diferente aos alunos, que puderam 

realizar as mais diversas actividades 

ligadas à instrução militar, nomeadamente 

operação de máquinas, camufl agem, slide, 

rappel, escalada, entre outras. n

UM dia no regimento

A CÂMARA Municipal tem promovido 

cursos de Formação sobre Higiene e 

Segurança Alimentar, no Centro de 

Formação Profi ssional para o Sector 

Alimentar, da Pontinha. 

Dirigido a funcionários que lidam e 

preparam diariamente os alimentos 

que são oferecidos às crianças dos 

estabelecimentos de educação e de 

ensino. Esta formação visa proteger e 

valorizar a Saúde, nomeadamente dos 

alunos. n

FORMAÇÃO higiene e segurança alimentar
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É UMA das apostas ganhas em Odivelas. O Orçamento Participativo 

(OP), no seu primeiro ano de execução, mostrou que é possível e 

desejável uma participação activa e interveniente da população 

e que esta se traduz em resultados concretos. 

Como instrumento que dá voz às necessidades e pretensões 

da população, o OP é importante na construção do futuro do 

concelho, através da realização de um conjunto de obras de 

proximidade que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos. 

Dos projectos contemplados pelo OP 2009, alguns já são uma 

realidade, estando a maior parte prontos para avançar em 

todas as freguesias. Em Odivelas, a nova Rotunda D. Dinis, 

recentemente inaugurada, é uma obra consignada e concluída 

no âmbito do OP. Além, da Rotunda, um outro conjunto de obras, 

com destaque para o Parque Infantil e Circuito de Manutenção 

da Ribeirada irão ser uma realidade na Freguesia de Odivelas.

Em todas as outras freguesias o investimento em melhoramentos 

é grande, sendo que na maior parte dos casos as sinalizações e 

pavimentações da via constituem-se em maior número. Contudo, 

outros investimentos programados e pensados pela população 

vão ser mais valias importantes. Em Caneças, vai ser instalada 

uma ilha ecológica. Na Póvoa de Santo Adrião, a iluminação 

pública será melhorada. No Olival Basto, vai surgir o Jardim dos 

Aromas e, na Pontinha, será instalado um Parque Infantil, na 

Serra da Luz.

Pode acompanhar, a par e passo, no site da Câmara, em que 

fase se encontram os projectos previstos para cada uma das 

sete freguesias. n 

ORÇAMENTO Participativo concretiza-se 
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O OP 2010 já está a 

decorrer. 

Para já, pode participar 

via Internet: 

www.cm-odivelas.pt 

Em  Setembro, arrancam 

as sessões públicas nas  

freguesias. n 

OP 2010 

já arrancou 
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DURANTE ESTE mandato o investimento feito para 

legalizar as AUGI’s (Áreas Urbanas de Génese Ilegal) 

tem sido signifi cativo. Recentemente, o Bairro Novo 

de Santo Eloy, na Pontinha, a Quinta das Dálias, em 

Famões, e a Azinhaga do Canhamato, em Caneças, 

receberam o alvará. Para muitos munícipes, esta etapa 

de legalização é o concretizar de um sonho que valoriza 

e qualifi ca o território. n

ordenamento do território

MAIS bairros legalizados

NO ÂMBITO da recuperação e qualifi cação das AUGI’s, é 

de realçar o esforço que está a ser feito na Freguesia 

do Olival Basto. Os proprietários dos bairros Cassapia, 

Quinta da Serra e Quinta da Várzea constituíram-

-se, recentemente, em comissões de administração 

conjunta. 

Um impulso essencial com vista à legalização destes 

núcleos habitacionais e onde a Câmara está já a fazer 

obras importantes, englobadas nos melhoramentos e 

requalifi cação de toda a área envolvente. n

BAIRROS de Olival Basto dão passo em frente
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A CRIAÇÃO de uma política de habitação para 

os jovens é um dos grandes marcos deste man-

dato. Esta é uma oportunidade que a Câmara 

Municipal criou com a fi nalidade de garantir aos 

mais novos condições de se fi xar e construir a 

sua vida no concelho onde cresceram vivem ou 

trabalham. Depois de realizados os concursos, 

já foram atribuídos os 166 fogos a jovens casais, 

que terão, na sua nova residência, em Odivelas 

e em Famões, um novo e mais estável futuro 

pessoal e familiar. n

HABITAÇÃO para jovens 
é uma realidade

ESTÁ EM funcionamento, desde Maio, a carreira 

“Voltas”, que circula nas artérias da Cidade de 

Odivelas.

Este serviço rodoviário apresenta um novo mo-

delo de carreira urbana que compreende, den-

tro do mesmo trajecto, duas linhas: a verde e 

a azul. A primeira é uma linha de carreira tra-

dicional, isto é, com as paragens feitas em lo-

cais apropriados para o efeito, e devidamente 

identifi cadas. A linha azul é fl exível, ou seja, há 

uma marcação no pavimento – uma linha azul 

no centro da faixa –, ao longo da qual os uten-

tes do “Voltas” podem, neste trajecto da linha 

azul, entrar ou sair onde quiserem, bastando, 

para tal, informar o motorista da sua intenção.

Tem-se verifi cado uma adesão signifi cativa de 

munícipes à utilização deste meio de transpor-

te, que pretende criar melhores condições de 

mobilidade no centro urbano da cidade. n

MELHORAR a mobilidade

JÁ FOI anunciada, pela Secretária de Estado dos 

Transportes, Ana Paula Vitorino, a expansão da linha 

amarela do Metro, de Odivelas para o Infantado, em 

Loures. 

O nosso concelho irá contar com duas novas estações.

Esta expansão benefi cia directamente o nosso concelho. 

n

NOVAS
estações de Metro no concelho
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TEATRO sénior
A CÂMARA Municipal, a Escola Superior de Teatro 

e Cinema e a empresa municipal Municipália 

assinaram um protocolo em Maio que estabelece o 

projecto municipal de Teatro Sénior. 

Este é mais um projecto direccionado à população 

sénior interessada em aprender e desenvolver as 

suas capacidades artísticas. n

MUNÍCIPES mais informados, 
concelho mais seguro
DECORREU AO longo da Primavera um conjunto 

de acções de esclarecimentos nos Centros de Dia 

de todas as freguesias do concelho. Esta iniciativa 

serviu para sensibilizar os mais velhos para a 

prevenção de situações de risco, garantir condições 

de segurança e dar a conhecer o trabalho que a 

Polícia de Segurança Pública desenvolve junta da 

população sénior. As acções foram ministradas por 

agentes da PSP.  n

ENCONTRO 
com Sumo
A AUTARQUIA, em parceria com a DECO, promoveu 

várias sessões de esclarecimento nos Centros 

de Dia do concelho, para informar e esclarecer 

os munícipes dos direitos e deveres enquanto 

consumidores. n

PASSEIO 
Sénior 
DANDO CUMPRIMENTO à tradição, realizou-se 

em Maio um conjunto de passeios, este ano à 

histórica Vila da Batalha. O momento, que além de 

promover o convívio e alegria da população sénior, 

representa, para muitas pessoas, uma oportunidade 

de passar um dia diferente durante o ano. Este ano, 

1.500 munícipes visitaram o Mosteiro da Batalha e 

contaram com uma animada tarde de dança. n
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DEPOIS DE realizada uma grande festa da Criança, em 2008, 

celebrada no Senhor Roubado, a Câmara Municipal voltou 

a destacar este ano, no dia 31 de Maio (domingo), este dia 

especial, com a realização de diversas actividades, desta 

feita em três locais do concelho: Senhor Roubado, Parque 

Rio da Costa e Jardim da Música.

Milhares de crianças e respectivas famílias encheram os três 

espaços, que apresentaram muitas actividades e animação, 

numa jornada recheada de alegria e divertimento por 

parte dos mais novos e dos mais velhos.

Insufl áveis gigantes, matraquilhos humanos, concertos, 

pinturas faciais e jogos, animados por bonecos bem 

conhecidos, foram algumas das várias actividades 

desenvolvidas. n

DIA da criança em Odivelas

NO ÂMBITO do programa de 

intervenção social na Vertente 

Sul, o investimento na qualifi cação 

dos residentes é uma das apostas 

do programa municipal.

A aquisição de novos conhecimentos 

e aprofundamento da utilização 

das ferramentas informáticas são 

uma das áreas que já estão em 

desenvolvimento. n

FORMAÇÃO 
vertente sul
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OS CIRCUITOS bio-saudáveis são parte integrante 

da aposta na actividade física promovida pela 

Câmara Municipal. E são já uma já marca presente 

em quatro locais do concelho: Ramada, Colinas do 

Cruzeiro, Parque Rio da Costa e Olival Basto. Estes 

circuitos são constituídos por vários aparelhos 

de ginástica, concebidos especialmente para a 

prática de exercícios de manutenção ao ar livre, 

estimulando, de modo saudável, a agilidade, a 

força, a fl exibilidade, o equilíbrio e a marcha. 

Todos os aparelhos são acompanhados de um 

painel explicativo com as respectivas indicações. 

A expansão destes circuitos vai continuar, sendo 

objectivo imediato instalar, pelo menos um, em 

cada freguesia. Póvoa de Santo Adrião é a próxima 

freguesia a receber um circuito. n

CIRCUITOS
Bio-Saudáveis

A FESTA da Ginástica, que se realiza todos os 

anos em Maio, é um momento de promoção 

desta modalidade, assim como um assinalar de 

encerramento de actividades do ano desportivo. 

Uma vez mais, o Pavilhão Municipal voltou a ser 

palco de um excelente espectáculo, que contou 

com a participação de dezenas de clubes e atletas 

do concelho e do País, e onde o Clube Movimento 

voltou a dar mostras da sua vitalidade e grande 

energia. n

FESTA 
da Ginástica

20 |odivelas em movimento
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MAIS DE duas centenas de jovens participam, ao longo do 

mês de Julho, no programa Férias Desportivas. Esta é uma 

iniciativa que, além de permitir a ocupação dos tempos 

livres, promove o desenvolvimento das actividades lúdicas 

entre os jovens e reforça o espírito de grupo. 

Idas à praia e prática desportiva, com a realização de 

diversos jogos, são algumas das actividades que também 

pretendem incentivar os mais novos por um maior respeito 

e responsabilidade pelo meio ambiente. n

FÉRIAS 

Desportivas 

OS INVESTIMENTOS feitos na área 

desportiva também têm privilegiado a 

população sénior do concelho. Uma marca 

deste mandato é o Clube Movimento, que 

conta já com mais de 1000 participantes, 

oriundos das sete freguesias. Ginástica 

de manutenção e natação gratuitas, são 

algumas das modalidades desenvolvidas 

e que além de promoverem o bem-estar 

e melhorar a Saúde, são óptimas aliadas 

da inclusão e laços sociais. n

CLUBE Movimento

em constante expansão

ESTÁ QUASE pronto o Pavilhão do Casal 

do Rato, na Pontinha. Este investimento 

municipal contribui para o aumento dos 

equipamentos desportivos no concelho 

e vai permitir a prática de várias 

modalidades desportivas.  n

NOVO 

Pavilhão na Pontinha
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A LÍNGUA Portuguesa como factor de 

união dos povos lusófonos continua 

a ser promovida no concelho. A 

Bienal Lusófona, que se realizou 

este ano pela segunda vez, voltou a 

colocar Odivelas na rota das grandes 

manifestações culturais do País e do 

universo lusófono. 

Com uma programação diversa, 

durante o mês de Março e os 

primeiros dias de Abril, cinema, 

teatro, poesia, música, entre outras 

formas de expressão artística, da 

maioria dos Estados de expressão 

ofi cial portuguesa, bem como de 

Goa e Macau, foram apresentados 

na Malaposta.

Esta iniciativa já é uma referência 

no quadro lusófono e contou, este 

ano, com uma assistência de 3.500 

pessoas. n

BIENAL Lusófona

PELO QUARTO ano consecutivo 

a Câmara Municipal organizou o 

Festival Rotas, que nesta edição 

contou com concertos e dança, de 

origem nacional, europeia, africana 

e brasileira.

Um dos momentos mais marcantes 

teve lugar no Jardim da Música, 

com um concerto de homenagem a 

Amália Rodrigues, tendo a fadista 

Alexandra interpretado muitos dos 

temas que celebrizaram a diva do 

Fado e encantou o muito público 

presente. 

A Casa da Juventude, outro dos 

palcos, teve dança africana e 

brasileira, bem como música 

europeia, a cargo dos Monte Lunai. 

Nas Colinas do Cruzeiro, realizou-se 

um concerto cheio de sons africanos 

e brasileiros. n

FESTIVAL Rotas

   odivelas em movimento



| 23odivelas em movimento   | 23

NA SENDA das exposições de qualidade que o 

Centro de Exposições tem apresentado desde 

que abriu portas em 2007, de consagrados 

autores nacionais de renome internacional, 

estão agora patentes quadros de Maluda. 

A fabulosa exposição, de uma das pintoras mais 

populares do fi nal do século XX, está aberta ao 

público até ao próximo mês de Novembro. A 

entrada, como é marca deste novo equipamento 

municipal, é gratuita. n

MALUDA no Centro 

de Exposições

O SEGUNDO Festival dos Sentidos, realizado em Março na 

Malaposta, mostra que a Inclusão Social e a Cultura são grandes 

parceiras e proporcionam grandes momentos de qualidade. 

Esta iniciativa, organizada pela CEDEMA - Associação de Pais 

e Amigos dos Defi cientes Mentais, apresentou um conjunto de 

actividades culturais da autoria de pessoas com defi ciência 

mental, que encantou o muito público aderente ao Festival, 

que voltou a contar com o alto patrocínio de Maria Cavaco 

Silva. n

FESTIVAL 
dos sentidos
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EMPENHADA EM apoiar as instituições do concelho, a 

Câmara concedeu um conjunto de apoios fi nanceiros 

fundamentais. A valorização do tecido associativo esteve 

na origem do fi nanciamento total para a execução de 

obras e infra-estruturas no Centro Republicano Tenente 

Valdez, na Pontinha. Um investimento municipal que 

se traduz em mais de 600 mil euros de subsídio para 

construção de um campo sintético, mais uma bancada 

superior, novos balneários e iluminação do campo.

Neste conjunto de apoios também foram contempladas 

duas colectividades históricas do concelho: a Sociedade 

Musical Odivelense e a Sociedade Musical e Desportiva 

de Caneças. No primeiro caso, a Câmara atribuiu um 

subsídio de 320 mil euros destinado à remodelação 

e benefi ciação do edifício sede desta centenária 

instituição do concelho, que, assim, pode reforçar a 

qualidade da sua programação, oferecendo à freguesia 

de Odivelas e ao concelho uma maior abrangência 

cultural.

A centenária Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 

recuperou, totalmente, as suas instalações, graças a um 

subsídio de cerca de 250 mil euros atribuído pela Câmara 

Municipal. Com este apoio fi nanceiro a SMDC passa a 

usufruir de condições modernas para desenvolver a sua 

actividade cultural e desportiva. n

APOIO 

ao associativismo 

REQUALIFICAÇÃO do Campo do Centro Repub
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SEMPRE EMPENHADA em melhorar e elevar o papel do 

Poder Local, a Câmara contribuiu para o novo edifício 

sede da Junta de Freguesia de Caneças. Um subsídio 

de cerca de 100 mil euros, decisivo para a construção 

das novas instalações da Junta, ajudando, assim, a criar 

um espaço moderno, digno e adequado a todos os que 

moram em Caneças. 

Na Póvoa de Santo Adrião, a Câmara teve um contributo 

importante no apoio ao fomento da cultura e das 

artes. O subsídio de 35 mil euros serviu para ajudar a 

recuperar e transformar as antigas instalações da Junta 

de Freguesia. Uma obra que deu origem à Casa da 

Cultura da Póvoa de Santo Adrião, que assim se junta há 

já grande oferta cultural existente no concelho. n

CÂMARA 
apoia freguesias

Campo do Centro Republicano Tenente Valdez
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PELO SEGUNDO ano consecutivo realizou-se o encontro “Orar pela Paz”. A iniciativa contou com a participação da 

Comunidade Islâmica, da Comunidade Hindu, da Igreja Adventista do 7º Dia, da Igreja Católica Apostólica Romana 

e da Igreja Evangélica.

Uma vez mais demonstrou-se, em Odivelas, que o diálogo e entendimento inter-religioso, assim como o estreitar 

dos laços sociais e culturais dos crentes das diversas religiões é possível e, como o momento evidenciou, frutífero 

e solidário.

Este encontro, que promove o Respeito, a Dignidade e a Tolerância, também serviu para aprofundar o conhecimento 

de cada uma das religiões, sendo o valor supremo da Paz um denominador comum.

Neste ano, a Terra foi o tema do encontro, pela importância de preservar os recursos naturais do nosso planeta, 

nomeadamente a água, assim como a valorização de um ambiente mais sustentável. n

RELIGIÕES 

celebram Paz em Odivelas
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