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Car@ Munícipe

 

É com enorme satisfação que lhe apresentamos mais uma revista da Câmara Municipal de 

Odivelas, através da qual levamos até si informação relevante sobre a atividade municipal.

Neste número, o principal destaque vai para a abertura do ano letivo, é sempre uma época 

muito importante para toda a comunidade educativa.

Em Odivelas continuamos a acreditar que a promoção da igualdade de oportunidades para 

todos começa pelo acesso à educação. 

Por essa razão, continuamos a apoiar as famílias com a disponibilização dos manuais 

escolares e das fichas para os alunos do 1º ciclo da rede pública, com 3 refeições escolares 

diárias, com projetos diferenciadores, que já foram distinguidos com prémios de boas 

práticas, como o SEI! Odivelas e os Gabinetes de Apoio Psicológico ou a Hipoterapia, dedicada 

às crianças com autismo e multideficiência.

Apesar das muitas dificuldades com que as Câmaras Municipais de todo o País se debatem, 

e Odivelas não é exceção - os cortes violentos no Orçamento de Estado e a quebra abrupta 

de receita, a Lei de cabimentos e compromissos, que tem paralisado as Câmaras Municipais 

de todo o País, a retenção inaceitável e judicialmente contestada por um conjunto alargado 

de Autarquias de 5% do IMI, os cortes nas candidaturas do QREN, com ações em curso e as 

dívidas do Ministério da Educação, que a Odivelas ascendem a 3 Milhões de Euros � a nossa 

determinação em investir nas pessoas deste Concelho é inabalável.

Investimos nos Séniores e na promoção do envelhecimento, com projetos como o Cartão Sénior 

Municipal, que conta já com mais de 4200 adesões, a informática sénior, a Universidade 

Sénior, as Artes da Saúde ou o Clube do Movimento.

Investimos também nos nossos Jovens, com o Cartão Jovem Cidadão, as atividades de verão 

ou a iniciativa �Salvador vai a Banhos�.

Investimos, também nos espaços e nos equipamentos públicos. Este Verão as obras 

Municipais não foram de Férias! São 8 Milhões de Euros em obras importantes nas áreas do 

ambiente, saúde, educação, desporto, etc., que fazemos para si.

Com o Desporto estivemos no centro do Mundo, com a Taça do Mundo de Judo, mais uma 

iniciativa internacional que se realizou com grande sucesso no nosso Pavilhão Multiusos.

Mas muito mais encontrará nestas páginas � empreendedorismo, cultura, zonas verdes, 

saúde, Odivelas não para.

E porque este é um Concelho socialmente responsável, estamos a preparar um Plano Anti 

Austeridade �Odivelas Apoia Mais�, o qual comtempla um conjunto de medidas de apoio 

às famílias e à promoção do crescimento económico, como a redução da taxa de IMI e 

isenções de derrama para empresas que se fixem, criem e mantenham emprego no nosso 

território. No próximo número da revista municipal abordaremos a fundo todas estas medidas.

Todos os dias trabalhamos, fazendo deste um Concelho Bom para Viver, por si e para si!

Um abraço amigo da Presidente,

Susana Amador

ed
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O ENVELHECIMENTO ATIVO PODE SIGNIFICAR PARA AS PESSOAS MAIS VELHAS A OPORTUNIDADE 
DE CONTINUAREM A TRABALHAR E PARTILHAREM AS SUAS EXPERIÊNCIAS, DE CONTINUAREM 
A DESEMPENHAR UM PAPEL ATIVO NA SOCIEDADE E DE VIVEREM AS SUAS VIDAS DE MANEIRA 
SAUDÁVEL, INDEPENDENTE E PREENCHIDA. 
ASSIM, O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, SENSIBILIZADO COM ESTA QUESTÃO, TEM DESENVOLVIDO

VÁRIAS AÇÕES EM DIVERSOS DOMÍNIOS.

 ação social

NUNCA É TARDE DEMAIS�PARA APRENDER!
Realizou-se no dia 18 de junho, com um grupo de 10 
munícipes, uma ação de formação no âmbito do Projeto 
Municipal, �Novas Tecnologias e Internet Sénior�. Entre a 
formação realizada no próprio Concelho de Odivelas, nas IPSS 
com valência de apoio a seniores, e aquela que é ministrada 
na sede da Vodafone Portugal, mais de trezentos munícipes 
beneficiaram já, em 2012, de uma formação com qualidade 
garantida nesta importante área das novas tecnologias. 

HISTÓRIAS COM PERLIMPIMPIM
Teve lugar no dia 19 de junho, no Centro Infantil de 
Odivelas, a última sessão deste ano letivo do Projeto 
�Histórias de Avós com Perlimpimpim, do Princípio ao 
Fim. Mais de 700 crianças, com idades compreendidas 
entre os 5 e os 7 anos, tiveram a oportunidade de assistir, 
durante vários meses, a uma atuação bastante animada 
com três histórias e 2 músicas tradicionais, contadas por 
um grupo de seniores voluntários. 

1500 SENIORES PASSEARAM ATÉ ABRANTES
Todos os anos, a Câmara Municipal de Odivelas leva cerca 
de 1500 idosos a passear por vários locais de Portugal. Este 
ano, naturalmente, não foi exceção. O Passeio Sénior de 
2012 realizou-se nos dias 12, 14 e 18 de Junho ao Concelho 
de Abrantes.
E ninguém faltou à chamada, partindo nos autocarros 
disponibilizados pelo Município rumo a um passeio que, 
rapidamente, se transformou numa alegria contagiante.
De salientar que com esta iniciativa, a autarquia encontra 
mais uma forma de combater questões de isolamento social e 
familiar, impulsionando o salutar convívio entre uma geração 
que muitas vezes está marcada pela fragilidade. Odivelas 
promove, assim, o envelhecimento ativo da população sénior, 
ao mesmo tempo que permite, a esta faixa etária, o contacto 
com novas localidades do País. 
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CONCERTO ENTRE GERAÇÕES NO MOSTEIRO 
DE S. DINIS
O Coro e a Orquestra do Conservatório D. Dinis, sob a batuta 
do Maestro Humberto Castanheira, deram no dia 22 de 
junho, um magnífico concerto na Igreja do Mosteiro S. Dinis, 
em Odivelas. Neste concerto, que teve como objetivo celebrar 
o diálogo entre diferentes Gerações, ouviram-se temas de 
Vivaldi e Handel que encantaram os presentes.

SUSANA AMADOR 
NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
ENVELHECIMENTO

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas foi oradora 
convidada no Congresso Internacional do Envelhecimento 
que decorreu nos dias 8 e 9 de junho, no Tagus Park em 
Oeiras. 
Susana Amador informou que �para a Câmara Municipal de 
Odivelas, envelhecer significa fazê-lo de forma sã, autónoma, 
ativa e integrada e, nesta matéria, tem conjugado inovação 
social, promoção da igualdade e reforço da coesão social, 
definindo e implementando uma série de ações nas áreas 
da Saúde, do Desporto, da Ação Social, da Educação, da 
Cultura e da Habitação.� 

2º WORKSHOP �CONVERSAS EM REDE�

No âmbito da iniciativa �Conversas em Rede�, realizou-se 
no dia 29 de maio, o 2º Workshop subordinado ao tema 
�Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida na Pessoa 
Idosa�. O evento decorreu nas instalações da Universidade 
Sénior na Freguesia da Ramada, tendo-se registado a 
presença de 25 participantes. 
O workshop foi dinamizado pela investigadora Mariana 
Ferreira de Almeida do Instituto de Envelhecimento e incluiu 
uma breve palestra acompanhada de uma componente 
mais prática, tendo sido possível promover a reflexão e 
o debate em torno do conceito atual do envelhecimento e 
suas implicações para a melhoria da saúde e bem-estar das 
pessoas idosas. 
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Chegou ao fim mais um ano 
desportivo do Programa Clube do 
Movimento � Desporto Sénior. A 
tradicional Festa de Encerramento 
realizou-se na manhã do dia 26 
de junho, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, tendo sido acompanhada 
pela atuação da Banda Maior que 

tocou grandes sucessos dos anos 
60, 70 e 80.Mais de 550 idosos 
apresentaram o seu esquema de 
ginástica e de dança, consoante a 
freguesia a que pertenciam, e ainda 
fizeram parte de um esquema coletivo 
que encantou todos os presentes. 
Nesta festa da despedida do Clube 

do Movimento, houve ainda tempo 
para homenagear os professores 
do próprio clube que, diariamente, 
acompanham os idosos, espalhando 
a alegria e a promoção da atividade 
física em todas as sete freguesias do 
Concelho de Odivelas.

VII SÉNIORGYM 
EM CAMPO MAIOR

Aconteceu em Campo Maior, no 
Alentejo, no dia 19 de maio, o VII 
SéniorGym. A Câmara Municipal de 
Odivelas esteve representada por 44 
elementos do programa municipal 
Clube do Movimento � Desporto 
Sénior, que participaram  numa 
atuação gímnica com o esquema de 
dança da época 2011/2012.
O grupo disse também presente 
nos workshops de aeróbica, dança 
oriental e caminhada. 

CLUBE DO MOVIMENTO fez a sua �Festa de Encerramento�

desporto
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A Légua Noturna voltou às ruas de Odivelas, na 
noite de 7 de julho. Esta prova, organizada pela Junta 
de Freguesia de Odivelas e com o apoio da Câmara 
Municipal de Odivelas, incluiu também o 6º Passeio 
Avós e Netos.
João Vieira do G.D.R. Reboleira/Gabinete Fisioterapia 
e Tânia Cabral da Garmin/CO Oeiras foram os 
vencedores.

ATLETISMO nas ruas do município
O 22º Grande Prémio do Olival Basto correu-se a 24 
de junho. A prova, organizada pela junta de freguesia 
local, contou com a colaboração das coletividades 
da freguesia e o apoio da Câmara Municipal de 
Odivelas. 
Sérgio Silva, do Maratona Clube de Portugal e 
Madalena Carriço do C.C.D. �O Alvitejo� foram os 
vencedores. 

Mais de mil pessoas marcaram presença no Congresso 
de Educação Física que se realizou, a 12 de julho, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
A reorganização curricular e a redução do número de 
horas semanais da disciplina nos ensinos básico e 
secundário foi o tema principal do Congresso organizado 
pela Sociedade Portuguesa de Educação Física e pelo 
Conselho Nacional das Associações dos Professores e 
Profissionais de Educação Física.
De salientar que, segundo as novas orientações 
governamentais, a carga horária da disciplina passa 
a ser atribuída pela escola, não podendo ultrapassar 
os 100 minutos semanais, uma redução de 80 minutos 
em comparação com 2011. Também a nota de avaliação 
da disciplina de educação f ísica deixa de contar para a 
média dos alunos do secundário.
No mundo da internet, circula atualmente uma petição 
online com o lema �Não há educação sem educação 
f ísica�, que conta com milhares de assinaturas.

CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA em Odivelas

desporto
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Dia 23 de junho, no pavilhão multiusos, 
foram realizados 14 jogos, nos quais 
participaram 12 clubes e 27 equipas 
do Concelho de Odivelas, de todos os 
escalões etários e géneros. 

No dia seguinte, 24 de junho, 
participaram equipas de vários 
concelhos do Distrito de Lisboa. 
Neste dia, registou-se a presença de 
20 equipas do escalão de traquinas. 

No total, o Pavilhão Multiusos teve a 
presença de mais de 500 Atletas, em 
representação de mais de 50 equipas 
envolvendo todos os escalões etários 
e géneros. 

ENCONTRO CONCELHIO DE FUTSAL foi um sucesso!

Cerca de dois mil espetadores diários assistiram, 
nos dias 9 e 10 de junho, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, à Taça do Mundo de Judo � Seniores 
Masculinos, que contou com a participação de 12 
judocas nacionais. Os atletas Sérgio Oleinic, André 
Alves e Tiago Rodrigues obtiveram a medalha de 
Prata nas suas categorias. A Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana Amador e o Vereador 
do Desporto, Hugo Martins, marcaram presença 
e entregaram as medalhas aos vencedores das 
categorias participantes: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, 
-90kg, -100kg, +100kg.

MULTIUSOS 
COM CASA CHEIA NA TAÇA DO MUNDO DE JUDO

desporto
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Em época de férias escolares e para 
não quebrar a tradição, a Câmara 
Municipal de Odivelas preparou uma 
panóplia de atividades para os jovens 
residentes no município que tenham 
entre os 13 e os 17 anos.
As Atividades de Verão arrancaram a 
9 de julho e durante duas semanas 
os jovens tiveram a oportunidade de 
visitar os Museus Condes de Castro 
Guimarães, em Cascais, e dos Coches, 

em Lisboa, além da visita ao Centro 
Cientifico e Cultural de Macau, Panteão 
Nacional, Cordoaria Nacional e Torre 
do Tombo, em Lisboa. O Município de 
Odivelas programou ainda manhãs 
solarengas na Praia da Torre, em 
Cascais.
Os jovens puderam ainda participar 
no Workshop de Fitness que incluiu 
as seguintes modalidades: 2 aulas de 
zumba, 1 aula de aeróbica e 1 aula de 

roda-combat.
Mais duas escolas do município de 
Odivelas contam com bibliotecas no 
seu espaço. Desde o início do ano, 
os alunos da EB1/JI Veiga Ferreira, na 
Freguesia de Famões, e da EB1/JI D. Dinis, 
de Odivelas, assistiram à inauguração 
das suas novas bibliotecas e, desde 
então, sabemos que têm passado lá 
umas horas bastante animadas. 

juventude
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Os jovens de Odivelas têm agora mais motivos para sorrir, 
ganhando descontos em diversas lojas. Basta ter o Cartão 
Jovem Cidadão que já circula desde o passado dia 6 de 
junho .
O Cartão Jovem Cidadão é um documento pessoal e in-
transmissível, dirigido a jovens que estudem, que residam 
ou trabalhem no Município de Odivelas, com idades com-

preendidas entre os 12 e os 35 anos (inclusive), é gratuito e 
visa atribuir benefícios e descontos em áreas como a saú-
de, o desporto e lazer, a cultura, a estética e beleza, as ativi-
dades económicas, a hotelaria e restauração, a educação, 
entre outras. 
Consulte o site da Câmara � www.cm-odivelas.pt para sa-
ber onde poderão ser obtidos os descontos.

CARTÃO JOVEM CIDADÃO em Odivelas

120 crianças de 3 escolas Básicas do 1º Ciclo da rede pública do Concelho de 
Odivelas participaram, este ano, na iniciativa �O Salvador vai a banhos�. 
Durante três dias, os mais novos aprenderam os cuidados a ter na praia e na 
piscina, e ainda todo o bê-á-bá sobre preservação da floresta.
A iniciativa contou com a presença do Vereador da Proteção Civil, Paulo César 
Teixeira.

SALVADOR FOI A BANHOS!

juventude
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É professor e diretor da Escola Secundária de Caneças. Iniciou 

a carreira de docente em 1983, com a disciplina de Biologia e, 

aos 53 anos, está no último ano do seu mandato de quatro anos 

enquanto diretor, depois de já ter sido presidente do concelho 

executivo e do conselho diretivo. Neste início de ano letivo, sente-

se orgulhoso por ver «renascer» uma nova Escola Secundária, com 

a remodelação profunda que a mesma sofreu nos últimos anos.

As escolas têm hoje mais autonomia? 
Esta é uma pergunta muito difícil 
de responder. Fala-se muito em 
autonomia, mas também se legisla 
muito sobre condições, regras e normas 
que devemos respeitar. Portanto, a 
autonomia está escrita mas é difícil 
de colocar em prática e, quando há 
demasiadas balizas que temos que 
respeitar, torna-se difícil de colocá-la em 
prática. Dou-lhe o exemplo da escolha 
dos coordenadores de departamento: 
há demasiados critérios que temos que 
respeitar e os diretores da escola sabem 
perfeitamente quem tem condições 
para exercer determinadas funções. 
Fala-se muito em autonomia mas penso 
que poderia ser mais alargada.

E os docentes? 
Penso que é uma questão que não se 
coloca muito ao nível dos docentes. Os 
docentes sempre tiveram autonomia 
para trabalhar. Têm um programa 

para cumprir, mas a maneira como 
gerem esse programa é um pouco 
determinada pela sua maneira pessoal 
de abordar as questões. Há, também, 
o trabalho em equipa que decide, em 
conjunto e dentro dessa equipa, quais 
os caminhos mais adequados para 
atingir os objetivos.

A escola pública como nós a 
conhecemos está em profunda 
mudança, como é que antevê a 
escola pública após o impacto das 
seguintes medidas:
1. Aumento do nº de alunos por turma, 
até 30 alunos por turma? 
Esta medida tem, para mim, apenas 
um objetivo: a redução do número de 
professores nas escolas. Aumentando 
o número de alunos por turma, 
potencia-se o aparecimento de mais 
problemas disciplinares, menor tempo 
de dedicação a cada aluno. É impossível 
que esta medida traga algum benefício 

para o funcionamento das escolas. 

2. A revisão da estrutura curricular do 
2º 3º CEB e secundário e a subsequente 
extinção da formação cívica, área 
projeto, apoio ao estudo entre outras? 
O desaparecimento da formação cívica, 
retirando-a da componente letiva, 
nomeadamente no 3º ciclo, é, quanto 
a mim, um erro. Muitas vezes, este era 
um espaço utilizado pelos diretores 
de turma para tratar de assuntos 
relacionados com o comportamento 
dos alunos e suas competências 
sociais ou relacionais. Era um espaço 
que servia, também, para educa-los 
em termos comportamentais. Nesta 
aula recebíamos agentes externos à 
escola, como a PSP, que falavam sobre 
temas atuais, como a droga, a internet 
ou a violência. Quanto à área projeto e 
o estudo acompanhado, depende do 
uso que a escola fazia desse espaço. 
A eliminação da área projeto no 12º 

Entrevista a... FERNANDO COSTA 

�Não queremos uma escola fechada. 
Queremos uma escola virada para a população.�

entrevista
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ano é, também, um erro, pois era 
uma ferramenta importante para o 
prosseguimento de estudos.

3. A agregação de todos os níveis 
de ensino, os mega agrupamentos 
previstos para 2012/2013? 
Na minha perspetiva, este é um 
processo correto, mas tem que se 
respeitar um conjunto de condições 
para que a agregação funcione em 
benefício da escola e dos alunos. Se 
forem criados agrupamentos com um 
elevado número de alunos, perde-se 
o conhecimento da direção do espaço 
onde trabalha. Em estruturas muito 
grandes os departamentos não se 
tornam funcionais. A escola perde um 
pouco a sua unidade. Percebo que 
isto possa ter efeitos benéficos em 
determinadas zonas do país, onde seja 
funcional e adequado fazer este tipo de 
agregações, mas na nossa realidade, 
na realidade da Escola de Caneças, 
julgo esta não ser a melhor opção. 

Considera que, no futuro, os alunos 
serão melhor formados, terão mais 
competências e qualificações? 
Em resultado destas alterações previstas, 
não prevejo grandes melhorias. Os 
mega-agrupamentos ou o aumento 
do número de alunos por turma não 
trazem benefícios em termos de sucesso 
educativo.

Considera que estas alterações 
configuram um conjunto de medidas 
promotoras de sucesso educativo? 
Não vejo como isso seja possível. O 
problema da Educação em Portugal é 
haver sucessivas mudanças. Deveria 
existir um processo educativo para o 
País, independentemente das forças 

governamentais em funções. 

�É preciso que os alunos e família 

entendam que a escola, 

os professores e o trabalho que aqui é 

feito, tem que ser respeitado

 e que este é um local de trabalho.�

�Neste momento, os professores não 

são só professores. São psicólogos, 

assistentes sociais e, infelizmente, 

muitas vezes fazem o papel de pai ou de 

mãe.�

O que pensa da introdução das 
provas externas finais de ciclo? 
Não vejo problema de maior neste 
aspeto, desde que essas provas avaliem 

o trabalho que foi feito durante o ano. 
Os professores deveriam saber, com 
antecedência, a que provas os alunos 
vão ser sujeitos, que tipo de questões 
serão colocadas. É preciso haver uma 
articulação muito grande na avaliação 
e no trabalho pedagógico que é feito 
durante o ano.

Como é que vê a proposta, ora 
em discussão no parlamento, 
de alteração do estatuto do 
aluno? Considera que as medidas 
propostas resolvem os problemas da 
indisciplina e violência escolares? 
Este novo estatuto quer responsabilizar 
mais os alunos e as famílias pelos 
comportamentos que eles têm. Eu 
não acho isso, de todo, errado. Poderá 
auxiliar a melhoria da disciplina. É preciso 
que os alunos e família entendam que a 
escola, os professores e o trabalho que 
aqui é feito, tem que ser respeitado e 
que este é um local de trabalho, onde 
devem ter comportamentos adequados. 
O respeito é fundamental. Temos, ainda 
que deixar passar algum tempo para 
podermos avaliar com precisão os 
resultados deste novo estatuto, mas 
creio que cria algumas condições para 
que as coisas funcionem melhor.

Considera que o reforço da 
autoridade do professor se efetiva 
apenas com a alteração do estatuto 
do aluno? 
Há mais algum reforço na autoridade do 
professor, sim. 

O que acha do reforço das 
competências do diretor em matéria 
disciplinar de alunos e famílias? 
Na minha opinião, para se lidar com 
estas situações, é necessária uma 

entrevista
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grande dose de bom senso. O novo 
estatuto prevê que o diretor e a escola 
possam aplicar algumas medidas, 
como coimas. No entanto, para aplicar 
essas medidas, temos que perceber 
com quem estamos a falar, que 
condições tem essa família, ou tentar 
ver se existe outra maneira para resolver 
o problema sem ser com a aplicação 
de uma coima ou sanção. O diálogo é 
fundamental nestes casos e o trabalho 
em conjunto também. É um trabalho de 
equipa entre escola e família para evitar 
chegar a situações extremas. Na minha 
opinião, são medidas positivas, desde 
que sejam utilizadas sensatamente.

Considera que o estatuto do pessoal 
docente acompanha as exigências e 
as responsabilidades que cada vez 
mais se colocam aos professores? 
Na maior parte das vezes, os professores 
têm muito mais responsabilidades do 
que aquelas que deveriam ter. Neste 
momento, os professores não são só 
professores. São psicólogos, assistentes 
sociais e, infelizmente, muitas vezes 
fazem o papel de pai ou de mãe. Quando 
se exige isto tudo de um professor, está 
a colocar-se uma carga excessiva sobre 
o seu trabalho, que deveria ser ensinar 
e formar os alunos. Por isso não, não 
considero que este estatuto acompanhe 
as exigências da docência e não se pode 
exigir aos professores competências 
para as quais eles não estão habilitados 
tecnicamente.

Qual o impacto na escola e merca-
do de trabalho, do processo de re-
dimensionamento e encerramento 
dos Centros de Novas Oportunida-
des (CNO)?
Na nossa escola custa-nos pensar que 

esse processo possa desaparecer. Aqui 
em Caneças sempre tivemos um CNO 
que trabalha bem e é uma das coisas 
que nos orgulha bastante. Acabar com 
ele não será uma atitude benéfica. 

Considera que é positivo transferir 
as certificações de RVCC na área 
da certificação profissional, para 
entidades formadoras credenciadas 
e no âmbito da certificação escolar 
para as escolas?
Nós aqui temos feito as duas coisas 
e fazemo-lo bem, por isso não vejo 
necessidade de isso acontecer. Tudo 
terá que ser bem avaliado, com rigor, 
para verificar se isso se justifica ou não. 

Como é que vê o processo 
de reestruturação do ensino 
profissional em curso? 
Essa pergunta exige que se pense no 
que se quer para o País. É fundamental 
equacionarmos a oferta dos cursos 
profissionais no contexto de um projeto 

educativo para o País, que deveria 
existir. Deveríamos saber quais as áreas 
preferenciais de formação profissional 
para cada município, por exemplo. 
Ou seja, a Câmara Municipal poderia 
articular com as escolas do concelho, a 

sua própria rede de oferta profissional, 
de forma a adequar a nossa oferta 
com aquilo que se prevê que seja, por 
exemplo, o Plano Diretor Municipal, a 
criação de empresas no concelho, entre 
outras. Com este projeto, será possível 
aos jovens obter uma formação que 
se adeque à sua realidade territorial 
e à perspetiva de desenvolvimento do 
seu concelho. Neste momento, cada 
escola oferece aquilo que pensa ser 
melhor, não existindo uma articulação 
com as demais escolas existentes nas 
proximidades. Na minha opinião, esta 
articulação é fundamental para se 
garantir uma oferta profissionalizante 
mais diversificada, e penso que a 
coordenação deste processo poderia 
estar a cargo da Câmara Municipal, por 
exemplo, que, para mim, deveria ter 
mais autonomia em matéria educativa. 

Está de acordo com a definição de 
áreas de formação prioritárias em 
domínios técnicos e tecnológicos 

associados à agricultura, ambiente 
e indústria? 
Sim, mas depende muito do projeto 
educativo que temos para o nosso País. 
As escolas devem também participar 
nesse processo mas deverá haver uma 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANEÇAS

�Com estas obras, a capacidade da escola vai aumentar contudo, 
neste primeiro ano vamos manter, mais ou menos, o mesmo 
número de alunos e de ofertas que existiam nos anos anteriores - 
cerca de 900 alunos/dia e ensino noturno com cerca de 200 a 300 
alunos.� 

entrevista
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continuidade no processo educativo, o 
que é fundamental para o sucesso.

Mudaria alguma coisa no ensino 
em Portugal? 
Algumas. Um dos aspetos seria o de 
conseguirmos fazer uma avaliação 
rigorosa que indique os caminhos que 
cada jovem deverá seguir. Não faz 
sentido, por exemplo, que um aluno 
do 9º ano, com extremas dificuldades 
a matemática ou físico-química, siga a 
área científica no 10º ano. É necessário 
um acompanhamento para encontrar 
as aptidões de cada aluno. Na minha 
perspetiva, este processo contribuiria 
muito para o sucesso escolar, 
nomeadamente no 12º ano. Se pudesse, 
introduziria um pacto educativo que 
nos permitisse seguir uma via única 
no campo da Educação, para alcançar 
sucessos.

Se tivesse a oportunidade de introduzir 
mudanças na Escola Secundária de 

Caneças, quais seriam? 
Neste ano que se inicia, temos uma 
escola completamente nova, e 
excelente em termos de condições de 
trabalho. Temos que ter uma oferta 
educativa diversificada: de carácter 
geral/prosseguimento de estudos e 
ensino profissional. Este último, deve 
ser adequado a uma política de 
crescimento quer do município, quer do 
País. O que podemos fazer agora é dar 
a sentir a quem decide, que estamos 
disponíveis para trabalhar em conjunto. 
Esta escola tem, hoje, excelentes 
condições: uma excelente biblioteca 
e um auditório fabuloso, estruturas, 
estas, que queremos abrir à população. 
Não queremos uma escola estanque, 
fechada. Queremos uma escola virada 
para a população. Em colaboração com 
os serviços do Município, queremos 
arranjar uma estratégia conjunta para 
poder abrir a escola ao fim-de-semana, 
e receber aqui atividades de caráter 
cultural ou de formação, por exemplo, 

para que a população possa usufruir 
destas magníficas instalações.

Considera ter um trabalho exigente? 
Sem dúvida, e cada vez mais. A 
direção precisa de serviços de apoio, 
como os serviços administrativos, que 
escasseiam cada vez mais nas escolas 
públicas. O meu pessoal é competente 
e dedicado mas, quando há pouca 
gente e muito trabalho, é certo que o 
resultado não se coaduna com as suas 
capacidades.

Tem vontade de permanecer no 
cargo de diretor da ESCaneças? 
A vontade depende muito das equipas. 
O diretor não trabalha sozinho, tem uma 
equipa que o apoia e eu tenho a sorte de 
ter uma excelente equipa. Claro que a 
minha continuidade não depende só de 
mim. Depende, também, do Conselho 
Geral. Mas se esta equipa continuar 
comigo, e eu tiver condições, coloco a 
hipótese de me recandidatar.

entrevista
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COR E ALEGRIA em Odivelas
A Câmara Municipal de Odivelas e o 
Centro Cultural da Malaposta deram, 
mais uma vez, as mãos para celebrar 
o Dia Mundial da Criança. No dia 1 de 
junho, um mar de gente miúda encheu 
o Jardim da Música que, neste dia, 
vestiu-se de várias cores para receber 

o 2º Encontro de Artes para a Infância.
Durante todo o dia, a alegria foi con-
tagiante e os sorrisos das crianças 
ouviram-se em todas as atividades re-
alizadas como o teatro, a hora do con-
to, sessões de yoga, pinturas faciais e 
insufláveis. 

�POLÍCIAS DE PALMO E MEIO� em operações STOP

A Exposição Rural�art conheceu, no mês 
de maio, a sua quarta edição, contando, 
este ano, com a participação de mais de 
dois mil alunos de 20 escolas (15 públi-
cas e 5 privadas) que apresentaram os 
seus trabalhos nas instalações do Pro-
grama do Urbano ao Rural, situadas na 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis.
De referir que desde o início do projeto 
�Do Urbano ao Rural� � no ano letivo 
de 2000/2001, já mais de 20 mil crian-
ças visitaram este espaço ímpar para 
a população estudantil do Concelho de 

Odivelas. 
Já no período de férias escolares, este 
projeto proporcionou aos munícipes e 
comunidade em geral, uma visita, em 
família, às instalações da Escola Agríco-
la.  O programa também conhecido por 
�Um Dia na Quinta� começou no dia 25 
de junho, e englobou a observação das 
instalações do setor animal - ovil, vaca-
ria, pocilga, cavalariças e gaiolas e hou-
ve ainda passeios de pónei e visitas ao 
Parque dos Bichos (Centro Oficial de Re-
colha Animal do Concelho de Odivelas).

Mais de 2 mil alunos na RURAL�ART

educação

Chegou ao fim o Projeto SerSeguro des-
te ano letivo 2011/2012. E terminou da 
melhor forma possível: a Câmara Mu-
nicipal de Odivelas levou, no dia 11 de 
junho, 125 alunos do 4.º ano do 1.º ciclo 
do Ensino Básico para a rua fardados 
de polícia, protagonizando operações 
STOP em seis freguesias do Concelho 
de Odivelas.
Mal se apercebiam da chegada dos 
pequenos agentes da autoridade, os 
condutores não conseguiram evitar um 
largo sorriso nos lábios, enquanto rece-
biam das mãos dos petizes, um panfle-
to com recomendações diversas sobre 

a segurança rodoviária.
De salientar que esta campanha de 
sensibilização à população local cons-
tituiu o culminar do plano de formação 
dos alunos abrangidos pelo Projeto 
SerSeguro - Educação Rodoviária no 1.º 
ciclo do Ensino Básico, um projeto mu-
nicipal iniciado em 2003 que se desen-
volve em parceria com os Agrupamen-
tos de Escolas, as Associações de Pais 
e Encarregados de Educação, Forças de 
Segurança do Concelho, as Juntas de 
Freguesia, e com o apoio da Rodoviária 
de Lisboa, da Editora Impala e da Escola 
de Condução OdivelCartas. 
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O Projeto continua a destacar-se na Equitação Terapêutica.

No passado dia 20 de junho, a Praia de Carcavelos recebeu os participantes do 
Projeto Hipoterapia de Odivelas que promoveu o convívio entre alunos, educado-
ras, assistentes técnicas e equipa terapêutica. Este passeio teve como objetivo pre-
sentear a maior parte dos alunos que não se desloca à praia com frequência e 
permanece em casa durante as férias, com um dia diferente e repleto de alegria.

O III Encontro Regional de Equitação Terapêutica realizou-se no dia 16 de junho, 
no Centro Hípico da Paiã. Dirigido a praticantes de Equitação Terapêutica e Hipotera-
pia da região de Lisboa e Vale do Tejo, este encontro teve a participação de alunos da 
Academia Equestre João Cardiga, do Projeto Hipoterapia de Odivelas, da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e do Centro de Medicina 
e Reabilitação do Alcoitão. Durante todo o dia, decorreram várias atividades: Gincana 
- Pole Bending, Barrel Racing, Figure 8 Stake Race e Team Relays e Volteio. Paralela-
mente, os participantes puderam praticar atividades físicas adaptadas e desenvolver 
alguns trabalhos nos ateliers do Programa do Urbano ao Rural.

Maurício Balde, Leandro Rocha e Nuno Vaz são os três alunos do Projeto Hipote-
rapia de Odivelas que, a 2 de junho, participaram nas Jornadas de Equitação 
Adaptadas da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, de onde trou-
xeram resultados de alto nível nos seus escalões. 
Esta foi a primeira participação em competição destes alunos, que pertencem à 
Unidade de Ensino Estruturado da Escola Básica 2/3 Vasco Santana, da Ramada 
e que trouxeram os seguintes resultados: 
Maurício � 1º lugar na prova de volteio e 5º lugar na prova da gincana; 
Leandro - 2º lugar na prova de volteio e 6º lugar na prova da gincana; 
Nuno � 4º lugar na prova de volteio e 2º lugar na prova da gincana.

PROJETO HIPOTERAPIA

O Projeto SEI! Odivelas ganhou mais um 
apoio de peso. Foi no dia 24 de maio que a 
Câmara Municipal de Odivelas assinou um 
Protocolo com a Faculdade de Psicolo-
gia da Universidade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologias.
O presente acordo de cooperação irá per-
mitir, nomeadamente, contribuir para o au-
mento do conhecimento sobre o fenómeno 
da exclusão social, do insucesso e abando-
no escolar precoce. 

Já no dia 26 de maio, a Câmara Municipal 
de Odivelas promoveu as II Jornadas SEI! 
Odivelas, desta vez subordinadas ao tema 
�Ser Professor�. 
Este encontro reuniu perto de uma centena 
de participantes e prestigiados oradores, no 
Auditório dos Paços do Concelho. Serviu para 
sensibilizar para as problemáticas inerentes 
à função de professor, bem como para os 
novos desafios escolares no âmbito desta 
profissão.

PROJETO SEI! ODIVELAS mais sucesso escolar!
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Pese embora a crise�
Pese embora os cortes do governo na educação�
Pese embora a racionalização de meios e de recursos�
O regresso às aulas no Concelho de Odivelas foi vivido com imensas alegrias e risos contagiantes 
que só os mais novos conseguem transmitir de forma sincera e ruidosa. 
Aprender será sempre reconhecer. Reconhecer a importância dos educadores (sejam professores, 
auxiliares ou os próprios pais) e reconhecer a vontade de fazer mais e melhor nas salas de aula, 
criando condições para que os alunos não deixem apagar a sua própria vontade de aprender.
O Município de Odivelas tem reconhecido, no seu devido tempo, as necessidades educativas, 
dando respostas práticas, quer construindo novas escolas, refazendo as mais antigas, criando 
projetos como o SEI! Odivelas, quer garantindo três refeições por dia nas escolas ou oferecendo os 
manuais escolares.
É um caminho que trilhamos, desde há algum tempo, certos que o Futuro emerge com o Presente 
a apostar na EDUCAÇÃO!
O ano letivo 2012 � 2013 nas escolas de Odivelas não está a ser exceção!

educação
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MANUAIS ESCOLARES
A oferta da Câmara mantem-se desde 2008. Todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico que frequentam as escolas da Rede Pública do Concelho voltaram, este 
ano, a receber gratuitamente, os Manuais Escolares. Ao todo, uma oferta que 
ronda os 29 mil manuais, fichas de atividades e outros recursos pedagógicos de 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Uma ajuda da Câmara, num 
valor próximo dos 250 mil euros, aos encarregados de educação.

REFEIÇÕES ESCOLARES
Uma grande conquista que se repete pelo segundo ano consecutivo. Todos os 
6.200 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar têm acesso a três refeições 
diárias na sua escola (pequeno-almoço, almoço e lanche). Um investimento 
de ! 2.500.000 (dois milhões e meio de euros), mas que consideramos ser um 

investimento seguro para que estejam garantidas as necessidades alimentares 

básicas das nossas crianças.

TRANSPORTES ESCOLARES
Mais de mil alunos estão, neste ano letivo, a beneficiar da oferta de transporte para 

as suas escolas. Basicamente, a Câmara Municipal paga os passes a quem mora 

longe da escola ou no caso do trajeto ser considerado perigoso. É um investimento 

que ronda os 160 mil euros anuais.

Por sua vez, o transporte especial em viaturas municipais mantem-se neste ano 

letivo, estando garantido aos cerca de 80 alunos � crianças e jovens portadores 

de deficiência e com dificuldades de locomoção. É uma equipa formada por 11 

assistentes operacionais e 6 motoristas que se encarrega, diariamente, de os 

transportar para as suas escolas ou associações.

Durante o mês de agosto, algumas es-

colas mantiveram-se de portas abertas 

a fim de se poderem realizar obras le-

vadas a cabo pela Câmara Municipal 

de Odivelas. Foi o que aconteceu, no-

meadamente, nas escolas EB1 António 

Maria Bravo e EB1/JI Melo Falcão, que a 

Presidente da Câmara fez questão de 

visitar nos dias 16 e 21 de agosto. Ao 

todo, um investimento de 250 mil euros 

em obras no parque escolar. 

PARQUE ESCOLAR 
EM OBRA



| 19cultura

O Centro Cultural da Malaposta em Odivelas recebeu, no dia 11 de 
julho, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo que veio 
apresentar o espetáculo �O Corpo, a Natureza e a Máquina� dirigido ao 
público infantil. 
Nas duas sessões oferecidas, as cerca de 240 crianças assistiram ao 
espetáculo vindas de diversas entidades do Concelho de Odivelas. 
Muito entusiasmados e participativos, os mais pequenos puderam, 
no final da peça, interagir com os dançarinos, experimentando as 
diferentes coreografias apresentadas durante o espetáculo. 

A Presidente Susana Amador e o Artista 

Marco Ayres 

PRIMEIRAS PINCELADAS
no projeto arte urbana

A Arte Urbana chegou a Odivelas pelas mãos do 
pintor Marco Ayres que, no dia 10 de julho, começou 
a traçar os primeiros esboços na parede da 
Rodoviária de Lisboa, em Odivelas.

BAILADO CONTEMPORÂNEO
em Odivelas
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O dia 23 de maio sempre foi um 
dia muito especial para a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis (EPADD) 
já que é neste dia que celebra o seu 
aniversário. Este ano, a festa foi ainda 
mais marcante com o descerramento 
da placa comemorativa da inauguração 
e apresentação da Coleção Visitável 
da Escola, numa organização conjunta 
entre a Câmara Municipal de Odivelas, 
a Junta de Freguesia da Pontinha e a 
própria EPADD.
Dezenas de convidados fizeram 
questão de marcar presença e 
aplaudiram as pequenas e grandes 
memórias deixadas pelo tempo, como 
por exemplo arados, alfaias agrícolas 
manuais e mecânicas, 3 modelos de 
transporte e até um livro de presenças 
que nos indica o nome dos alunos que, 

nos anos 20 e 30, concluíram o �curso� 
de capataz rural.
Reza a história que o edifício onde se 
encontra a Coleção funcionou como 

vacaria de 1928 a 1998. A Coleção 
poderá agora ser visitada mediante 
marcação prévia � 219 320 800 ou 
cultura@cm-odivelas.pt.

SONHO tornado realidade na Paiã

A Sociedade Portuguesa de Autores 
atribuiu, no passado dia 22 de maio, o 
Prémio «Pró-Autor» à Câmara Municipal de 
Odivelas, na sequência da realização da 
iniciativa «Encontros Lusófonos», integrada 
na III Bienal de Culturas Lusófonas. Este 
encontro realizou-se em maio de 2011 e 
fez parte de um conjunto de iniciativas 
desenvolvidas nos mais variados 
campos das Artes, Música, Teatro, Dança, 
Exposições. Durante três dias, a Literatura 
esteve em destaque com apresentações 
ao público e algumas homenagens, tendo 
tido a participação de cerca de 50 autores 
oriundos de todos os cantos da lusofonia. 

CÂMARA DE ODIVELAS agraciada com Prémio «Pró-Autor»

cultura
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O Centro de Exposições de Odivelas (CEO) recebeu, nos últimos meses, mais duas exposições de pintura. 
Os admiradores das obras de António Sem e Oliveira Tavares puderam apreciar quadros dos pintores, até meados deste mês de 
setembro. 
Atualmente, poderá admirar a Exposição «Mil Vozes a Dois Tempos» com a pintura de Ricardo Passos e a escultura de Santos Carvalho. 
Não perca também a oportunidade de ver a Exposição de Desenho «Na Ponta dos Dedos» de Jaime Lopez.

NOVAS EXPOSIÇÕES NO CEO

Cerca de 15 crianças passaram a noite de 1 
para 2 de junho na Biblioteca Municipal D. Dinis, 
acompanhadas por um adulto, onde dormiram 
e ouviram histórias de encantar. A sexta edição 
da iniciativa «Contar Carneiros» celebrou o Dia 
Mundial da Criança com uma noite em torno do 
livro e da leitura. Cheias de boa disposição, as 
crianças participaram, ainda, num encontro com o 
ilustrador Marc Parchow, no atelier Biblioteca Mala 
Aviada, e na hora do conto «Dinoteca». Mesmo ao 
fim da noite, houve ainda tempo para as canções 
de embalar e, rodeados de livros� um soninho 
descansado. Pela manhã, o despertar foi com 
a peça de teatro infantil «Foi na loja do mestre 
André», do Teatro Independente de Loures, que 
contou com casa cheia.

cultura
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A apresentação dos resultados do 
estudo diagnóstico socioeconómico 
da Vertente Sul realizou-se no dia 29 
de maio, no Centro de Exposições de 
Odivelas. Foram conhecidos também os 
resultados preliminares do Programa 
de Empreendedorismo Mulher 
Criadora - um programa dirigido às 
mulheres residentes em Odivelas, e 
em particular nos bairros da Vertente 
Sul. A apresentação dos resultados do 
Estudo de Diagnóstico Socioeconómico, 
consistiu na realização e aplicação 
de um inquérito a todas as empresas 
instaladas nos bairros da Vertente Sul - 
Serra da Luz, Quinta do Zé Luís, Quinta 
das Arrombas, Vale do Forno e Encosta 
da Luz. Incidiu sobre um universo 
de 178 empresas, sendo composto 
por um estudo genérico de todo o 
território e por quatro micros estudos de 
caracterização mais detalhada de cada 
parcela do território. As 178 empresas 
são geradoras de 527 postos de 

EMPREENDEDORISMO NA VERTENTE SUL

trabalho, ocupados maioritariamente 
por jovens com menos de 40 anos. A 
área de atividade predominante na 
Vertente Sul é o comércio por grosso 
e a retalho, reparação de veículos 
automóveis e motociclos, seguido da 
restauração e similares.
O programa Mulher Criadora foi dirigido 
às mulheres residentes em Odivelas, e 
em particular nos bairros da Vertente 

Sul. O programa tem como entidade 
gestora o AUDAX e contou desde 
o início com a parceria do Contrato 
Local de Desenvolvimento Social e da 
Associação RUTE.
O AUDAX desenvolveu, ao longo de 
75 horas competências pessoais, 
sociais e técnicas de suporte à criação 
dos planos de negócio das mulheres 
participantes no programa. 

O Campo de Férias de Empreendedorismo para 
crianças e jovens residentes na Vertente Sul voltou a 
acontecer, este ano, na Quinta das Águas Férreas, em 
Caneças. 
Para os mais novos, durante duas semanas de junho, 
houve lugar a aventuras e brincadeiras incluídas num 
programa intensivo de 25 horas de atividades no 
âmbito do incentivo ao Empreendedorismo. 
Já para os jovens, a ação teve lugar durante cinco dias 
de agosto, período durante o qual aprenderam a gerir 
uma associação juvenil.
As entidades parceiras neste programa foram: 
Gesentrepreneur, Associação Rute, Centro Paroquial 
de Famões - CLDS, e Comunidade Lusófona da 
Vertente Sul.

REGRESSOU O BIZ CAMP

atividades económicas
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A Marmelada Branca de Odivelas voltou a fazer furor em mais um certame na baixa lisboeta. Desta vez, foi na ViniPortugal, 
uma iniciativa promovida pelo Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, a qual possibilitou a mostra e degustação num cruzamento 
com diversos vinhos. Foi no dia 25 de maio. 

MARMELADA BRANCA VIAJOU ATÉ À VINIPORTUGAL

CODAN dá nome de rua em Odivelas

A empresa internacional 
CODAN recebeu, com 
orgulho, a distinção de ver 
o nome do seu fundador � 
Stig Husted-Andersen, a ser 
atribuído a uma das ruas 
da Freguesia de Odivelas, 
precisamente a rua que 
conduz, diariamente, 
centenas de pessoas à 
fábrica localizada na zona 
das Patameiras.
Tal distinção foi assinalada 
numa cerimónia simbólica 

com a presença das 
acionistas dinamarquesas, 
filhas do fundador. 
A CODAN Internacional 
é o fabricante europeu 
mais especializado em 
dispositivos médicos de 
sistemas de infusão e 
transfusão. A CODAN 
Portugal tem, atualmente, 
mais de 440 funcionários, 
sendo uma das empresas 
com mais trabalhadores 
no município de Odivelas.
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A Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Susana Amador, levou 
a efeito, entre 16 de agosto e 04 de 
setembro, às visitas denominadas 
«Verão em obra». No decorrer deste 
período, a edil visitou um conjunto de 12 
obras cujo investimento total representa 

um investimento superior a 8 milhões 
de euros neste município.
Durante este período, a Presidente 
verificou, in loco, o ponto da situação de 
cada um dos projetos e considerou esta 
iniciativa como �um sinal inequívoco de 
que o Município de Odivelas não está 

parado e não se encontra resignado, 
mesmo em tempo de recessão e de 
férias. Estamos com uma série de obras 
em curso, demonstrando, no terreno e 
para usufruto da população, que todos 
os dias são dias para construir um 
Concelho melhor.�

Previsto estar concluído em Agosto de 
2013, o COMPLEXO ESCOLAR JOÃO 
DE DEUS contempla uma capacidade 
total prevista de 430 crianças, divididas 
pela Creche, Pré-Escolar e 1º Ciclo. Tem 
um investimento de 3 milhões e 600 mil 
euros.

Com um investimento de 480 mil euros, 
o COMPLEXO LÚDICO-DESPORTIVO 
DO BAIRRO SANTA MARIA estará 
pronto até ao final do ano. A sua 
restruturação permitirá, já a partir do 
início do próximo ano, realizar inúmeras 
atividades desportivas no novo piso em 
relva sintética.

A construção de um ESTACIONAMENTO 
JUNTO AO CEMITÉRIO DA PÓVOA DE 
SANTO ADRIÃO teve um investimento 
de mais de 42 mil euros e tem já 
disponíveis 21 lugares. As obras já se 
encontram concluídas.

VERÃO EM OBRA  = 8 MILHÕES DE EUROS EM ODIVELAS

obras
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As UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E 
DA RAMADA têm um investimento 
municipal de quase 5 milhões de euros 
e prevê-se que estejam concluídas no 
final do ano, a fim de proporcionar aos 
seus utentes melhores condições no 
acesso à saúde.

Foram investidos cerca de 150 mil euros 
nas INSTALAÇÕES PARA O PESSOAL 
OPERÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ODIVELAS. Localizadas na Arroja, 
em Odivelas, estas instalações 
encontram-se já em funcionamento 
pleno.

Com um investimento de cerca de 52 
mil euros, a EB1 ANTÓNIO MARIA 
BRAVO viu as suas estruturas serem 
remodeladas a tempo do início 
deste novo ano letivo. Substituição de 
caixilharia, revisão da cobertura em 
telha, pintura de salas e afagamento 
e envernizamento de todos os 
pavimentos, foram algumas das obras 
efetuadas.

A EB1/JI MELLO FALCÃO sofreu obras 
de beneficiação no edifício, orçadas 
em 63 mil euros. Encontram-se prontas 
para o início do novo ano letivo.

USF RamadaUSF Póvoa de Santo Adrião

obras
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O PÓLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO 
VALE DO FORNO tem um investimento 
de 765 mil euros e estará concluído até 
final do ano. Neste espaço funcionará um 
Jardim de Infância, uma sala polivalente/
refeitório, gabinete de primeiros-socorros, 
sala de leitura, sala de atividades/
auditório, sala de formação de 
computadores, balneários comunitários, 
centro de estética e cafetaria.

As PISCINAS DE ODIVELAS sofreram 
remodelações nas instalações que 
beneficiam de forma categórica os 
seus utentes. Foram aqui investidos 
mais de 70 mil euros.

Com um investimento de 250 mil euros, 
o JARDIM DO CASTELINHO, em 
Odivelas, está a sofrer uma intervenção 
no «skate park», na área de estadia 
junto ao castelinho e nas plataformas 
com equipamentos biosaudáveis.

Adquiridas em sistema modular, as 
INSTALAÇÕES DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA 
ENCOSTA DA LUZ têm um custo global 
de 80 mil euros.

obras
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A 2ª Reunião Magna do Plano Estraté-
gico e Concelhio da Prevenção das Toxi-
codependências de 2012, decorreu, no 
dia 21 de junho, nos Paços do Concelho, 
com o principal objetivo de sensibilizar 
os agentes sociais e educativos locais 
para a prevenção das toxicodependên-
cias e outros comportamentos de risco, 
bem como, divulgar a atividade desen-

volvida por cada parceiro no Concelho 
de Odivelas e proporcionar o aumento 
de conhecimentos dos parceiros.  
No decorrer desta reunião, o especia-
lista, Luís Patrício, deu uma ação de 
formação, sob o tema: Mala de Preven-
ção � Prevenção do Mau Uso e Abuso 
de substâncias Psicoativas e de outros 
Comportamentos de Risco para a Saú-

de. 
A Mala da Prevenção é um instrumento 
destinado a estimular a reflexão sobre 
o valor da promoção da educação para 
a saúde e bem-estar, com destaque 
para a prevenção de dependências 
patológicas e de comportamentos de 
risco para a saúde, individual, familiar 
e social. 

PREVENÇÃO DE TOXICODEPENDÊNCIAS EM DEBATE

«Educar para prevenir� em saúde», foi o mote para uma ação de sensibilização que teve lugar a 25 de maio, na Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, na Paiã, freguesia da Pontinha. 
Dirigida ao pessoal docente e discente da Escola Profissional Agrícola D. Dinis, esta ação contou com 52 participantes e 
debateu a definição conceptual de prevenção, os princípios fundamentais da intervenção preventiva e o papel de todos e 
de cada um na tarefa de agir preventivamente na comunidade em que nos inserimos. 

EDUCAR PARA PREVENIR�EM SAÚDE

saúde

No âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Centro 
Hospitalar Lisboa Norte (Hospital Pulido Valente), teve lugar, no dia 27 junho, 
no Centro Comercial Odivelas Parque, uma ação de rastreio à DPOC - Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica. 
O rastreio gratuito foi efetuado a cerca de 150 pessoas que o realizaram através 
de espirometrias, ou seja, um exame funcional respiratório que permite o registo 
de volumes e dos fluxos de ar e que deteta de forma eficaz os primeiros sinais 
de obstrução das vias aéreas.

RASTREIO DA DPOC
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Cuidar do Idoso com Alzheimer
No dia 6 de junho, a Alzheimer Portugal veio a Odivelas promo-
ver uma ação de sensibilização dirigida aos profissionais dos 
centros de dia de Odivelas, onde foram abordados temas como: 
definição de doença de alzheimer, sinais de alerta para o diag-
nóstico precoce da doença, mudanças naturais do envelheci-
mento e ainda conselhos e dicas para os cuidadores de doentes 
com alzheimer. Esta ação decorreu na sequência do diagnóstico 
efetuado nos centros de dia que, ao longo dos anos, têm partici-
pado neste projeto.
 

Saúde oral no idoso
Cerca de 50 idosos assistiram, a 29 de maio, nas instalações 
da Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da Póvoa de 
Santo Adrião, à ação de sensibilização «A importância da Saúde 
Oral». Esta ação teve por objetivo a transmissão, à população sé-
nior, da importância da saúde oral. Através de uma mensagem 
simples e acessível, e recorrendo à utilização de imagens, foram 
recordados os passos necessários para: fazer e manter a correta 
higienização da boca, dentes e língua; limpar as próteses dentá-
rias; rever a questão da idade média de vida das próteses dentá-
rias e a importância da salivação na prevenção de doenças. 

Dinâmicas e Atividades para Idosos
Dirigida aos profissionais que trabalham diretamente com idosos 
em centros de dia, realizou-se no dia 5 de julho, no Centro de Ar-
tes e Ofícios, em Odivelas, a ação de sensibilização «Dinâmicas e 
Atividades para Idosos». Esta ação pretendeu ajudar os profissio-
nais a encontrar atividades criativas, divertidas e apelativas aos 
idosos, para que estes possam interagir com os seus pares.

ARTES DA SAÚDE  
continua a sensibilizar população sénior
Há já dez anos que o Projeto Artes da Saúde continua a educar e a ajudar a população sénior do Concelho de Odivelas, com 
diversas ações de sensibilização que focam problemas importantes para esta faixa etária.

saúde
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ODIVELAS COMEMOROU 
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

NO PARQUE DO RIO DA COSTA

O Dia Mundial do Ambiente foi comemorado em Odivelas, no Parque do Rio da Costa, no passado dia 2 de junho, com um 
programa rico em atividades. 
Exposições, ateliers, distribuição de materiais de sensibilização ambiental, uma aula de zumba e a caminhada de cinco 
quilómetros «Juntos pelo Ambiente», juntaram cerca de 800 participantes.
Durante todo o dia, foram centenas as pessoas que visitaram as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de 
Odivelas, e que participaram na caminhada «Juntos pelo Ambiente», organizada pelos Serviços Municipalizados de Loures 
(SMAS) e com o apoio das autarquias de Odivelas e Loures. 
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COMISSÃO PERMANENTE 

O Presidente da Assembleia Municipal - 

Sérgio Paiv (PS)

O 1º Secretário da Assembleia Municipal - 

António Real da Fonseca  (PS)

O 2º Secretário da Assembleia Municipal 

- Joaquim Campos  (CDU)

Líder da Bancada do PS - Miguel Cabrita 

Líder da Bancada do PSD - Luis 

Salmonete 

Líder da Bancada da CDU - Fátima 

Amaral

Líder da Bancada do CDS - Miguel Xara 

Brasil

Líder da Bancada do BE - José Falcão

Líder Bancada do MPT - Duarte Barracas 

Bancada Independente - Vítor Fonseca

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

E SAÚDE

Coordenadora - Lúcia Lemos (CDU)

Secretária - Susana Guerreiro (PS)

Miguel Cabrita (PS)

Susana Roxa das Neves (PS)

Luís Salmonete (PSD)

Paula Tavares (PSD)

José Carlos Pires  (CDU)

Mariana Cascais (CDS)

José Falcão (BE)

Duarte Barracas (MPT)

Vítor Fonseca (Independente)

COMISSÃO DE AMBIENTE, 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

MOBILIDADE

Coordenador - Carlos Lopes (PS)

Secretária � Raquel Rodrigues (CDU)

Afonso Simão (PS)

António Anjos Ferreira (PS)

Luís Salmonete (PSD)

Anabela Bandeira (PSD)

Francisco Bartolomeu � Presidente da JF 

Ramada (CDU)

Miguel Xara Brasil (CDS)

José Falcão (BE)

Duarte Barracas (MPT)

Vítor Fonseca (Independente)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

JUVENTUDE E DESPORTO

Coordenador � Paulo Pinheiro (PSD)

Secretário - José Carlos Pires (CDU)

Eduarda Barros (PS)

Edgar Valles (PS)

Afonso Simão (PS)

Delfim Mota (PSD)

Lúcia Lemos (CDU)

Mariana Cascais (CDS)

José Falcão (BE)

Duarte Barracas (MPT)

Vítor Fonseca (Independente)

COMISSÃO DE ASSUNTOS 

ECONÓMICOS E DESENVOLVIMENTO 

LOCAL

Coordenador - António Ramos (PS)

Secretária - Tânia Beleza (PS)

Carlos Barreto (PS)

Gabriel Dias (PSD)

Maria João Nascimento (PSD)

Lúcia Lemos (CDU)

João Figueiredo (CDU)

Miguel Xara Brasil (CDS)

José Falcão (BE)

Duarte Barracas (MPT)

Vítor Fonseca (Independente)

COMISSÃO DO PODER LOCAL E 

SEGURANÇA DAS POPULAÇÕES

Coordenador - Luís Salmonete (PSD)

Secretário - Vítor Machado � Presidente 

da JF Odivelas (PSD)

António Rodrigues � Presidente da JF 

Famões (PS)

Joaquim Farinha � Presidente da JF 

Olival Basto (PS)

Rogério Breia � Presidente da JF Póvoa 

de Santo Adrião (PS)

Armindo Fernandes � Presidente da 

Junta de Freguesia Caneças (CDU)

Francisco Bartolomeu � Presidente da JF 

Ramada (CDU)

Mariana Cascais (CDS)

José Falcão (BE)

Duarte Barracas (MPT)

Vítor Fonseca (Independente)

De acordo com as competências legalmente estabelecidas, cabe à Assembleia Municipal fiscalizar e acompanhar a atividade da 
Câmara Municipal.  Para além do trabalho regular realizado, quer nas Sessões Plenárias, quer no âmbito das Comissões Especializadas, 
realiza-se anualmente o debate do Estado do Município, que este ano teve lugar no passado dia 12 de Julho.
Trata-se de um debate que este Órgão Municipal realiza uma vez por ano, durante o qual as diversas forças políticas têm oportunidade 
de discutir com o Executivo Municipal temas centrais da política municipal.
Os temas selecionados pelas diferentes bancadas em 2012 foram: PDM; SMAS; Infraestruturas; Espaço Público; Mobilidade; Desporto; 
Juventude.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Comissões Especializadas da Assembleia Municipal
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