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Comemorámos, este ano, 14 anos sobre a criação do Município de Odivelas.
Odivelas mudou… e para muito melhor! Outrora olhada como um dormitório periférico 
de Lisboa, com grande pressão urbanística, desqualificado, de fraca expressão 
económica e empresarial, e com um défice considerável em eventos culturais e 
de lazer, o Concelho de Odivelas transformou-se num território visivelmente mais 
moderno, ordenado, empreendedor, dinâmico, com um tecido empresarial mais 
consolidado, e com mecanismos eficazes de apoio social, educativo e desportivo.
Odivelas é um caso de sucesso da Democracia Local. É importante sublinhar este facto 
numa altura em que a ameaça ao Poder Local democrático é mais feroz do que nunca.
A par dos severos cortes financeiros e das severas dificuldades legalmente impostas 
à gestão autárquica, a anunciada extinção de Freguesias no Concelho de Odivelas 
deixa-nos muito preocupados com o futuro.
Foi entendimento unânime de todos os órgãos autárquicos (Municípios e Freguesias) 
considerar que qualquer redução de freguesias, contribuiria para afastar as populações 
dos seus órgãos eleitos, prejudicando a gestão de proximidade e hipotecando 
qualquer possibilidade de conseguir níveis adequados de proporcionalidade, equilíbrio 
territorial, gestão de proximidade e representação democrática das populações.
Não fomos ouvidos, as populações não foram ouvidas, e o parlamento aprovou 
mesmo a extinção de 3 Freguesias neste Concelho o que irá prejudicar, em muito, a 
capacidade de ação das Autarquias no apoio aos Cidadãos.
Mas 2012 revelou-se, também, um ano deveras complicado a nível financeiro. A 
diminuição das receitas municipais por via do orçamento de estado, e da quebra abrupta 
de receita própria, a retenção de 5% de receita do IMI, as dívidas da administração 
central a esta Autarquia e a Lei dos Cabimentos e Compromissos, aprovada sem 
levar em conta as especificidades da Administração Local, têm provocado muitos 
constrangimentos à atividade municipal, e requerem muita determinação, criatividade 
e espírito de sacrifício para manter o essencial do apoio que devemos aos nossos 
Munícipes e manter o excelente nível de diminuição da nossa dívida.
2013 será um ano ainda mais duro e por isso, após uma avaliação profunda efetuada 
a todas as áreas e domínios da atividade municipal, e consideradas todas as formas 
possíveis de novos e reforçados apoios à população, implementar o “Programa 
Municipal Anti-Austeridade ODIVELAS APOIA MAIS”, sobre o qual nos debruçamos 
mais atentamente nesta revista.
Entendemos que é um momento em que as Autarquias, mais do que nunca, reforçam 
a sua proximidade às pessoas com a sua missão de serviço público e diário e, não 
obstante o inegável impacto orçamental num momento de enorme adversidade 
económica e financeira para o Município, queremos, através das medidas deste 
programa anti-austeridade com grande alcance social para os nossos munícipes, 
tentar minorar os impactos negativos nas famílias, contrariando a indiferença e 
ausência de sensibilidade e de justiça social, com que nos deparamos cada vez mais 
em Portugal.
Desejo-lhe Feliz Natal e um Bom Novo Ano, com a garantia de que a sua Câmara 
Municipal está sempre do seu lado, procurando fazer de Odivelas, cada vez mais, um 
Concelho fraterno e solidário, Bom para Viver, onde a justiça social e a igualdade de 
oportunidades são sempre uma realidade presente.
 

Um abraço amigo da Presidente,

Susana Amador
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Os tempos são difíceis. 
Toda a gente sabe disso e a Câmara Municipal de Odivelas também. E é por isso que em plena crise económica, a autarquia 
não pode, e não quer, deixar de apoiar quem mais precisa.
Desde o início da crise que assola o País, a Câmara Municipal tem implementado medidas de apoio às famílias do seu Concelho. 
Com o aprofundamento das assimetrias sociais e económicas, e face a um ano de 2013 que se prevê difícil para a generalidade 
das populações, consequência das medidas recessivas impostas, entendeu esta autarquia implementar o «Programa Municipal 
Anti-Austeridade ODIVELAS APOIA MAIS».
Para a Presidente da Câmara Municipal, Susana Amador, “este é um momento em que as Autarquias, mais do que nunca, 
reforçam a sua proximidade às pessoas com a sua missão de serviço público diário. Não obstante o inegável choque orçamental 
num momento de enorme adversidade económica para o Município, estas medidas pretendem minorar, nas famílias, o impacto 
negativo da austeridade, contrariando a indiferença e ausência de sensibilidade e de justiça social, com que nos deparamos 
cada vez mais em Portugal”.

O PROGRAMA, COM EFEITOS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2013, É COMPOSTO POR MAIS DE 25 MEDIDAS DE 
NATUREZA FISCAL, ECONÓMICA, EDUCATIVA E SOCIAL, DAS QUAIS SE DESTACAM:

PROGRAMA MUNICIPAL ANTI AUSTERIDADE

ODIVELAS APOIA +

1 - Diminuição do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar aos Prédios Urbanos para 0,675%;

2 - Isenção de Derrama para todas as empresas que instalem a sua sede social no Concelho de Odivelas no ano 2013, 
e para aquelas que comprovem ter mantido ou criado novos postos de trabalho face ao ano de 2012;

3 - Suspensão da aplicação de juros sobre o pagamento fracionado de taxas;

4 - Aumento do prazo máximo para o pagamento fracionado de taxas, de 3 para 5 anos;

5 - Diminuição do valor do pagamento mensal respeitante ao fracionamento das taxas em metade, passando dos 
€ 204,00 (2 UC) para os € 102,00 (1 UC);

6 - Manutenção da oferta dos manuais e das fichas escolares a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino público;

7 - Manutenção da disponibilização das 3 refeições diárias a todas as crianças que frequentam os jardins-de-infância 
e as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública;

8 - Aprofundamento da abrangência dos descontos promovidos pelo Cartão Sénior Municipal;

9 - Gratuitidade dos serviços prestados pela Oficina Domiciliária para famílias carenciadas;

10 - Promoção através da Loja Social, e em parceria com as Farmácias do Concelho, da recolha e distribuição de 
medicamentos não utilizados ainda dentro do prazo de validade;

11 - Manutenção e aprofundamento da abrangência do Cabaz de Natal, esta já com efeito ao corrente ano de 2012;

12 - Reforço dos instrumentos de cidadania e de participação dos nossos Munícipes na governação municipal, por via 
da redinamização do Orçamento Participativo, bem como dos novos instrumentos Orçamento Participativo Jovem e 
Executivo Municipal Jovem.

plano municipal anti austeridadel
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Na senda do que tem vindo a acontecer 
nos últimos anos, a Câmara Municipal 
de Odivelas entregou, também este ano, 
a título gratuito, os manuais escolares 
a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico das escolas da rede pública do 
Concelho.
A Presidente Susana Amador e a 
Vereadora da Educação, Fernanda 
Franchi, estiveram na Escola António 
Maria Bravo, em Odivelas, a entregar, 
simbolicamente, os primeiros manuais. 
Num contexto geral de desinvestimento 
e redução de investimentos públicos, a 
autarquia mantém o seu investimento e 
o apoio nos setores fundamentais para 
o desenvolvimento humano e para  a 
coesão social. 

MANUAIS escolares gratuitos 

Em dia do 14º aniversário do Município, 
14 jovens com 14 anos, que frequentam 
as 14 escolas do Concelho - do 2º e 3º 
Ciclo, secundárias da rede pública e 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis - 
utilizaram uma cápsula do tempo para 
escreverem o que desejam que Odivelas 

seja daqui a 14 anos. Cheia de sonhos e 
perspetivas para 2026, a Cápsula será 
recolhida nesse ano e nessa altura 
recordaremos o Concelho de hoje.
Sob a égide da Presidente da Câmara, 
dos Vereadores Fernanda Franchi, 
Mário Máximo e Paulo César Teixeira, 

bem como do primeiro Presidente da 
Câmara, Manuel Varges, os 14 jovens 
participantes visitaram, ainda, os 
Paços do Concelho, a Casa Maior da 
Democracia deste município. 

14 JOVENS enterram Cápsula do Tempo 

educação  | 5
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Em ano de fortes contenções 
orçamentais, a festa foi singela, mas rica 
em significado. A Missa Comemorativa 
realizada na Igreja do Mosteiro de São 
Dinis esteve cheia de fiéis, e o Centro 
Cultural da Malaposta encheu-se de 
amigos do Concelho de Odivelas que, 
neste dia, não quiseram faltar à Sessão 
Solene do 14º Aniversário. 
A cerimónia contou com os discursos dos 
Presidentes da Assembleia Municipal 
de Odivelas e da Presidente da Câmara. 
Sérgio Paiva lembrou: “Não podemos 
esquecer as pessoas. Essas 
deverão estar sempre no centro das 

preocupações.” 
Visivelmente orgulhosa do trabalho que 
tem granjeado até aqui, Susana Amador 
deixou a promessa: “Cá estou, como 
sempre, em Odivelas e por Odivelas, 
disponível para todas as batalhas, 
nomeadamente as mais duras, porque 
se valeu a pena criar este concelho há 14 
anos, muito mais valerá dar continuidade 
à admirável transformação desta terra, 
com as condições e qualidade que 
todos ambicionamos.” 
A Sessão Solene contou, ainda, com a 
entrega do Prémio de Mérito Rainha 
Santa Isabel aos alunos Patrícia Gomes 

e José Sobral, melhores alunos finalistas 
do 12º ano da Disciplina de Língua 
Portuguesa, do Ensino Secundário 
Regular e do Ensino Profissional Nível 
III. Houve ainda lugar à entrega das 
Medalhas Municipais e à excelente 
atuação do grupo Vocálise, um projeto 
musical deste Concelho. 
Mas festa que é festa tem que ter bolo 
e brinde de champanhe e as cerca de 
duas centenas de pessoas presentes 
cantaram os «Parabéns a Você» a um 
município que é jovem em idade, mas 
muito adulto no que toca ao Progresso.

ODIVELAS 14 Anos a Crescer

aniversário do municípiol
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MÉRITO, GRAU PRATA,  
 Associação de Artesãos D. Dinis

    MEDALHAS MUNICIPAIS 2012

MÉRITO, GRAU PRATA, 
Diogo Miguel Rodrigues de Oliveira

MÉRITO, GRAU PRATA,  
Fernando Paulo Constante Fernandes

MÉRITO, GRAU PRATA,  Grupo dos 
Pequenos Cantores da Pontinha

MÉRITO, GRAU OURO, 
Equipa de Cuidados Continuados e 
Integrados de Saúde de Odivelas

MÉRITO, GRAU OURO, 

Susana Barroso

HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU OURO,
Comissão Instaladora do Município

HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU OURO, 
 Polícia de Segurança Pública

MÉRITO, GRAU OURO, Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada

HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU OURO, 
Instituto de Odivelas

MÉRITO, GRAU OURO, Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões

MÉRITO, GRAU OURO, 
Professor Doutor Pedro Gomes Barbosa

MÉRITO, GRAU OURO  
Associação de Escoteiros de Portugal

MÉRITO, GRAU OURO, 
Associação Paralisia Cerebral de Lisboa

HONRA DO MUNICIPIO, GRAU OURO, 
Maria de Jesus Barroso

MÉRITO, GRAU PRATA,  Associação 
Recreativa e Cultural Indo Portuguesa 

medalhas municipais | 7



| 8

Esta é a terceira vez que a Câmara implementa o Orçamento Participativo, uma nova forma de governação assente na participação 
direta dos munícipes no processo de decisão dos investimentos públicos municipais. Para 2013, o valor inscrito no Orçamento 
Municipal, destinado ao OP, é de €750.000,00.  O processo de consulta pública decorreu durante o mês de outubro, de onde saíram 
1384 propostas. No passado dia 9 de novembro, a Presidente da Câmara Municipal, Susana Amador, apresentou os projetos 
selecionados, realçando : “Este Executivo percebeu que é em momentos de crise que temos que nos unir para ajudar os nossos 
munícipes. É esta a filosofia de proximidade que caracteriza este projeto”.

Caneças

Criação de sala de jardim-de-infância; 

Repavimentação da rua das Arroteias, no Bairro dos CTT; 

Circuito Bio-Saudável no Casal Novo; 

Famões

Ligação da T14 à rua Viriato; 

Repavimentações em AUGI; 

Póvoa de Santo Adrião

Pedonalização do largo Major Rosa Bastos; 

Implementação de passeio pedonal na EN8 (entre largo Major Rosa Bastos e 
av. Luís de Camões; 

Limpeza da Ribeira da Póvoa; 

Ramada

Construção de parque infantil e implementação de circuito bio-saudável no 
Jardim da Amoreira; 

Retirada do PT e abertura da rua Sítio da Várzea, no Bairro Sítio da Várzea; 

Odivelas

Telheiro na EB1 Rainha Santa; 

Limpeza Ribeira de Odivelas; 

Projeto de sinalização e circulação no Bairro dos Cágados (1ª fase); 

Repavimentação na freguesia; 

Olival Basto

Repavimentação da rua dos Pinheiros; 

Repavimentação da rua das Forças Armadas; 

Pontinha

Polidesportivo e parque infantil no Vale Grande; 

Requalificação e ordenamento do estacionamento na praça Hermínio 
Estrela; 

Criação do parque de recreio e lazer no Bairro da Milharada; 

Arranjo da envolvente à EB1 Casal da Serra; 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013 onde todos contam!

orçamento participativo



| 9

O Cartão Jovem Cidadão destina-se 
aos jovens com idades entre os 12 e 35 
anos, inclusive, que residam, estudem 
ou trabalhem no Concelho de Odivelas 
e pode ser requerido na Casa da 
Juventude da Câmara Municipal de 
Odivelas ou na Loja do Cidadão.
O seu titular usufrui de descontos 
em bens e serviços, nas áreas da 
educação, saúde, cultura, desporto 
e outras no Concelho de Odivelas. 
Os descontos são aqueles que o 
comerciante ou a entidade pública ou 
privada aderente estabeleceu, quando 

celebrou o acordo com a Câmara 
Municipal de Odivelas. O Cartão Jovem 
Cidadão permite ainda gratuitidade 
ou desconto nas atividades culturais, 
recreativas e desportivas, organizadas 
pela Câmara Municipal de Odivelas.
Pretende-se com este projeto 
desenvolver uma relação de 
preferência entre o jovem consumidor 
e o comércio dito tradicional, e ainda 
reforçar a motivação e consequente 
participação dos jovens em atividades 
de interesse de cariz social, cultural, 
desportivo ou outro.

Só tens a ganhar com o CARTÃO JOVEM CIDADÃO!

Odivelas tem já em marcha o Orça-
mento Participativo Jovem, um novo 
projeto municipal que aposta na par-
ticipação da juventude na construção 
de um concelho melhor. 
Com o início do ano letivo, aos alunos 
do 11º ano das escolas secundárias/
profissional do Concelho de Odivelas 
foi lançado o desafio de apresentar 
propostas de projetos que conside-
rassem importantes para a sua esco-
la e o seu território. Para este efeito, 
a autarquia disponibiliza do seu orça-
mento uma fatia de €250.000 para o 
total do projeto.
Neste momento, as propostas já fo-
ram recolhidas e estão agora a ser 
analisadas pela autarquia. Posterior-
mente, cada uma das escolas parti-
cipantes receberá uma apresentação 

dos projetos selecionados.  
Esta iniciativa deriva do 
projeto «Eu, Cidadão», que 
pretende estimular na po-
pulação jovem a capaci-
dade de intervir de forma 
ativa no desenvolvimento 
da sua região, permitindo 
agora exercer a sua cida-
dania através de propostas 
ou projetos de intervenção 
nas mais diversas áreas 
- Juventude, Cultura, Des-
porto, Mobilidade, Ambien-
te, entre outros. 
Para a autarquia, esta 
aposta na capacidade cí-
vica dos jovens constitui a 
materialização e a abertura da Admi-
nistração aos Munícipes, promoven-

do a transparência dos processos de 
gestão e aprofundando uma comuni-
cação bilateral. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Jovem

juventude
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A Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana Amador, recebeu, no 
dia 12 de novembro, os Prémios de Boas 
Práticas, com os projetos “Ser Seguro”, 
na área da educação e “Odivelas Um 
Concelho Amigo das Pessoas Idosas”, 
na área social. 
Os prémios foram entregues na 20ª 
Conferência SINASE - “Qualidade e 
Inovação em Contenção Orçamental”, 
que decorreu na Universidade Católica 
de Lisboa. 
A conferência debateu ainda diversas 
temáticas tais como: Qualidade e 

Inovação na Saúde, a Qualidade e 
Inovação na Educação e Estratégias da 
Sustentabilidade, tendo contado com a 
presença de mais de 400 participantes, 
nomeadamente Diretores de Hospitais, 
Universidades, Institutos Politécnicos, 
entre outros. 
Com este prémio foi a segunda vez 
que o Município foi reconhecido a nível 
nacional. Ainda no decorrer de 2011, o 
“Projeto Sei! Odivelas”, pensado de raiz 
pela Câmara Municipal, foi distinguido 
com a menção honrosa na categoria “O 
melhor município para estudar”. 

O regresso às aulas trouxe também 
um Projeto SEI! Odivelas cheio de 
iniciativas novas para a população 
escolar de Odivelas. 
«Já vou para o Jardim de Infância», 
«Lápis, Livros e Cadernos», «Novo 
Ciclo, Nova Vida», «O Meu Filho no 
Mundo Virtual», e «A Raiz do Sucesso» 
foram as Oficinas dirigidas a pais e 
encarregados de educação de alunos 
do Jardim-de-infância ao ensino 
secundário.  
Por outro lado, também se realizou 
a ação de formação «Gerir o 
Comportamento na Escola: estratégias 
de prevenção e intervenção», dirigida 
a Assistentes Operacionais, e que 
permitiu dotar os participantes de 
estratégias de prevenção de conflitos 
entre alunos nos espaços da escola.  

CÂMARA DISTINGUIDA 
com Prémios de Boas Práticas 

PROJETO SEI! ODIVELAS com múltiplas iniciativas

educação
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No arranque do ano letivo, nada 
melhor do que uma “reciclagem”. 
Foi o que aconteceu aos mais de 30 
Vigilantes/Patrulheiros que, no dia 27 
de setembro, assistiram a uma Ação 
de Sensibilização e Informação no 
Centro de Exposições de Odivelas.
Nesta ação, desenvolvida em parceria 
com o Programa Escola Segura 
da PSP, foram abordados temas 
ligados ao desenvolvimento infantil 
e às vulnerabilidades sentidas pelas 
crianças em ambiente rodoviário.
Este Projeto dos Vigilantes/ 
Patrulheiros, em funcionamento desde 
o ano de 2000, é desenvolvido em 31 
estabelecimentos de ensino, desde 
o Pré-Escolar ao 3º Ciclo do Ensino 

A Câmara Municipal de Odivelas, o 
Exército Português e a Escola da Paiã, 
assinaram no dia 16 de outubro, nos 
Paços do Concelho, um Protocolo de 
Colaboração que tem como objetivo a 
construção de um Campo de Obstáculos/
Carrière de Ensino para a prática de 

atividades equestres. Este projeto surge 
no âmbito da requalificação e valorização 
das infraestruturas do Centro Hípico da 
Paiã, que vai permitir a construção de 
estruturas e equipamentos necessários 
à prática equestre. Não só os alunos 
da Escola Profissional Agrícola D. Dinis 

- Paiã, mas também a comunidade 
mais alargada da população escolar, 
nomeadamente os alunos do Projeto 
“Hipoterapia de Odivelas”, que partilham 
os picadeiros com os restantes alunos do 
Centro Hípico da Paiã, poderão usufruir 
destas novas infraestruturas.

PATRULHEIROS em formação

CÂMARA, EXÉRCITO E ESCOLA DA PAIÃ 
vão construir Campo de Obstáculos

Básico, em parceria com as forças de 
segurança, as juntas de freguesia e as 
escolas.

São os Patrulheiros também conhecidos 
como os “Anjos da Guarda” dos nossos 
alunos que garantem, junto das 

passadeiras próximas das escolas, a 
prevenção e a redução dos acidentes 
rodoviários por atropelamento.

educação



| 12

Há 33 anos que segue a carreira militar e desde 2011 que gere os destinos do Instituto de Odivelas. 
Mudou a imagem do colégio, abriu as portas do Mosteiro a todos os que o queiram visitar, colocou o Instituto nos melhores 
rankings nacionais, “veste a camisola” da identidade histórica de Odivelas, pratica corrida nas ruas da cidade e reconhece 
em todos os funcionários um amor à casa admirável.
José Bernardino Serra, inovador, teima em aplicar o lema “DUC IN ALTUM” (cada vez mais alto) todos os dias, apontando 
algumas ideias para o futuro: abrir um infantário e o 1º Ciclo também no Instituto, confirmando parte do ditado popular “é 
de pequenino que se torce” … o destino.
O seu dia-a-dia é típico de um diretor de escola e começa sempre da melhor forma possível: às 6h30 com um beijo à filha 
mais nova: “está na hora de acordar, querida!”

JOSÉ SERRA, diretor do Instituto de Odivelas

entrevista
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História
Com quase seis hectares, foi 
fundado em 14 de Janeiro de 1900, 
pelo Infante D. Afonso, irmão do 
Rei D. Carlos. Abriu com 17 alunas, 
apenas. Atualmente, tem cerca 
de 300 alunas que partilham os 
claustros (zona de recreio), edifícios 
das aulas, ginásio, refeitório, 
camaratas, uma quinta e campos 
de jogos. 

Horário das alunas
As aulas decorrem das 8h15m às 
12h35m e no período da tarde até 
às 17h00m. Depois do intervalo 
do lanche, seguem-se estudos 
acompanhados e atividades 
circum-escolares. A seguir ao 
jantar, as alunas têm algum tempo 
para conviver e às 22h recolhem às 
camaratas.

Mensalidades  
A mensalidade para Filhas de 
Militares, Forças Militarizadas, PSP 
e Funcionários Civis das Forças 
Armadas é calculada a partir do 
rendimento do agregado familiar 
da Aluna. A Mensalidade para 
filhas de Civis é de € 681 para 
Internas e € 450 para Externas. 
Todas as atividades extra e a 
alimentação (cinco refeições/dia) 
estão incluídas na mensalidade.

Atividades 
extracurriculares
Equitação, Esgrima, Ginástica 
Rítmica, Natação, Música, Clube 
de Teatro, Clube de Ciências, 
Clube de Geografia, Clube de 
Matemática, Francês Prático, Inglês 
Prático, Instrução Militar e Voleibol. 
Incluídas na mensalidade.

É reconhecido por ter mudado a 
imagem do Instituto de Odivelas 
(IO)? Sente-se em casa?
É gratificante sentir esse reconhecimento. 
Modéstia à parte, eu sinto essa gratidão 
das miúdas, dos pais e de, um modo 
geral, de toda a comunidade educativa. 
Como oficial do exército e já tenho 33 
anos de carreira, a minha postura foi 
sempre a mesma - um grande respeito 
pelas pessoas com quem trabalho; para 
mim, é fundamental que as pessoas 
quando se levantam de manha não 
tenham de dizer: “safa, lá vou eu outra 
vez!”. As pessoas têm que se sentir 
confortáveis no seu dia-a-dia. Agora, 
obviamente, temos de justificar o 
ordenado que ganhamos e entregarmo-
nos de corpo e alma à nossa missão e 
eu sinto isso. Aliás, não foi preciso exigir 
isso a ninguém. A dedicação, a estima e 

o carinho que as nossas funcionárias e 
professores têm pelas alunas é qualquer 
coisa que eu não consigo pagar. 

Há ainda quem julgue que o Instituto 
só recebe filhas de militares… vamos 
desmistificar esta ideia?
Vamos! A sua origem começou por aí. Em 
1900, a origem do Instituto começou no 
apoio às órfãs de militares da Marinha 
e do Exército. Quando a escola começou 
a ser menos procurada pelos militares, 
houve uma abertura à sociedade 
civil, salvaguardando mensalidades 
um pouco mais confortáveis para os 
militares.  

O IO tem vindo a marcar presença 
nos rankings nacionais. É a disciplina 
militar a dar frutos?
Sim, dá frutos! A escola assenta a sua 
identidade em três linhas: 1ª - Escola 
feminina, 2ª - o regime de internato e 3ª - 
a disciplina. São estas as linhas mestras 
essenciais do sucesso. Feminina, não 
é novidade: quer queiramos, quer 
não, há uma diferença em termos de 
maturidade entre o sexo feminino e o 
masculino; elas são mais organizadas, 
mais aplicadas e mais trabalhadoras.  
O regime de internato dá-lhes a sua 
autonomia, a sua independência, mas 
confortavelmente para os pais que 
sabem que a segurança das suas filhas 
está assegurada. Curiosamente, 40% 
das alunas são da região de Odivelas 
e algumas das externas gostariam de 
passar a internas.

O desfile das alunas pelas ruas de 
Odivelas ocorreu, pela primeira vez, 
no ano letivo de 2011/2012. É para 
repetir, neste ano?
Sempre! Quando apresentei cumprimentos 
à Sra. Presidente da Câmara, logo após ter 
tomado posse, disse-lhe que o Instituto 
é de Odivelas e naquilo que depender 
de nós, levaremos sempre, com o maior 
orgulho e honra, o nome do concelho 
para qualquer ponto do País onde formos. 
Disse-lhe também que “Os Pupilos” e o 
Colégio Militar desfilam em Lisboa e nós, 
se pudermos, vamos desfilar em Odivelas. 
E assim foi. Para mim, é essencial a ligação 
à terra. 112 anos de história fazem parte 
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da história dos odivelenses e de Odivelas, 
venha quem vier! Sempre foi essa a 
postura – somos escola, mas tem de 
estar aberta aos odivelenses e a quem 
nos peça para conhecer a casa.

Daí, não ter hesitado em assinar o 
Protocolo com a Câmara Municipal 
que permitiu abrir as portas do 
Mosteiro a quem o quisesse visitar…
Quando cheguei, este processo já estava 
em andamento, mas disse ao meu 
General que já devíamos ter assinado.
O que os odivelenses podem esperar 
para este ano letivo? 
Vão continuar a ter o nosso carinho, o 
reforço da ligação à terra e vamos querer 
estar mais próximos dos odivelenses. 
Vamos ter, novamente, o desfile militar 
feminino que cremos ser único em todo 
o mundo. 
Nós temos uma disciplina prática que é a 
Puericultura e, em breve, a culinária. Nada 
“demodé”. Relativamente à puericultura, 
vamos para infantários de Odivelas, fazer 
a parte formativa e, ao mesmo tempo, de 
apoio. 

Aponta-se como possível a fusão com 
o Colégio Militar. Quer comentar?
Estamos a falar de escolas com culturas 
organizacionais completamente diferen-

tes. Não é possível misturar o Colégio 
Militar com o Instituto de Odivelas, nem 
com “Os Pupilos”. São projetos educativos 
muito consolidados e diferentes. Quem 
acha que misturar e juntar vai dar 
resultado, desengane-se.  Ninguém 
perguntou aos pais o que queriam. O 
Exército, claramente, não quer esse 
modelo. 

Projetos para o futuro?
A minha grande proposta estratégica 
a prazo passará por uma parceria com 
a Associação de ex-alunas do Instituto 
(IPSS) para fazer um infantário. É também 
objetivo alargar o ensino ao 1º Ciclo no 
Instituto.

Muitas ideias a comprovarem o vosso 
lema - “DUC IN ALTUM” (cada vez mais 
alto)… é isso que quer para o futuro?
Eu quero que a escola continue a ser de 
referência nacional; que continuemos a 
ser de Odivelas e comemoremos aqui 
os 150, os 200 anos de existência; quero 
o modelo do infantário e de 1º ciclo e, 
sobretudo, quero o Instituto sempre, 
sempre aberto a Odivelas.

Veja excertos desta entrevista em  
www.youtube.com/videosCMOdivelas

Rankings 
Em outubro, no ranking das escolas 
públicas do ensino secundário 
elaborado pelo Expresso e pela SIC, 
o Instituto de Odivelas encontrava-
-se em segundo lugar. Também 
em outubro, foi notícia o facto de 
o Instituto de Odivelas ter sido a 
escola pública com melhor média 
nacional no exame de Português 
do 12ºano. 

Visitas ao 
Mosteiro de São Dinis
Visitas durante a semana a grupos 
organizados - mediante marcação 
prévia (visitas com um número 
limitado a grupos de 25 visitantes); 
Visitas ao 1º e 3º Domingo de cada 
mês, às 15h00 e às 16h00. Entrada 
livre. 
Informações e marcação de visitas: 
Divisão de Cultura, Turismo e 
Património Cultural
Telefone: 219 320 800
e-mail: turismo@cm-odivelas.pt.

Distinção Municipal
MEDALHA DE HONRA DO MUNICIPIO, 
GRAU OURO

No dia 19 de novembro de 2012, 
por ocasião do 14ª Aniversário do 
Municícipio de Odivelas. 
o diretor do Instituto, Coronel José Serra, 
o recebeu a medalha, acompanhado 
de duas alunas do Instituto.
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A Câmara Municipal de Odivelas fechou 
com chave de ouro as Comemorações 
dos 750 anos do Nascimento de D. 
Dinis. No dia 28 de setembro realizou-
se o concerto ao ar livre da Banda de 
Música da Força Aérea Portuguesa, 
onde cerca de uma centena de 
músicos animaram o serão no Largo 
D. Dinis, que se encheu para ouvir o 
repertório musical da Banda. Susana 
Amador marcou presença nesta noite, 
acompanhada pelo Vereador da 
Cultura, Mário Máximo. 
Desde outubro de 2011, efetuaram-
se várias iniciativas de forma a 

homenagear o “nosso” Rei. O I 
Congresso Internacional de Odivelas - 
D. Dinis Innovation, que aconteceu em 
março no Mosteiro de São Dinis e São 
Bernardo, foi uma dessas iniciativas, 
que contou com o alto patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da Republica.
Em abril a iniciativa “Um dia no Mosteiro 
D. Dinis” envolveu mais de 400 alunos 
que “invadiram” o Mosteiro e o Largo 
D. Dinis. O objetivo desta iniciativa foi 
valorizar e difundir as boas práticas, 
na vertente artística, da comunidade 
escolar, através da promoção da 
criatividade e do estabelecimento de 

parcerias entre os atores do ensino.
Já em maio, a Igreja Matriz de Odivelas, 
foi palco dos “Concertos de Maio” que 
incluíram música medieval e contaram 
com a colaboração do Conservatório 
de Música D. Dinis. 
De referir, também, a Exposição “D. 
Dinis no seu tempo (1261-1325)”, que 
esteve patente em outubro, na Loja do 
Turismo, no Centro Comercial Odivelas 
Parque, bem como a iniciativa «Objeto 
do Mês”, exposta mensalmente nos 
Paços do Concelho. Esta mostra 
apresentou variados temas sobre o 
reinado D. Dinis.

UM ANO DE COMEMORAÇÕES 
sobre os 750 anos do Nascimento do Rei D. Dinis
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A Cultura esteve bastante em voga nos 
últimos meses no Concelho de Odivelas, 
permitindo diversas exposições nos 
diversos palcos culturais do município.
Em setembro, a Biblioteca Municipal D. 
Dinis de Odivelas acolheu a Exposição 
“Africanos em Portugal: História e 
Memória (XV-XXI)”. Esta exposição, da 
autoria de Isabel Castro Henriques, 
revela o estudo feito sobre o tráfico 
negreiro, tendo sido patrocinada pelo 

Comité Português do Projeto UNESCO - A 
Rota do Escravo, e Comissão Nacional da 
UNESCO.
Já no Centro de Exposições de Odivelas, 
abriram-se as portas a duas exposições 
de autores de renome nacional e mesmo 
internacional.  Foi o caso da Exposição “Mil 
Vozes a Dois Tempos” - Pintura de Ricardo 
Passos e Escultura de Santos Carvalho.
Atualmente, pode visitar a Exposição «Na 
Ponta dos Dedos» de Jaime Lopez - um 

artista que já participou em exposições 
coletivas e individuais em Portugal, 
Londres, Nova Iorque e Barcelona. 
Nessa visita pode também admirar 
a imagem arrojada e dinâmica na 
Sala António Lino, que acolheu os 170 
desenhos de Jaime Lopez feitos em papel 
de guardanapo, tendo no seu verso 
poemas de diversos poetas inspirados 
no traço do autor.  Está patente até ao dia 
13 de Janeiro de 2013.

UMA MÃO cheia de exposições

A Biblioteca Municipal D. Dinis de Odivelas 
“arregaçou mangas” e tem o calendário 
deste ano letivo preenchido com 
atividades dedicadas ao público infantil.
Desde “Sábados com história”, passando 
pela “Hora do Conto” ou mesmo pelas 
“Histórias na Palma da Mão”, a BMDD 
oferece uma mão cheia de alegria, 
divertimento, criatividade, e, naturalmente, 
histórias de encantar para os mais novos.
Aconselhamos vivamente a espreitar o 
site da Câmara Municipal para marcar as 
próximas visitas dos seus filhos e netos à 
BMDD. 
Aproveite também para ver como funciona 
o SATE - Serviço de Apoio aos Trabalhos 
Escolares, um serviço online considerado 
uma preciosa ajuda para os alunos dos 1.º 
e 2.º Ciclos.

BIBLIOTECA com ofertas para o público infantil 

cultura
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SONHO tornado realidade na Paiã

II JORNADAS DO TURISMO em Odivelas

Este ano o Largo de Caneças voltou a 
‘vestir-se’ de gastronomia, artesanato 
e animação, para celebrar 10 anos de 
Festival da Sopa. Realizado durante 
três dias – 14, 15 e 16 de setembro 
– este evento contou, mais uma vez, 
com mesas cheias de pessoas que 
quiseram provar as sopas e os petiscos 
nas tasquinhas dos restaurantes e 
associações participantes. 
A Presidente da Câmara Municipal 
não faltou a este evento, onde se fez 
acompanhar pelos Vereadores Mário 
Máximo, Paulo César Teixeira e Rui 
Francisco. 
Durante todo o fim-de-semana, 
a freguesia de Caneças esteve 

animada, tendo contribuído para isso 
os apontamentos culturais e a música 
que se fizeram ouvir no largo do coreto. 
Nomes como Joana Dias, Jerónimo 
Caracol, Mónica Sintra ou Micaela, 
fizeram as delícias dos presentes. 
O X Festival da Sopa visa o reencontro 
dos tempos atuais e modernos com 
uma época e modos de vida passados, 
cujas principais atividades se centravam 
na agricultura, no comércio das águas 
e no turismo, e onde a sopa era o 
ponto de encontro entre gerações e 
estratos sociais. Esta foi uma iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal de 
Odivelas, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Caneças.

As II Jornadas de Turismo do ISCE 2012 - 
Turismo, Formação e Inovação: Estudos 
e Experiências, promovidas pelo Instituto 
Superior Ciências Educativas (ISCE), 
decorreram no Centro de Exposições 
de Odivelas e nos Paços do Concelho. 
A sessão de abertura decorreu no dia 6 
de Novembro, e contou com a presença 
da Presidente da Câmara Municipal, 
Susana Amador, do Vereador da 
Cultura e Turismo, Mário Máximo, do 
Presidente do ISCE de Odivelas, Luís 
Picado, do Representante da Entidade 
Instituidora do ISCE, Ricardo Martins, 
e em representação do Presidente 
do Turismo de Portugal, I.P., Sérgio 
Guerreiro.

As II Jornadas de Turismo ISCE 2012 
dividiram-se em duas sessões 
plenárias e oito painéis, com um total 
de 41 comunicações. Durante estes 
dois dias foram abordados temas 
como Mercados, Destinos e Produtos 
Turísticos; Consumos e Consumidores 

Turísticos; Sustentabilidade em Turismo; 
Formação, Empregabilidade e Redes 
em Turismo; Comunicação, imagem e 
Inovação em Turismo;  Planeamento e 
Desenvolvimento em Turismo; História, 
Cultura e Relações em Turismo; 
Marketing e Estratégia em Turismo.

II JORNADAS DO TURISMO
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AÇÕES para empresários e desempregados

Até ao dia 15 de fevereiro de 2013, 
todos os empresários do Concelho 
podem candidatar-se ao Prémio de 
Distinção Empresarial, que pretende 
reconhecer as empresas odivelenses 
pela sua capacidade de resiliência, de 
projeção, de dignificação empresarial 
e de criação de postos de trabalho.
A autarquia atribui prémios em três 
categorias: Carreira, Criação de 
Emprego e Inovação, sendo que cada 
categoria terá apenas um vencedor, 
distinguido com um troféu alusivo ao 
evento.
A candidatura deve ser formalizada 
através de formulário próprio, 
disponível em www.cm-odivelas.pt  e 
depois de preenchido enviado  para
atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt.

A Câmara Municipal recebeu, nos 
passados dias 25 e 29 de outubro, 
duas iniciativas para empresários e 
desempregados do Concelho.  
A primeira, o workshop «Comunicar 
de Forma Clara para Obter Melhores 
Resultados», realizou-se no Centro de 
Exposições de Odivelas, e dirigiu-se a 
empresários e gestores das empresas. 
Ministrada pelo IAPMEI - Assistência 
Empresarial/Academia de Pequenas e 
Médias Empresas, teve a participação 
de cerca de 20 pessoas.
Já o Auditório do Edifício Maria Lamas 
recebeu a presença do Vereador 
Mário Máximo, numa sessão para 
desempregados, que promoveu 
perspetivas de empregabilidade que 
potenciem uma maior probabilidade 
de inserção no mercado de trabalho.
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Todos os anos, a Câmara Municipal de 
Odivelas comemora o Mês do Idoso. Este 
ano, não foi exceção e admitimos, sem 
falsas modéstias, que superámos as 
expetativas. Uma vasta equipa preparou, 
ao todo, 15 iniciativas que procuraram 
abranger todos os aspetos relacionados 
com o “Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre Gerações” 
que se comemorou ao longo de 2012.
O calendário das atividades foi 
tão diversificado e ofereceu tantas 
possibilidades aos seniores de se 
divertirem, conviverem e aprenderem que 
o resultado final foi extremamente positivo: 
centenas de pessoas participaram nos 

eventos municipais planeados com o 
coração, mas também com a razão, para 
os nossos munícipes “mais crescidos”.
Em jeito de balanço, a Presidente da Câmara, 
Susana Amador, sublinhou a importância 
dos seniores no Concelho de Odivelas, 
destacando as políticas municipais que 
têm sido seguidas para esta faixa etária - 
o caso de projetos como “Os Patrulheiros”, 
o “Clube do Movimento”, o “Portal Sénior”, o 
“Cartão Sénior” ou o “Teatro Sénior”. Projetos 
e políticas que, segundo a Presidente, são 
“um hino ao Amor e à 3ª Idade, dedicados a 
essa fonte de riqueza e experiência, já que 
os mais velhos ensinam-nos, todos os dias, 
a sermos melhores.”

01|Out - “II Encontro de Tunas e Coros            

Seniores”- 1ª parte

03|Out - “Academia dos Saberes” 

– Ateliê de Corte e Costura

04|Out - Aula Aberta de “Novas 

Tecnologias e Internet Sénior”

09|Out - Workshop “Envelhecimento 

e Cidadania: a segurança na 3.ª idade”

02|Out – Visita à Rádio SIM (Grupo 

Renascença)

02|Out - Estreia da Peça “BAIRRO” pelo 

Grupo de Teatro Sénior de Odivelas

OUTUBRO foi Mês do Idoso
A CULTURA, O CONHECIMENTO E O ENTRETENIMENTO ANDARAM DE MÃOS DADAS NAS 
COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO.
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NUNCA É TARDE DEMAIS…PARA APRENDER!
O Concelho de Odivelas foi formalmente aceite como novo membro da Rede Global da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas 
Idosas. Como membro, Odivelas faz parte de um movimento global crescente de cidades 
e comunidades que estão empenhadas em melhorar as condições oferecidas aos seus 
cidadãos idosos.
O Concelho de Odivelas assumiu, assim, o compromisso de criar ambientes urbanos que 
promovam o envelhecimento saudável e ativo.
O Certificado Oficial da OMS que Odivelas rececionou, como membro efetivo da Rede Global 
das Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, é válido até 1 de setembro de 
2014.

17|Out - “Academia dos Saberes” 

- Ateliê de Sabonetes Artesanais

31|Out - “Noite de Fados”

18|Out - “Academia dos Saberes” - Ateliê 

de Pizza (participar, aprender e degustar)

09 e 23|Out - “Passeia, Confraterniza e 

Conhece” – Mosteiro de S. Dinis

11|Out – “Academia dos Saberes”

- Ateliê de Tai Chi

12|Out - “Academia dos Saberes” – Ateliê 

de Doces de Colher (participar, aprender e 

degustar)

13|Out - Atuação da Banda da Armada 15|Out - “II Encontro de Tunas e Coros 

Seniores” – 2ª Parte

16|Out - “Passeia, Confraterniza e 

Conhece” – Fontes de Caneças

25|Out - Concerto da Banda Maior - 

Apresentação do novo repertório

 ação social
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O Lar da Santa Casa da Misericórdia 
da Póvoa de Santo Adrião recebeu, 
no passado dia 5 de novembro, a 
visita da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, que 
entregou ao Provedor Carlos 
Ferreira um cheque no valor de 
50 mil euros, relativo ao valor 
remanescente da segunda tranche 
da comparticipação municipal para 
a construção daquele equipamento 
social. 

Em mês de Aniversário, com o 
município a celebrar 14 anos de vida, 
a Presidente da Câmara pretendeu 
reforçar o apoio e concretização 
dos seus objetivos sociais para 
o Concelho. A Irmandade da 
Misericórdia da Póvoa de Santo 
Adrião é um equipamento social 
que responde às necessidades da 
freguesia da Póvoa para um Lar de 
3ª Idade, Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário.

50 MIL € para a Misericórdia da Póvoa de Sto Adrião

ODIVELAS com muitas iniciativas para população imigrante
A população imigrante do Concelho de 
Odivelas continua a poder contar com 
o apoio da autarquia no que respeita à 
sua formação em língua portuguesa. 
Continua em marcha o Programa 
Português para Todos, que no decorrer 
do ano letivo passado contou com 
a frequência de 233 alunos de 26 
nacionalidades diferentes. 

Este projeto promove a capacidade 
de expressão e compreensão da 
língua portuguesa, bem como o 
conhecimento dos direitos básicos de 
cidadania. Neste sentido, realizaram-
se, também, duas outras iniciativas de 
relevo. A 26 de setembro comemorou-
se o Dia Europeu das Línguas na 
Escola Secundária de Odivelas, com 

uma pequena sessão de acolhimento 
aos alunos das turmas de formação 
para adultos em língua portuguesa. 
Também nesse mês, realizou-se o 
curso de Higiene e Segurança Alimentar 
na Escola Avelar Brotero, em Odivelas, 
que contou com 14 participantes, de 
quatro nacionalidades diferentes.
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A Câmara Municipal de Odivelas 
recebeu, a 14 de setembro, nos 
Paços do Concelho, a atleta 
paralímpica Susana Barroso que 
participou nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012.
Agradecendo à atleta “todo o 
esforço que tem feito para levar 
o nosso País além fronteiras, 
através do desporto, dignificando, 
também, o nome de Odivelas”, 
Susana Amador entregou, também, 

a Susana Barroso, a sua nova 
cadeira de rodas de propulsão 
manual e verticalização elétrica. 
Esta cadeira foi conseguida graças 
à solidariedade alcançada em 
alguns eventos, como o concerto 
de solidariedade organizado pela 
Câmara Municipal de Odivelas, ou 
a Pedalada Solidária, um passeio 
de BTT promovido por coletividades 
do concelho e que contou com o 
apoio da autarquia e de outras 

instituições e empresas.
Susana Barroso vive e trabalha em 
Odivelas (integra o gabinete técnico 
das Piscinas de Odivelas), integrou 
a comitiva portuguesa do Boccia, 
que rumou aos Jogos Olímpicos de 
Londres no passado mês de agosto, 
e que, mais uma vez, evocou os 
valores olímpicos como o Orgulho, 
o Equilíbrio, a União, a Identidade e 
a Determinação.

SUSANA BARROSO recebida nos Paços do concelho
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“Marchar por Todos” realizou-se no dia 30 de setembro 
junto ao Circuito Bio Saudável, nas Colinas do Cruzeiro. 
Esta iniciativa integrada na comemoração do Ano 
Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações e no 33º aniversário do Grupo 11, contou 
com duas centenas de participantes, entre eles a 
Presidente da Câmara, Susana Amador e o Vereador do 
Desporto, Paulo César Teixeira. 
O percurso, com 2,5 km, foi acompanhado pelo grupo 
musical “ECLODIR AZUL” e foi dirigido a todas as pessoas 
com ou sem deficiência.  Mostrar à sociedade que a 
deficiência existe e é vivida todos os dias e incentivar 
as pessoas que têm deficiências à participação em 
atividades, foram os objetivos desta iniciativa.
Paralelamente foram doadas roupas destinadas a 
crianças dos 0 aos 12 anos, que frequentam a Casa 
Rainha Santa Isabel de Odivelas e a Obra Imaculada 
Conceição e Sto. António, mais conhecida por Obra do 
Padre Abel. Estas peças de roupa foram penduradas 
no “ESTENDAL SOLIDÁRIO” colocado junto à zona de 
chegada, no Parque do Rio da Costa.

O Pavilhão Municipal de Odivelas 
recebe, desde o dia 30 de outubro 
e até ao final do mês de maio de 
2013, um conjunto de Ações de 
Defesa Pessoal, ministradas por João 

Cardiga. Estas ações pretendem não 
só facultar a experiência de outras 
atividades físicas aos cerca de 300 
participantes, mas também ajudar na 
prevenção de situações geradoras de 

conflito. Estas aulas de Defesa Pessoal 
serão ministradas nos núcleos do 
Clube do Movimento, em cada uma 
das sete freguesias do Concelho de 
Odivelas.

MARCHAR por todos

CLUBE DO MOVIMENTO aprende Defesa Pessoal
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No dia 29 de setembro Odivelas foi, 
literalmente, o coração de Portugal. A 
Fundação Portuguesa de Cardiologia 
escolheu o nosso Concelho para ser o 
palco nacional das comemorações do 
Dia Mundial do Coração. 
Durante toda a manhã, o Jardim da 
Música e o Centro de Exposições de 
Odivelas acolheram aulas de ginástica 
e rastreios na área da prevenção das 
doenças cardiovasculares, nomea-

damente, do Stress Cardíaco, da 
Aterosclerose e do Monóxido de 
Carbono. Foram também realizadas 
avaliações à Tensão Arterial, à 
Glicémia e IMC, perímetro abdominal e 
aconselhamento nutricional.
No final, mais de uma centena de 
pessoas juntou-se para formar um 
coração humano. O momento serviu 
para desmistificar junto da população 
que as doenças cardiovasculares 

afetam principalmente os mais velhos 
e os do género masculino. De facto, as 
mulheres e as crianças estão igualmente 
vulneráveis, sendo que, subjacente 
ao aparecimento das doenças 
cardiovasculares nestes grupos alvo, 
estão os problemas da obesidade, 
sedentarismo e tabagismo (nas crian-
ças, as doenças cardiovasculares 
podem começar antes do nascimento, 
durante o desenvolvimento fetal).

CORAÇÃO bate mais forte em Odivelas

Preocupada e sensibilizada para  as questões da Saúde, a Câmara Municipal de 
Odivelas continua a promover rastreios. 
No dia 25 de setembro, promoveu uma ação de rastreio de prevenção da doença 
vascular no Centro Comercial Odivelas Parque. A ação, gratuita, decorreu durante 
todo o dia, período durante o qual os técnicos efetuaram testes de insuficiência 
venosa a mais de 150 pessoas. A Presidente Susana Amador, e a Vereadora 
da Saúde, Sandra Pereira, deram o exemplo, fazendo o rastreio que implicou a 
medição da circulação sanguínea nas pernas. 
Já dia 16 de outubro, o mesmo Centro Comercial foi palco do Rastreio de 
Avaliação Plantar, onde esteve também presente a atleta Naide Gomes. Com 
a participação de mais de uma centena de munícipes, os dois Rastreios foram 
realizados em parceria com a empresa BAUERFEIND.

MAIS SAÚDE
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Assinalou-se no dia 10 de outubro, o Dia 
Mundial da Saúde Mental e a Câmara 
Municipal de Odivelas em colaboração 
com a Associação Comunitária de Saú-
de Mental de Odivelas associou-se às 
comemorações e inaugurou nos Pa-
ços do Concelho, a Exposição de Artes 
Plásticas “Mente Aberta”.

EXPOSIÇÃO 
de Artes Plásticas

O II Encontro Municipal sobre Sexualidade 
Saudável, subordinado ao tema «Se não 
sabe, porque é que pergunta?», realizou-
se em setembro, nos Paços do Concelho, 
e contou com a presença da Presidente 
da Câmara, Susana Amador, e da 
Vereadora da Saúde, Sandra Pereira. 
Durante todo o dia, debateram-se 
temas relacionados com a vivência 
de uma Sexualidade Saudável e com 
necessidade de se atuar preventivamente 
neste âmbito. 
«Se não sabe, porque é que pergunta?» 
foi o mote dado para o esclarecimento 

de dúvidas ou questões de técnicos de 
educação, saúde e intervenção social/
comunitária, pais e encarregados de 
educação, autarcas, jovens e população. 
Já no dia 8 de novembro, decorreu na Sala 
Polivalente da Casa da Juventude, uma 
Oficina de Formação sobre Sexualidade 
Saudável - “Sexualidade com Sentido” 
dinamizada por Miguel Ariosa Feio 
da Associação para o Planeamento 
da Família. Com a participação de 
30 pessoas, esta oficina foi dirigida 
essencialmente a técnicos de educação, 
saúde e intervenção social/comunitária.

SEXUALIDADE debatida em Odivelas

Os Paços do Concelho, em Odivelas, 
receberam, a 4 de outubro, e a 29 de 
novembro, duas sessões da Reunião 
Magna da Rede de Parceria e Ações 
de Formação do Plano Estratégico 
e Concelhio da Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT).
Subordinadas ao tema «Gestão 
Emocional em Projetos de Prevenção», 

as ações de formação destas reuniões 
pretenderam sensibilizar os agentes 
sociais e educativos locais para a 
prevenção das toxicodependências 
e outros comportamentos de risco, 
divulgar a atividade desenvolvida 
por cada parceiro no Concelho de 
Odivelas, e proporcionar o aumento de 
conhecimentos dos parceiros.

PECPT em reunião Magna
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A D’Arte e Cão realizou-se no dia 13 
de outubro no Parque dos Bichos 
e teve como objetivo festejar o Dia 
Mundial do Animal, comemorado a 
4 de outubro e o 2º aniversário do 
Parque dos Bichos, a 14 outubro. 
Na iniciativa estiveram presentes os 
Vereadores Carlos Bodião e Paulo 
César Teixeira, que puderam assistir 
a uma mostra/venda de artesanato 
organizada pelo Gabinete Veterinário 

Municipal, com a participação 
de artesãos de diversas áreas. 
Pretendeu-se promover a adoção dos 
cães existentes no Parque dos Bichos. 
A todos os cães adotados foram 
oferecidas a esterilização, aplicação 
de microchip e vacina da raiva, bem 
como diversos brindes. Houve ainda 
um espaço com muitas brincadeiras e 
pinturas faciais, destinado a crianças. 

O Plano Municipal de Emergência de 
Odivelas (PMEO) esteve em processo 
de consulta pública até ao dia 7 de 
dezembro, estando, neste momento, 
a ser analisados os contributos 
recebidos pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Odivelas (SMPC).
A revisão do Plano Municipal de 
Emergência foi concluída pelo SMPC, 
sendo que esta é a 2ª versão dos 

PME’s de segunda geração, tendo em 
conta que o atual foi já aprovado à 
luz da nova legislação, em Fevereiro 
de 2010, e está entre os primeiros seis 
planos aprovados a nível nacional.
O PMEO é um instrumento que 
o Serviço Municipal de Proteção 
Civil, em sintonia com a autoridade 
política de Proteção Civil, dispõe com 
o intuito de definir as orientações 

relativamente ao modo de atuação 
dos vários organismos, serviços e 
estruturas a empenhar em operações 
de Proteção Civil. A reposição da 
normalidade das áreas afetadas 
constitui outro dos seus objetivos, de 
forma a minimizar os efeitos de um 
acidente grave ou catástrofe sobre 
as pessoas, bens e o ambiente.

D’ARTE E CÃO no Parque dos Bichos

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 
em processo de consulta pública
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JARDIM CASTELINHO
Está já concluída a intervenção no Jardim do Castelinho, 
que teve um investimento global de 250 mil euros. O «skate 
park» e a área de estadia foram reestruturados, a par da 
implementação de um circuito biosaudável na plataforma. 

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR PÓVOA E DA RAMADA
Em avançado estado de construção, as Unidades de Saúde 
Familiar da Póvoa de Santo Adrião e da Ramada contam 
com um investimento municipal de mais de 4 milhões de 
euros. A sua abertura está prevista para o início do ano de 
2013 e proporcionarão aos utentes daquelas freguesias 
melhores condições no acesso à saúde.

PÓLO CÍVICO VALE DO FORNO
A construção do Pólo Cívico e Comunitário do Vale do Forno 
continua em marcha. Com um investimento de cerca de 
765 mil euros, este espaço contará com Jardim de Infância, 
gabinete de primeiros-socorros, sala  de  leitura,  balneários 
comunitários, centro de estética, entre outros.

REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO 
LÚDICO-DESPORTIVO DO BAIRRO DE SANTA MARIA
As obras de requalificação do Complexo Lúdico-Desportivo 
do Bairro de Santa Maria encontram-se já concluídas, num 
esforço financeiro municipal que ronda os 480 mil euros. O 
novo piso sintético permitirá, agora, a prática desportiva a 
centenas de jovens desportistas.

MAIS INVESTIMENTO, MAIS OBRA! 

Continuam em marcha obras de requalificação em diversos pontos do Concelho. Seja na área desportiva, social ou da 
saúde, Odivelas não pára de crescer e continua a trabalhar em prol dos seus munícipes e de uma melhor qualidade de vida.
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Na primeira semana de outubro, a Câmara Municipal de Odivelas procedeu à execução de sinalização horizontal em 
diversos locais do Concelho: nas passagens de peões, na Rua General Alves Roçadas, junto ao acesso Sul do Metro de 
Odivelas; nos eixos da Rua General Alves Roçadas, alterando-se as setas de forma a permitir seguir em frente, junto ao 
parque de estacionamento por debaixo do viaduto do IC22; e nas rotundas Heróis de Chaimite, Arnaldo Dias, Alameda do 
Porto Pinheiro e junto ao Lidl da Arroja.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL em diversos locais do Concelho
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No passado dia 15 de Outubro, a Assembleia Municipal de Odivelas 
(AMO) reuniu em Sessão Extraordinária para aprovar parecer sobre a 
agregação de freguesias no nosso concelho, nos termos dos Artigos 
11º e 12º da Lei 22/2012, de 30 de Maio.
Considerando que “o município de Odivelas foi criado recentemente 
(1998), composto pelas atuais 7 freguesias, várias delas instituídas 
também em décadas recentes, para dar resposta ao crescimento 
demográfico do território do Concelho, e com especificidades, 
histórias e tradições que não se confundem”, que “a dimensão média 
das freguesias do Concelho de Odivelas em termos de número de 
habitantes corresponde já, antes de qualquer reforma, a mais do 
dobro da média das Área Metropolitanas de Lisboa e Porto” e que “as 
soluções previstas pela Lei nº 22/2012, de 30 de Maio, são de aplicação 
difícil e complexa ao Concelho de Odivelas, delas resultando sérios 
prejuízos à população e, em qualquer caso, desconformidades face 
ao estabelecido pelo próprio texto da Lei”, a Assembleia Municipal 
deliberou por larga maioria (registando-se apenas dois votos contra da 
Bancada do CDS, duas abstenções na Bancada do PSD e a abstenção 
do membro da Bancada do MPT):

 “Reiterar a posição anteriormente assumida de 13 de Dezembro 
de 2011, nomeadamente o respeitante ao eixo 2, documento que 
se junta a esta deliberação e que inclui o anexo com o documento 
conjunto assinado por todos os presidentes de junta de freguesia do 
concelho;
 Reiterar a posição assumida em 8 de Março de 2012, através 
das Moções aprovadas nesta Assembleia, que se anexam;
 Assumir, como parte integrante desta deliberação, as últimas 
moções aprovadas em todas as Assembleias de Freguesia do 
concelho, referentes à Lei 22/12;
 Pronunciar-se, assim, reiterando a oposição à fusão / 
extinção de qualquer freguesia no concelho de Odivelas, com base 
na fundamentação acima exposta e nas posições assumidas pelos 
diferentes órgãos autárquicos.”

Apesar desta pronuncia, foi finalmente divulgada a proposta da 
Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território 
(UTRAT) que contempla a redução de 7 para 4 Freguesias em Odivelas, 
tendo esta sido aprovada no Parlamento no passado dia 7 de 
Dezembro.

Aguarda-se agora a promulgação (ou não) da mesma pelo Presidente 
da República.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
pronuncia-se contra a extinção de Freguesias no Concelho
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Acabou de ler a sua 

revista municipal.

Se tiver alguma sugestão 

de uma notícia que queira 

ler nesta revista, envie-a para 

comunicacao@cm-odivelas.pt
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