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Car@ Munícipe

A 11 de Outubro 2009, iniciámos um novo 

ciclo político, pleno de novos desafios, 

complexidades, sonhos e sobretudo de 

muita esperança e vontade em acrescentar 

qualidade, desenvolvimento e inovação ao 

nosso território e à nossa acção colectiva.

O sentimento dominante de quem assume 

funções municipais é, antes de tudo, um 

sentimento de responsabilidade. Mas é, 

também, o sentimento singular de poder 

servir em Democracia. 

A transparência e a prestação de contas 

são fundamentais ao exercício responsável 

dessa mesma democracia e, por isso, 

considerámos importante passar em 

revista aquilo que foi o ano de 2012, um 

ano difícil e complexo, com as palavras 

crise e austeridade e dominar as vidas das 

nossas famílias e empresas.

O Orçamento Municipal para 2012 

apostou, sobretudo nas funções sociais: 

O combate às desigualdades sociais, a 

promoção da igualdade de género, a 

batalha da qualificação através de uma 

escola pública de qualidade, a promoção 

do envelhecimento ativo, a aposta na 

cultura e no desporto como motores de 

desenvolvimento social, são desígnios dos 

quais jamais abdicaremos em nome da 

austeridade.

Face à quebra acentuada de receita 

municipal e à nova legislação que 

condiciona fortemente a realização de 

despesa, foram adotadas medidas de 

contenção interna de modo a não 

realizar o investimento no Concelho, de 

forma a assegurar os projetos em curso 

e a realização de obras de proximidade, 

aqui com particular destaque para a 

requalificação do Centro Histórico de 

Odivelas e a regeneração urbana dos 

Bairros da Vertente Sul.

Retomámos, também, o Orçamento 

Participativo com a auscultação às 

populações sobre a realização de 

investimentos na sua Freguesia, ao qual 

se juntou o Orçamento Participativo Jovem, 

dedicado aos jovens das nossas Escolas 

Secundárias.

Outro assunto que dominou fortemente 

o ano de 2012 foi a questão do 

abastecimento de água e da recolha 

de resíduos. Diariamente chegam-nos 

dezenas de reclamações de munícipes e 

empresas do Concelho que sentem na pele 

as consequências de um serviço deficiente, 

que se degrada de dia para dia, sem que 

os constantes apelos da Câmara Municipal 

de Odivelas aos SMAS de Loures sejam 

tidos em conta.

Entendemos que, em nome dos Cidadãos 

deste Concelho, não poderíamos continuar 

a tentar um entendimento com uma 

entidade que demonstrou claramente e em 

diversos momentos que não o queria. Por 

isso, encetámos este processo complexo 

de autonomização ainda em 2011, tendo 

sido dados passos decisivos no final de 

2012, com a aprovação pela Assembleia 

Municipal de Odivelas da rescisão da 

prestação de serviços dos SMAS e da 

autorização para a abertura de concurso 

público internacional.

Mas 2012 empobreceu a nossa democracia. 

A aprovação pela maioria parlamentar 

da Reforma Administrativa Territorial 

Autárquica, veio extinguir 3 das nossas 7 

Freguesias. Os Órgãos Autárquicos quer do 

Município (Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal), quer de cada uma das 

Freguesias do Concelho (Junta de Freguesia 

e Assembleia de Freguesia) manifestaram-

se sempre contra esta reforma e estamos, 

neste momento a aguardar pela resposta 

às providências cautelares interpostas, 

embora os tribunais, de norte a sul do País, 

estejam a rejeitar todas estas ações.

2013 não será também, seguramente, um 

ano fácil, mas continuaremos a trabalhar, 

com a determinação de sempre, para que 

Odivelas seja, cada vez mais, Bom para 

Viver, Estudar e Trabalhar.

Um abraço amigo da Presidente. 

Susana Amador.

Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos 
nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos apenas duramos.

(Padre António Vieira) 

editorial
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Orçamento Participativo 2013 em marcha 
Onde Todos Contam!

Está já em marcha o processo 
de implementação das obras do 
Orçamento Participativo 2013 – Onde 
Todos Contam! 
Durante todo o mês de outubro 
de 2012, os odivelenses foram 
desafiados a apresentar propostas 
que considerassem de relevante 
interesse para o seu território e não 
faltaram ao apelo, quer se tratasse de 
projetos para a sua rua, para a sua 
freguesia ou para o seu Concelho. Das 
1384 propostas apresentadas, foram 
escolhidos 21 projetos que, até ao final 

do ano, serão colocados em marcha, 
para usufruto dos cidadãos e para 
os quais a câmara reservou 750 mil 
euros.
A área educativa e ambiental, mas 
especialmente as obras, aparecem 
em grande destaque nos projetos 
selecionados para implementação. 
freguesia por freguesia, surgem os 
arruamentos, repavimentações ou 
requalificações de diversos locais 
do Concelho.  É este o conjunto de 
projetos que, sem sombra de dúvida, 
vão fazer deste um município mais 

moderno, mais inclusivo e com mais 
acessibilidades para os cerca de 
150 mil habitantes que ajudaram a 
autarquia a melhorar o seu território. 
Pela primeira vez, está também em 
marcha o OP Jovem. Os projetos 
aprovados englobam, entre outros e a 
título de exemplo, a construção de um 
dirt park em Caneças, o retomar das 
férias desportivas, e a criação de uma 
ponte na ribeira da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis. 
Em Odivelas, todos os munícipes 
escolhem, a Câmara faz!

CANEÇAS

FAMÕES

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

RAMADA

ODIVELAS

OLIVAL BASTO 

PONTINHA

Criação de 2 salas de jardim-de-infância; 
Repavimentação da rua das Arroteias, no Bairro dos CTT; 
Circuito Bio Saudável no Casal Novo; 

Ligação da T14 à rua Viriato; 
Repavimentações em AUGI; 

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; 

Construção de parque infantil e implementação de cicuito bio saudável 
no Jardim da Amoreira; 
Retirada do PT e abertura da rua Sítio da Várzea, no Bairro Sítio da Várzea; 

Telheiro na EB1 Rainha Santa; 
Limpeza Ribeira de Odivelas; 
Projeto de sinalização e circulação no Bairro dos Cágados (1ª fase); 
Repavimentações na freguesia; 

Repavimentação da rua dos Pinheiros; 
Repavimentação da rua das Forças Armadas; 

Polidesportivo e parque infantil no Vale Grande (1ª fase); 
Requalificação e ordenamento do estacionamento na Praça Dr. Hermínio Estrela; 
Criação de parque de recreio e lazer no Bairro da Milharada; 
Arranjo da envolvente à EB1 Casal da Serra.
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Concelho de Odivelas 
recebe Novos Centros de Saúde

O Concelho de Odivelas já conta com 
novos equipamentos que vão garantir 
melhores condições no acesso à saúde 
dos habitantes das Freguesias da 
Póvoa de Santo Adrião e da Ramada.
O investimento de seis milhões de euros 
no nosso Concelho vem responder a 
uma necessidade há muito existente, 
tendo a Câmara Municipal tido um 
papel determinante neste desfecho. O 

Município de Odivelas, para além de 
ter cedido, a título gratuito, os terrenos 
onde foram construídos as novas 
Unidades de Saúde Familiar (USF), 
assumiu as empreitadas referentes 
aos arranjos exteriores destes 
equipamentos, que representaram um 
investimento de 300 mil euros. 
Atualmente, a USF da Ramada já atua 
no terreno com consultas específicas 

na área da Diabetes, Saúde Infantil 
e Materna/Planeamento Familiar 
(enfermagem) e Terapia Familiar. Faz 
ainda a avaliação da tensão arterial, 
da glicémia capilar, aerossóis e 
vacinação, entre outros tratamentos.
De uma forma geral, estas consultas 
e as atividades de promoção da 
saúde vão continuar nas duas novas 
Unidades de Saúde Familiar.

Construção da USF da 
Póvoa de Santo Adrião por etapas

Construção da USF da Ramada
 a par e passo
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CÂMARA combate a crise
Em plena crise económica, a Câmara Municipal de Odivelas apoia quem mais precisa.
Prova disso é que a autarquia implementou o Programa Municipal Anti-Austeuridade “Odivelas Apoia +“.
Este programa, em vigor desde o início de 2013, tem como principal objetivo minimizar o impacto negativo da crise 
económica nas famílias, causado pelas medidas recessivas e pelo aprofundamento da crise que assola o nosso país. 
Este programa, de ajuda financeira, implementado pela autarquia no orçamento municipal deste ano, é composto por 25 
medidas de natureza fiscal, económica, educativa e social. Este leque de medidas surgiu após uma avaliação profunda 
efetuada a todas as áreas e domínios da atividade municipal e depois de consideradas todas as formas possíveis de 
novos e reforçados apoios à população. 
A autarquia pretende assim contrariar a indiferença e ausência de sensibilidade e de justiça social com que Portugal se 
depara cada vez mais, reforçando assim a proximidade com as pessoas. 
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para mais informações:

IMI e Derrama
A autarquia diminuiu o Imposto 
Municipal sobre Imoveis (IMI) a aplicar 
aos prédios urbanos para 0,67%, além 
de promover a isenção de derrama 
para todas as empresas que se 
instalem ou venham a instalar a sua 
sede social no Concelho de Odivelas 
no decorrer de 2013, e para aquelas 
que comprovem ter mantido ou criado 
novos postos de trabalho em 2012.

Taxas
A suspensão da aplicação de juros 
sobre o pagamento fracionado de 
taxas, o aumento desse prazo máximo 
de 3 para 5 anos e a diminuição do 
valor do pagamento em metade, 
passando dos 204 euros (2 UC) para 
os 102 euros (1 UC), são outras três 
medidas em destaque no programa 
do município.

Manuais e Refeições
Na área da educação, Odivelas 
manteve a oferta dos manuais e das 
fichas escolares a todos os alunos 
do 1.º Ciclo da Rede Pública e a 
disponibilização de 3 refeições diárias 
a todas as crianças que frequentam os 
jardins-de-infância e as escolas do 1.º 
ciclo do ensino público.

Cartão Sénior e Cabaz de Natal
A autarquia promove ainda a 
abrangência dos descontos promo-
vidos pelo Cartão Sénior Municipal, 
garante serviços gratuitos presta-
dos pela Oficina Domiciliária para 
famílias carenciadas, promove a 
recolha e a distribuição de medica-
mentos não utilizados (ainda dentro 
do prazo de validade) e aumentou 
o número de entregas do Cabaz de 
Natal. 

Oficina Domiciliária
Serviço móvel que efetua pequenas re-
parações no domicílio dos munícipes 
idosos ou com dificuldades económicas, 
disponibilizando gratuitamente a mão-
de-obra, sendo que os beneficiários do 
serviço têm de suportar os custos dos 
materiais utilizados nos arranjos.
Substituição de uma lâmpada, torneira, 
arranjo autoclismo, são alguns dos ser-
viços que a autarquia efetua nas habita-
ções dos munícipes.

Loja Social
Pretende proporcionar uma resposta 
social complementar, atendendo às 
necessidades elementares mais pre-
mentes dos munícipes em situação de 
pobreza.
Disponibilizam-se artigos diversos 
agrupados em têxteis/vestuário, equi-
pamento para casa, brinquedos, ma-
terial didático/artigos de puericultura, 
equipamento infantil, fraldas descar-
táveis e outros materiais.

Isenção de Derrama e IMI

Divisão de Licenciamentos, Atividades 

Económicas e Projetos Comparticipados

Av. Amália Rodrigues, Lote 7 - Piso 4 - 

Urbanização da Ribeirada, Odivelas

Tel.: 21 932 04 23| Fax: 21 934 43 06 Email: 

atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt 

Oficina Domiciliária e Cartão Sénior

Divisão de Habitação e Inovação Social

Edifício Maria Lamas

Rua da Memória n.º 2A Odivelas 

Tel.: 21 932 03 00

Loja Social

Rua Prof. Dr. Francisco Gentil, lote 26, Odivelas

Horário: 14h30 às 16h30 - Seg. a Sex.
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ODIVELAS ÁGUA E SANEAMENTO 
O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS TER…
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Desde a criação do Município de Odivelas, 
em 1998, que se tem assistido a uma subs-
tancial melhoria da qualidade de vida. As 
políticas municipais que têm sido postas 
em prática, têm contribuído para a constru-
ção de mais escolas e jardins-de-infância, 
mais equipamentos sociais, mais espaços 
verdes, mais qualificação do espaço públi-
co, mais cultura e, inclusive, mais  incenti-
vos ao emprego e autoemprego.
Mas há uma situação que tem provocado 
imensas queixas dos munícipes que, ao 
longo dos anos, têm sido testemunhas 
da degradação do trabalho prestado pe-
los Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Loures (SMAS de Loures) 
em matéria de abastecimento de água, 
saneamento de águas residuais e reco-
lha de resíduos sólidos (vulgo recolha do 
lixo). Por desconhecimento, estas queixas 
têm vindo a ser apresentadas na Câmara 
Municipal. 
Convém, contudo, esclarecer que:
Odivelas nunca participou, nem parti-
cipa, na gestão dos SMAS;
Odivelas nunca definiu, nem define, 
os investimentos na rede de água e 
de saneamento;
Odivelas nunca decidiu, nem decide, 
os preços da água e da recolha de 
lixo no Concelho de Odivelas. E 42% 
das receitas dos SMAS de Loures são 
de Odivelas.
Cumpre-nos informar que, apesar dos re-
petidos esforços e das diversas tentativas 
de diálogo, o impasse foi sendo criado, 
não se chegando à solução, positiva, que 
defendesse o interesse público de Odive-
las e da sua população, continuando os 
SMAS de Loures a tratar o Município de 
Odivelas como um mero cliente, causando 
os impactos que todos conhecemos.
São evidentes os graves prejuízos e as 
gigantescas dores de cabeça que uma si-

tuação de falta de água pode provocar a 
quem tem um estabelecimento comercial 
ou de ensino de portas abertas, já para 
não mencionar o que se passa na casa de 
cada um dos munícipes ou a degradação 
das próprias infraestruturas existentes que 
provocam a perda de água e desperdício 
na ordem dos 40%.
Perante a falta de qualidade nos serviços, 
as ruturas nas condutas, o lixo amontoado, 
as reclamações constantes de quem paga 
a fatura, mensalmente, e, sobretudo, o as-
sistir à frequente ocorrência de situações 
que colocam em causa a própria saúde 
pública, não restou, à Câmara Municipal 
de Odivelas, outra alternativa senão zelar 
pela defesa dos interesses da sua popula-
ção e denunciar o acordo referente à pres-
tação de serviços pelos SMAS de Loures.
O modelo pelo qual optámos é o da con-
cessão de gestão, através do lançamento 
de um concurso público internacional, até 
porque somos frontalmente contra a pri-
vatização.
Com este modelo há nítidas vanta-
gens:
A Câmara e a Assembleia Municipal 
de Odivelas têm a supervisão do ser-
viço e aprovam os tarifários;
As infraestruturas mantêm-se na pro-
priedade do Município;
Será feito um investimento, a curto/
médio prazo de 70 milhões de euros 
para requalificar as velhas infraestru-
turas existentes.
Este é o início do nosso caminho. 
Será contudo um processo legalmente 
complexo e naturalmente moroso, e sujei-
to à apreciação, nomeadamente, do Tribu-
nal de Contas e da Entidade Reguladora.
Mas será, por isso, um caminho claro e 
transparente, como pretendemos e con-
sideramos indispensável. Por um Futuro 
Melhor!

O sentimentO de angústia aumentOu 
nOs últimOs tempOs, tendO a Câmara 
muniCipal de Odivelas OuvidO inúmeras 
reClamações:

José Martins

“Todos os meses, falta a água em Caneças, 

por vezes, o dia inteiro. Como trabalho 

numa clínica dentária temos de desmarcar 

pacientes, porque não podemos trabalhar 

sem água. Obviamente, temos prejuízo.”

Nicolau Malta 

“Aquilo que se passa aqui é comum 

a todos. Às vezes de manhã, a água 

é pouca, tem pouca pressão, e tenho 

de levantar-me mais cedo para tomar 

banho.”

Hélder Lourinho 

“Normalmente, havia 3 dias por semana 

para a recolha do lixo, mas agora, a 

recolha acontece apenas uma ou duas 

vezes por semana. Eles não cumprem os 

dias para a recolha.”
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Há OitO anOs que marCa Os destinOs dO muniCípiO de Odivelas. 
nasCeu nO alentejO, mas CresCeu na terra que lHe deu Os vOtOs para ser a presidente da Câmara, desde 2005.
reCOnHeCem-lHe pulsO firme, mas COm O COraçãO fiel às suas emOções que transbOrdam faCilmente quandO COnfrOntada 
COm injustiças sOCiais e Humanas.  
se lHe perguntam se a missãO fOi Cumprida, respOnde Humilde e rapidamente: nãO! 
se lHe perguntam se Há ainda sOnHOs para Cumprir nesta terra, também é velOz na respOsta: sim!
nesta entrevista, susana amadOr nãO evitOu perguntas, nãO esCOnde a verdade dOs faCtOs e transmite esperança 
aOs 150 mil Habitantes dO seu COnCelHO. 

Susana Amador
Presidente da C. M. Odivelas
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Há 8 anos que está à frente da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
Sente que a missão foi cumprida? 
A missão nunca é totalmente 
cumprida. A missão de um autarca 
é de um trabalho permanente, 
contínuo e diário e quando resolve 
um problema, surgem logo três ou 
quatro. Do ponto de vista estratégico, 
dos objetivos globais que delineei 
a partir de 2005, entendo que a 
missão está cumprida. O projeto que 
encabeço denominava-se “Evolução 
e Confiança” e ao olharmos para trás, 
verificamos uma efetiva evolução, ou 
seja, o Concelho desenvolveu-se, conta 
com mais equipamentos desportivos, 
com mais respostas sociais, com 
mais equipamentos culturais e com 
mais respostas educativas. Essa 
evolução vê-se e trouxe confiança 
às pessoas. Somos hoje um território 
mais competitivo, mais coeso e que 
alavancou essa modernidade nessa 
grande montra que é a Loja do 
Cidadão. Por isso, estou contente com 
a missão, mas “ainda há muita estrada 
para andar”.

E passados estes anos, consegue 
identificar as 3 obras que a deixam 
mais orgulhosa?
Mais do que sentir-me orgulhosa, são 
obras que orgulham a população.
Na componente educativa, a obra 
que entendo corresponder a uma 
visão de um centro escolar integrado 
é o Complexo de Porto Pinheiro, que 
beneficia mais de 1000 crianças e 
jovens.
Destaco ainda a Casa da Juventude 
que permitiu reabilitar um edifício 
antigo em ruínas, melhorar toda 
a zona envolvente - Memorial do 
Cruzeiro, e, no fundo, dar aos nossos 

jovens um conjunto de respostas de 
natureza informática e de ocupação 
de tempos livres.
A par destes equipamentos, 
acrescentaria um terceiro que tem a 
ver com tudo o que está a acontecer 
na Vertente Sul, em termos de 
regeneração urbana - o Pólo Cívico 
do Vale do Forno, o Largo da Saudade 
e a valorização ribeirinha, e que 
corresponde a um projeto de mais 
de 4,5 milhões de euros que está em 
marcha e que vai mudar a imagem de 
uma das zonas mais deprimidas do 
Concelho.

Numa altura de recessão 
económica que atravessa todo 
o país, o Município de Odivelas 
não é exceção. A falta de dinheiro 
é justificação para se baixar os 
braços? 
Comigo à frente desta Câmara 
Municipal, nunca será justificação. 
Entendo que, mesmo com dificuldades 
e com recursos financeiros mais 
escassos, temos de saber trabalhar 
melhor, procurando sinergias, 
trabalhando com a comunidade 

educativa, com a Rede Social, a rede 
solidária, com as nossas igrejas, 
com o tecido associativo, desportivo 
e cultural. Se juntarmos as mãos e 
potenciarmos todo o nosso “know-
how”, conseguimos acrescentar 
diferenciação e qualidade. É isso 
que temos estado a fazer e não 
se nota no Concelho de Odivelas, 
uma paragem ou que haja uma 
estagnação. Ao mesmo tempo, não 
paramos de pressionar o Governo e a 
Administração Central para que traga 
investimento para o Concelho. A crise 
em Odivelas não nos imobilizou, pelo 
contrário, trabalhamos ainda mais 
para que a população não sinta os 
vazios.

O Município vive ou vai 
sobrevivendo? Qual a situação 
real?
O Município vive! O Município passou, 
ao longo destes oito anos, de uma 
dívida de 67 milhões para 44 milhões. 
O Município recuperou mais de 23 
milhões de euros. Deve menos à 
Banca, deve menos a fornecedores 
e, acima de tudo, não deixou de 
fazer investimento. Somos a prova 
viva de que é possível combater o 
défice, é possível ter rigor orçamental, 
é possível sermos disciplinados (do 
ponto de vista económico) mas, ao 
mesmo tempo, desenhámos políticas 
com o coração, investindo naquilo que 
é mais importante - as pessoas.

Todos os anos, visita cerca de 40 
empresas do Concelho. Sentiu a 
crise nas visitas efetuadas este 
ano?
As visitas têm sido uma surpresa 
agradável. O tecido económico no 
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Concelho está mais consolidado do 
que aquilo que podemos pensar. As 
empresas que estão cá há muitos 
anos (30 ou 40 anos) perceberam as 
dificuldades da recessão e da crise 
e responderam, virando-se para o 
mercado lusófono. Quase todas estão 
a apostar em Angola, Moçambique, 
Cabo Verde e até no Brasil, encontrando 
novos nichos de mercado para o 
escoamento dos seus produtos. Temos 
ainda as novas empresas que estão a 
chegar ao nosso Concelho, empresas 
com jovens empreendedores ligados 
às área das novas tecnologias e do 
vestuário. Existem também empresas 
premiadas pelo IAPMEI e verificamos 
que há muitas a crescer em plena 
crise. Tenho pena que o Concelho 
não possa ter mais território para 
podermos ter mais atividade.

Criou o “Programa Municipal 
Anti Austeridade Odivelas Apoia +” 
(abordado em páginas desta 
revista). Foi uma forma de ajudar 
as famílias e as empresas do 
Concelho?
Claro que sim! O Poder Local justifica-
se, precisamente, pelo facto de ser um 
poder de proximidade. Por conhecer 
melhor o problema das pessoas, 
tem de ser mais eficaz e mais ágil a 
resolver esses mesmos problemas. 
Este programa anti austeridade é, 
no fundo, a resposta do Município 
às dificuldades das famílias. É um 
programa muito completo porque tem 
medidas de componente económica 
- a isenção de derrama, a par de 
medidas de natureza mais fiscal - 
a redução da taxa do IMI, com as 
pessoas a verificarem que estão 
a pagar menos IMI do que no ano 

passado. Existem ainda condições 
mais atrativas para o pagamento de 
juros e de taxas nos Bairros de Génese 
Ilegal e para as famílias carenciadas. 
Na componente educativa, respostas 
sociais ao nível das refeições nas 
escolas e a entrega dos manuais 
escolares, bem como a componente 
de apoio aos mais vulneráveis e 
aos seniores, em particular. É um 
programa muito completo e integrado 
que visa, sobretudo, responder ao 
momento mais difícil que a população 
está a viver. O Poder Local só se justifica 
quando é o motor transformador que 
transforma a vida das pessoas para 
melhor. 

A caminho das autárquicas, é 
pública a sua dor por ter menos 
três freguesias. É uma decisão 
governamental que vai ter fortes 
impactos no Concelho?
Infelizmente, esta redução de sete 
para quatro freguesias vai fazer com 
que os novos presidentes de junta 
tenham mais dificuldades em estar 
próximo das pessoas. Esta mudança 
significa um grande empobrecimento 
para a população. A freguesia é a 
célula mais próxima das pessoas; é 
aí que se dirigem em primeiro lugar. 
As agregações que foram feitas 
resultaram em territórios que não têm 
nada a ver uns com os outros; foram 
fusões forçadas. A reforma não foi 
estudada, não foi pensada e nem 
planeada, limitou-se, também aqui, 
a um mero corte - agrupar, custe o 
que custar! E o resultado será uma 
grande asfixia do Poder Local e as 
populações ficarão mais distantes 
das respostas. Odivelas nunca teve 
um problema de freguesias a mais; 

gostos pessoais

Livro de cabeceira
“Pelo sonho é que vamos” 

de Sebastião da Gama

Filme de uma vida
Cinema Paraíso

Música de sempre
“A gente vai continuar” de Jorge Palma

Prato divinal
O Bacalhau Real da minha mãe

Férias de sonho
Sempre que estou com a minha família 

e com os amigos, qualquer 

lugar é de sonho

O recanto de Odivelas
O Largo D. Dinis, sempre! 
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150 mil pessoas distribuídas por sete 
freguesias parecia-me perfeitamente 
razoável. Nós temos das maiores 
freguesias de Portugal em Odivelas. 
Só uma visão míope e autista poderia 
conceber uma reforma assim. 
Portugal perdeu. Odivelas perdeu. 
Mas lutaremos até ao fim. 
Aguardamos ainda a resposta a 
algumas providências cautelares que 
entregámos.

Há ainda sonhos que faltam 
cumprir em Odivelas?
Sempre! Cada vez que realizamos um 
sonho, aparece um outro e mais outro. 
O sonho é diário e alimenta a alma. 
Diz-se que somos feitos da massa 
que alimenta os sonhos e todos nós 
transportamos milhares de sonhos, 
todos os dias. Houve muitos que se 
cumpriram mas há ainda muitos por 
cumprir. E cá estarei para os cumprir, 
em prol da felicidade coletiva. É isso 
que me move - a felicidade coletiva.

Quer deixar uma mensagem aos 
Munícipes?
Em primeiro lugar, quero dizer-
lhes que acreditem no Poder Local 

democrático porque tem sido o motor 
transformador, desde o 25 de abril. 
Sem as autarquias, sem os autarcas 
deste país, sem os homens e as 
mulheres que lutam, diariamente, por 
melhores condições de vida, não era 
possível Portugal ter-se desenvolvido 
da maneira que a OCDE, a UNESCO e 
outras organizações internacionais tão 
bem evidenciaram.
Em segundo lugar, quero pedir-lhes 
para acreditarem no território de 
Odivelas, na sua Câmara Municipal 
e naquilo que podemos fazer para 
melhorar a vida das pessoas, 
diariamente.
Em terceiro lugar, e acima de tudo, 
acreditem em si próprios. É preciso 
acreditar nas nossas capacidades, no 
nosso talento, na nossa capacidade 
de nos reinventarmos, no nosso 
empreendedorismo. 
Quando temos essa autoconfiança, 
somos muito mais exigentes, mais 
críticos e, sobretudo, somos muito 
mais cidadãos. Precisamos, cada vez 
mais, de cidadãos esclarecidos que 
possam defender os seus direitos e 
que acreditem em si próprios e que 
percebam que têm direito a ser felizes.

memórias
Tem memória de uma situação que a 

tenha impressionado pela positiva?

Começou por ser uma situação negativa 

mas tornou-se positiva. Foi o caso do 

realojamento de uma senhora vítima 

de violência doméstica. Todos os 

realojamentos que faço são momentos de 

grande emoção. É nesses momentos que 

sentimos, realmente, que estamos a mudar 

a vida de alguém, dando-lhe qualidade de 

vida e realizando o seu maior sonho.

E pela negativa?

Todas as questões relacionadas com os 

SMAS: é negativo quando uma criança 

vai para a casa porque a escola fechou 

por não ter água, ou mesmo quando, em 

dezembro de 2012, estivemos dias e dias 

sem recolha do lixo. A população merece 

mais do que isto.

A maior conquista/o maior orgulho?

Sinto orgulho, enquanto mulher e mãe, 

pensar que todas as crianças têm três 

refeições por dia, na sua escola, a par da 

oferta dos manuais escolares. Faz-me 

acreditar que em Odivelas cumprimos a 

Convenção dos Direitos da Criança que 

refere que todas as crianças têm direito à 

alimentação e à educação.

O que mais teme?

Temo que esta crise e esta recessão tão 

profunda torne a gestão municipal cada 

vez mais complexa e frágil. Os momentos 

que vivemos têm levado a um grande 

empobrecimento e também a um aumento 

do desemprego no nosso Concelho. Temo 

a incerteza e a indefinição de políticas de 

crescimento.

Veja excertos desta entrevista em 

www.youtube.com/user/videoscmodivelas
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Presidente responde aos munícipes
Percorrendo ruas do Concelho, os munícipes lidaram com uma situação fora do comum:
- Se tivesse a oportunidade de estar frente-a-frente com a Presidente Susana Amador, que pergunta gostava de lhe 
colocar? A Presidente responde a todos…

“Posso pedir à Presidente melhoramentos para Caneças? Aqui, o tempo parou.”
Caneças tem a particularidade de ser uma freguesia muito bucólica, com muitas tradições e as 
fontes, uma das quais - a Fonte das Piçarras foi comprada pela autarquia que a irá recuperar. 
Está a ser requalificada a Secundária num valor superior a 10 milhões de euros e estão planeadas 
mais duas novas salas de jardim-de-infância para Caneças. Temos ainda uma biblioteca 
fora d’horas para os jovens de Caneças; requalificámos a Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças, legalizámos bairros, além dos apoios aos bombeiros. Naturalmente que queremos 
sempre mais, mas a meu ver, o tempo não parou em Caneças.

“Uma zona verde com aqueles ginásios de rua. Só conheço o circuito bio saudável 
que está nas Colinas do Cruzeiro. Mas gostava de ver um maior e verde a norte do 
concelho.”
O Concelho é, atualmente, servido por nove circuitos bio saudáveis. Todas as freguesias têm, pelo 
menos, um circuito. Em breve, e no âmbito do Orçamento Participativo, também a Urbanização 
do Jardim da Amoreira, na Ramada, e o Casal Novo, em Caneças, terão um circuito para usufruto 
da população. Estamos ainda a preparar um outro para o Casal do Rato, na Pontinha.

“O que eu gostava de pedir era mais médicos. Quando queremos uma consulta, nem 
temos médico de família. Isto acontece, principalmente, em Caneças.”
Vamos ter dois novos Centros de Saúde - na Póvoa de Santo Adrião e na Ramada, em terrenos 
oferecidos pela Câmara Municipal que é também responsável pelos arranjos exteriores. A 
questão dos médicos e a definição das políticas de saúde não são competências dos municípios. 
Mas tudo faremos para sensibilizar o Governo e a Administração Central para a necessidade de 
mais médicos no nosso Concelho.

“Eu tenho uma filha deficiente e faz-me falta passeios decentes onde possa transportá-
la numa cadeira de rodas.” 
Odivelas com 150 mil habitantes tem muito desgaste, quer nas redes rodoviárias, quer nos passeios, 
porque são muito utilizados. Isso implica uma política de conservação permanente. Muito desse 
desgaste tem também a ver com o estacionamento abusivo dos automóveis em cima dos passeios 
que estamos, atualmente, a disciplinar. Os proprietários desses veículos têm de ser sensibilizados 
para o facto de os passeios serem dos peões.

“O que me custa muito é ver o lixo amontoado nas ruas. Isto é uma nojeira.”
Depende dos sítios. Temos zonas onde a limpeza urbana é muito adequada, noutras, admito, não é 
das melhores. Todos os anos entregamos 4,5 milhões de euros às freguesias para que possam fazer 
a limpeza urbana e a conservação de espaços verdes. O facto de termos, por vezes, uma recolha de 
lixo deficiente, do ponto de vista dos contentores, por parte dos SMAS de Loures, também faz com 
que o lixo se espalhe pelas ruas e pelos passeios. Daí, e relativamente à recolha de resíduos sólidos, 
estarmos a apontar para uma solução que nos dê autonomia. (ver páginas 8 e 9).

José Dinis

Abílio Palma

Elvira Alves

Rosa Jesus

Josefa Pereira
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Animação na BMDDCentro Histórico com nova cara 

População Escolar contra a Violência
Odivelas promoveu iniciativas dedicadas à população escolar e à promoção de 
boas práticas. 
Os projetos «Bullying na Minha Escola? Não, Obrigada!» e «Prémio Boas Práticas 
na Prevenção da Violência Escolar» lançaram o repto às escolas para que 
trabalhassem temas relacionados com comportamentos saudáveis e valores 
éticos escolares. Ainda no mesmo âmbito, a iniciativa «Abraços pela Não 
Violência», sensibilizou a comunidade, dos Paços do Concelho até à Feira do 
Silvado, com a distribuição ‘gratuita’ de abraços.

Casas da Granja 

Desde o início de 2012 que está em 
funcionamento “As Casas da Granja”  
da Associação de Paralisia Cerebral 
de Lisboa, em Odivelas.
As Casas da Granja têm as seguintes 
valências: Creche até aos 3 anos; Lar 
Residencial; Centro de Atividades 
Ocupacionais; Residência Autónoma; 
Serviço de Apoio Domiciliário; 
Ginásio; e Piscina de Hidroterapia. 
Este projeto contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
Para além da cedência do terreno, 
a autarquia comparticipou o projeto 
com 100 mil euros e executou obras 
de acessos e arranjos exteriores na 
ordem dos 250 mil euros.

Requalificação 

As obras do Centro Histórico de 
Odivelas realizaram-se em janeiro. 
As ruas Alberto Monteiro e da Igreja 
foram requalificadas, procedendo-
se a alterações no trânsito local, 
garantindo a melhoria da segurança 
e da mobilidade na zona.
Este planeamento foi impulsionado 
por uma candidatura da Câmara 
Municipal de Odivelas ao PORLisboa 
para a requalificação do Largo D. 
Dinis, que previu ainda a valorização 
dos arruamentos e dos elementos 
patrimoniais existentes no Centro 
Histórico, contribuindo para a 
revitalização do comércio local e para 
a devolução do espaço ao público.

Sábados com histórias

A iniciativa «Sábados com Histórias» 
teve início em janeiro de 2012 e 
graças ao sucesso alcançado tem-se 
mantido até aos dias de hoje.
Quinzenalmente, dezenas de 
crianças juntam-se no Pólo de 
Caneças da Biblioteca Municipal D. 
Dinis. 
É o momento de ouvir histórias e 
participar em ateliers de trabalhos 
manuais.
Em conjunto com os seus pais, os 
jovens ‘leitores’ partilham momentos 
de afeto e cumplicidade através dos 
livros, numa iniciativa gratuita, que se 
realiza aos sábados de manhã.

O Ano em revista... janeiro 2012

Abraços pela não-violência

A resposta a carência social
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3 milhões de atendimentos

Mega aula de ginástica

Concelho Amigo das Pessoas Idosas Respostas na Casa da Juventude

Coração Ativo

Uma mega aula de ginástica foi a forma encontrada para realizar mais uma 
edição do «Coração Ativo» que juntou mais de 400 seniores no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas.
Em pouco mais de uma hora, os professores do Clube do Movimento ministraram 
uma aula enérgica e repleta de alegria, onde nem faltou a animação de João 
Baião, apresentador da RTP. Para além da ginástica de manutenção, houve 
ainda iniciação ao Karate, proporcionada pelo Centro de Karate-Do Shotokan. 

Concelho Amigo 

Foi através de um Protocolo 
formalizado com o Instituto do 
Envelhecimento que Odivelas 
mostrou, ainda mais, ter uma 
preocupação acrescida com a 
população sénior deste Concelho. 
A assinatura deste acordo permitiu 
às duas entidades trabalharem em 
conjunto, pondo em prática o projeto 
“Odivelas, Concelho Amigo das 
Pessoas Idosas”.
Odivelas  lembra assim a importância 
de garantir o envelhecimento com 
qualidade, mediante projetos e 
políticas amigas dos seniores. 

Loja do Cidadão

Este mês marca o atendimento 
número três milhões daquela que 
foi a primeira Loja do Cidadão de 2ª 
Geração do País e que continua a ser 
marcada pelo contacto presencial 
de excelência entre a Administração 
Pública, o Cidadão e as Empresas. 
Na Loja do Cidadão, situada no 
Strada Shopping § Fashion Outlet, 
existem diversos serviços da Câmara 
Municipal de Odivelas, tais como o 
Apoio ao Cidadão, licenciamentos 
gerais e urbanísticos, o Cemitério, 
pedido de Certidões e Plantas e 
ainda o CLAII - Centro Local de Apoio 
ao Imigrante. 

Gabinete Orienta-Te

Dirigido aos jovens de Odivelas, 
este Gabinete ajuda a população 
mais nova do Concelho, através de 
aconselhamento em áreas como 
a sexualidade, mediação social e 
emprego. 
O Gabinete Orienta-Te é o sítio certo 
para os jovens extravasarem a sua 
criatividade e capacidade de inovar 
novas formas e caminhos para 
construir um futuro mais coeso e cheio 
de oportunidades.
Os jovens encontram este gabinete 
disponível na Casa da Juventude, em 
Odivelas.

O Ano em revista... fevereiro 2012
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Inauguração do Hospital Prémio para mulheres ímpares

Ateliê de Culinária Saudável

Mais de duas dezenas de seniores cozinharam de forma saudável num ateliê 
com a orientação do chef Carlos Madeira e da nutricionista Helena Cid. 
Durante toda a manhã, os ‘cozinheiros’ tiraram dúvidas gastronómicas e 
elaboraram pratos requintados e saudáveis, como «Pargo assado com bacon», 
«Beringelas recheadas com carne», «Lombos de pescada com legumes 
envolvidos em massa filo», ou «Almôndegas recheadas com ovo», que depois 
puderam saborear num ambiente de alegre convívio.

500 balões poéticos 

Os céus de Odivelas encheram-se 
de alegria com 500 balões brancos 
no dia em que se assinalou o Dia 
Mundial da Poesia. 
Cerca de 500 alunos do 4º ano de 
escolas do 1º Ciclo do Concelho 
escreveram um poema, que juntaram 
a cada balão antes de o largar. 
Esta Largada de Balões Poéticos foi 
antecedida pela construção de um 
mural poético nas paredes exteriores 
da Biblioteca Municipal D. Dinis, 
que ficaram repletas de ilustrações 
criadas pelos participantes. 
As imagens criadas pelos ‘pequenos 
poetas’ refletiam a sua interpretação 
do poema escolhido.

Dia da Mulher

No âmbito das Comemorações 
do Dia Internacional da Mulher, a 
autarquia de Odivelas organizou 
mais uma cerimónia de entrega do 
Prémio Beatriz Ângelo que, neste 
ano, foi entregue à atleta Joaquina 
Flores e à escritora Alice Vieira. 
A cerimónia decorreu no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas.
Logo depois houve uma ação de 
sensibilização da PSP de Odivelas 
intitulada «Prevenção de Violência 
contra a População Sénior - Normas 
e Regras de Segurança”.
Esta ação contou com a participação 
de 150 seniores.

Hospital Beatriz Ângelo

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 
serve os municípios de Odivelas, 
Loures, Sobral de Monte Agraço e 
Mafra. Este hospital resulta de uma 
Parceria Público-Privada entre o 
Estado Português e o Grupo Espírito 
Santo Saúde. 
A inauguração do novo hospital 
contou com a presença de Maria 
João Fagundes e do seu filho Vasco, 
bisneta e trineto de Carolina Beatriz 
Ângelo, a mulher que deu o nome a 
esta nova unidade de saúde. Médica 
e feminista portuguesa, foi a primeira 
mulher a votar no País, por ocasião 
das eleições para a Assembleia 
Constituinte, em 1911. 

Lição de comida saudável

Céus  de Odivelas invadidos

O Ano em revista... março 2012
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Caminhada rende meia tonelada

Entrega de mais um alvará

Novo Jardim no Olival Basto Há festa no Largo

Casalinho do Outeiro recebeu alvará

A Câmara Municipal de Odivelas entregou o alvará de loteamento ao Bairro do 
Casalinho do Outeiro, na Freguesia da Ramada. 
Este bairro, que possui uma área de intervenção de 10 756,00 m2 (um hectare), 
envolve cerca de 20 proprietários e uma população estimada em 77 habitantes.
O Bairro foi delimitado como AUGI em 6 de março de 1996, porém, a origem do 
seu processo de reconversão remonta a 1991.

Inauguração Jardim 

A Freguesia do Olival Basto “ganhou” 
um novo jardim. 
Batizado de “Jardim Portas da 
Entrada”, o novo espaço está 
localizado no início da Calçada de 
Carriche.
A inauguração contou com um 
desfile da Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas, desde o 
jardim até ao espaço Multiusos, na 
mesma freguesia. 
Ao longo do percurso, foi visível a 
presença de muitos populares que 
fizeram questão de sair à rua para 
saudar o 25 de abril. 

Caminhada Solidária

Mais de 500kg de bens alimentares 
foram recolhidos na Caminhada 
Solidária realizada na Ecopista da 
Paiã, na Pontinha, numa iniciativa 
que contou com mais de 260 
participantes.  Esta caminhada teve 
por objetivo aliar a prática desportiva 
à solidariedade, com a recolha de 
bens alimentares que reverteram a 
favor do banco alimentar do Centro 
Social Paroquial de Odivelas. Ao 
pedido de oferta de, pelo menos, 
um quilograma de alimentos, os 
participantes não se fizeram rogados 
e ofereceram, em média, mais de 
dois quilos por pessoa. 

“Um dia no Mosteiro”

Mais de 400 alunos “invadiram” o 
Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo 
e o Largo de D. Dinis com um 
programa muito variado que incluiu 
dramatizações, dança - através de 
um “flash mob”, música, poesia, 
passeios de pónei, jogos tradicionais 
e de tabuleiro e animação circulante 
com arautos, bobos e gigantones.
Um dia inesquecível para as muitas 
centenas de pessoas que fizeram 
questão de passar “Um dia no 
Mosteiro com D. Dinis”. Foi este o 
nome dado à mostra de atividades e 
de expressões, promovida no âmbito 
das comemorações dos 750 anos do 
Nascimento do Rei D. Dinis.

O Ano em revista... abril 2012
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Portal para “crescidos”Cozinha Molecular para jovens

Inauguração da Coleção Visitável da EPADD

O descerramento da placa comemorativa da inauguração e apresentação 
da Coleção Visitável da Escola Profissional Agrícola D. Dinis efetuou-se com a 
participação de dezenas de convidados que visionaram as 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. Houve ainda tempo para se assistir à atuação do Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de Odivelas”

Autocarro decorado 

Neste mês foi apresentado, 
oficialmente, o autocarro decorado 
com o desenho feito por alunos do 
4ºA da EB1/JI do Casal dos Apréstimos, 
na Ramada.
Foram estes os alunos vencedores do 
Concurso “Em Odivelas, Segurança… 
Total!”. E o prémio foi a transposição 
do seu desenho para o autocarro 
que começou logo a fazer as 
carreiras 225 e a 228, atravessando 
o Concelho de Odivelas.
À porta da escola, os alunos foram 
surpreendidos pela presença do 
autocarro que os transportou na sua 
viagem inaugural. 

Maio, mês da Juventude 

Durante todo este mês, Odivelas 
festejou «JUVENTUDE.com».
A programação foi diversificada e 
animada, incluindo, entre outras 
iniciativas, o workshop de Cozinha 
Molecular, o workshop de Hip-Hop, o 
concerto de Fernando Simões & The 
Tribe, e ainda o Torneio Intercultural 
de Futsal.
Houve ainda tempo para «Bandas 
em Palco» que permitiu a bandas 
em ascensão apresentarem o seu 
repertório, e também para uma 
«Noite de Estrelas» com direito a 
Tertúlia, seguida de observação 
telescópica no Jardim da Música. 

Portal Sénior aberto

Mês da apresentação do Portal 
Sénior que, logo no primeiro dia, 
recebeu centenas de visualizações.
Neste portal, os seniores encontram, 
de forma sistematizada e acessível, 
informação útil sobre os serviços, 
recursos, atividades e projetos 
para todos os gostos, para além da 
possibilidade de uma participação 
online no que concerne a aspetos 
e áreas estratégicas que lhe digam 
diretamente respeito.
Durante a cerimónia, 37 seniores 
receberam os diplomas de 
participação na ação de formação 
“Internet Sénior”. 

Momento da visita à Coleção

A pintura das crianças

O Ano em revista... maio 2012
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Entrega do Cartão Jovem Cidadão

Caminhada “juntos pelo 

Ambiente”

Rastreio teve 150 participantes Uma tarde no parque aventura

Dia Mundial do Ambiente

A Câmara Municipal de Odivelas comemorou o Dia Mundial do Ambiente com 
um programa rico em atividades no Parque do Rio da Costa. 
Esta iniciativa contou com exposições, ateliês, distribuição de materiais de 
sensibilização ambiental e uma aula de zumba.
Houve ainda uma caminhada de 5 quilómetros «Juntos pelo Ambiente» que 
contou com cerca de 800 participantes. 

Rastreio Pulmonar

Foi no Strada Shopping § Fashion 
Outlet que se realizou uma ação 
de rastreio à Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica (DPOC).
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.
O rastreio foi realizado no âmbito do 
protocolo existente entre a Câmara 
Municipal e o Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (Hospital Pulido Valente).

Cartão Jovem Cidadão

Atenção, jovens do Concelho de 
Odivelas! Desde junho de 2012 que 
se encontra disponível o Cartão 
Jovem Cidadão.
O lançamento deste cartão, para 
além de contribuir para a melhoria 
do bem-estar e da qualidade de vida 
dos jovens, pretende também levar 
a cabo a dinamização do comércio 
local das sete freguesias do Concelho 
- Caneças, Famões, Odivelas, Olival 
de Basto, Pontinha, Póvoa de Santo 
Adrião e Ramada. 
Vejam em www.cm-odivelas.pt a 
lista das empresas aderentes ao 
cartão jovem.

Salvador vai a banhos!

A Câmara Municipal de Odivelas, 
cumprindo a tradição, voltou a 
promover, a atividade “Salvador vai 
a banhos” para as 120 crianças. As 
ações decorreram durante o mês 
de junho. As crianças tiveram a 
oportunidade de passar as manhãs 
na Praia da Torre, em Oeiras, e as 
tardes no Parque Aventura, na Paiã. 
Um dos dias foi totalmente passado na 
Quinta da Fonte Santa, em Caneças, 
sendo dedicado à transmissão de 
medidas de segurança a ter nas 
piscinas e à sensibilização para 
a importância das florestas e dos 
ecossistemas. 

O Ano em revista... junho 2012
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Crianças nas cavalariçasA pintura do mural

Nova casa para as antigas alunas do Instituto 

A Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas recebeu, da Câmara 
Municipal, novas instalações, localizadas no bairro da Arroja, na Freguesia de 
Odivelas.
Sempre com a solidariedade bem presente, a Associação presta, desde 2005, 
apoio a famílias, através do Banco Alimentar Contra a Fome. 
Até ao momento, a Associação ajuda cerca de 250 famílias, num total de 1.200 
pessoas, das quais, mais de 300 são crianças. 

Jovens em atividade

Para não fugir à tradição, 
preparámos, à semelhança de 
anos anteriores, uma panóplia de 
atividades para os jovens residentes 
no município.
Os jovens visitaram 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. Ainda houve tempo para 
aproveitar as manhãs solarengas na 
Praia da Torre, em Cascais.
Estas atividades proporcionaram 
muita aventura, alegria e descobertas 
em tempo de férias.

Projeto arte urbana

O Projeto Arte Urbana deu mais cor 
a Odivelas com a “construção” da 
pintura de um mural, distribuído 
numa área de 45 metros, na parede 
da Rodoviária de Lisboa, em Odivelas. 
O mural foi elaborado pelo artista 
Marco Ayres.
Tratou-se de um projeto que teve 
como objetivo a requalificação de 
zonas/espaços, que se encontrem 
desumanizadas, abandonadas e 
degradadas com vista à revitalização 
das mesmas, através de pinturas, 
mais concretamente pela criação 
de arte em paredes, muros ou em 
espaços que se possam adequar ao 
efeito. 

Um Dia na Quinta

Sempre que há férias escolares, 
há “Um Dia na Quinta”. E nestas 
férias grandes, os mais novos foram 
convidados, mais uma vez, para 
participarem no programa “Do 
Urbano ao Rural” que acontece na 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis, 
na Paiã, Pontinha.
Na prática, a pequenada passou 
uma manhã diferente em contacto 
com o mundo rural. 
As crianças visitaram as instalações 
do setor animal, nomeadamente 
ovil, vacaria, pocilga, cavalariças e 
gaiolas, além de passeios de pónei, 
de bicicleta e visitas ao Parque dos 
Bichos.

As novas instalações

Descoberta e Aventura para 

jovens
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Obras nas escolas Circuitos bio saudáveis Remodelação nas piscinas

Verão em Obra

A autarquia aposta diariamente em dotar o Município com instalações de maior e melhor qualidade, de forma a construir 
um Concelho Melhor. 
Durante este mês, o executivo municipal visitou um total de 12 projetos, num total de investimento global superior a oito 
milhões de euros.
Este investimento abrange as áreas da Educação, da Saúde, da Ação Social, do Desporto, do Ambiente, da Requalificação 
do Espaço Público e das Juntas de Freguesia.

Melhorar o Concelho

Requalificar o Espaço Público é 
uma das prioridades desta Câmara 
Municipal. Neste sentido foram 
intervencionados diversos espaços 
dos quais se destacam o Jardim do 
Castelinho, junto ao MacDonald’s, em 
Odivelas, que tem hoje um circuito 
bio saudável e percursos, muros e 
espaços verdes requalificados, bem 
como, a modernização do «skate park». 
O novo Parque de Estacionamento 
nas traseiras do cemitério da Póvoa 
de Santo Adrião possui agora 20 
lugares de estacionamento e sofreu 
alterações ao nível do rebaixamento 
do terreno.

Melhor Educação

A autarquia continua a apostar 
fortemente na educação, prova disso, 
são as obras gerais de remodelação 
nos edifícios efetuadas, para o ano 
letivo 2012/2013, nas instalações da 
EB 1º Ciclo António Maria Bravo, em 
Odivelas e na EB1/JI Melo Falcão, na 
Pontinha. 
Ainda nesta área foi analisada “in 
loco” a construção do Complexo 
Escolar João de Deus, na Freguesia 
de Odivelas.
Este equipamento contará com 
creche para 58 crianças, jardim-de-
infância para 150 crianças e escola 
de 1º ciclo para 200 crianças. 

Instalações renovadas

Criar e renovar instalações é já uma 
aposta ganha. Na Freguesia de 
Odivelas, as Piscinas Municipais 
ganharam um chão antiderrapante e 
foram substituídos azulejos. 
Ainda em Odivelas, no Vale do Forno, 
cresceu o Polo Cívico e Comunitário, 
obra cofinanciada pelo FEDER e 
integrada no Programa de Ação 
“Parcerias para a Regeneração da 
Vertente Sul do Concelho de Odivelas”. 
O Complexo Lúdico-Desportivo do 
Bairro de Santa Maria, na Freguesia 
da Pontinha, também ganhou uma 
nova casa - campo de jogos e edifício 
de apoio.

O Ano em revista... agosto 2012
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Humana Day entrega o prémio
Festival da Sopa atrai 

visitantes

Manuais escolares gratuitos

A Câmara Municipal voltou a oferecer os manuais escolares no ano letivo 
2012/2013. Ao todo, 5400 alunos do 1º ciclo receberam os livros, o que 
corresponde a um investimento municipal na ordem dos 240 mil euros. 
Desta forma, todos os alunos têm acesso gratuito a estes recursos pedagógicos, 
num contexto de grandes constrangimentos financeiros das famílias. 
A oferta dos manuais escolares, para além de constituir um instrumento de 
promoção da igualdade de oportunidades, insere-se no programa municipal 
«Odivelas Apoia Mais». 

Dia Mundial do Coração

Odivelas esteve no centro das 
atenções de todo o país, sendo 
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.
Mais de uma centena de pessoas 
participou nas diversas aulas de 
ginástica e nos rastreios realizados, 
ao longo do dia, na área da prevenção 
das doenças cardiovasculares. 
O momento serviu para desmistificar 
junto da população que as 
doenças cardiovasculares afetam 
principalmente os mais velhos e os 
do género masculino. 

10 anos de Festival 

O Festival da Sopa regressou a 
Caneças, pela décima vez, enchendo 
o Largo do Coreto de gastronomia, 
artesanato, música e muita 
animação.
Milhares de pessoas provaram 
sopas e petiscos nas tasquinhas 
dos restaurantes e associações 
participantes.
Durante três dias, a Freguesia 
de Caneças esteve, como 
habitualmente, animada com 
apontamentos culturais e com a 
música que se fez ouvir no largo. 
Nomes como Joana Dias, Jerónimo 
Caracol, Mónica Sintra ou Micaela, 
fizeram as delícias dos presentes.

Odivelenses  distinguidos

O Município de Odivelas marcou 
presença no evento “Humana Day 
2012”, realizado pela Associação 
Humana em Portugal que tem 
contentores de recolha de roupa 
distribuídos por várias localidades, 
entre as quais, o Concelho de 
Odivelas.
Neste evento, o Município de 
Odivelas foi um dos 30 premiados, 
por ter tido o maior crescimento em 
2011 comparado com 2010 - 169,827 
Kg. 
Este prémio é dedicado a todos os 
munícipes do Concelho, a quem 
agradecemos.

A entrega dos manuais

Coração bate mais forte

O Ano em revista... setembro 2012



24 | revista municipal | maio 2013

Há festa no Parque dos Bichos

Seniores aprendem a defender-se

Vozes encantam nas celebrações Alunos numa visita de estudo

Aulas de Defesa Pessoal

O Pavilhão Municipal de Odivelas recebeu a primeira das várias aulas de   
Defesa Pessoal, onde se ensinam técnicas de defesa à população sénior de 
Odivelas, num total de mais de 300 participantes.
Com realização prevista até maio de 2013, estas ações pretendem não só 
facultar a experiência de outras atividades físicas aos participantes, mas 
também ajudar na prevenção de situações geradoras de conflito. 
Estas aulas de Defesa Pessoal são ministradas nos núcleos do Clube do 
Movimento, em cada uma das sete freguesias do Concelho de Odivelas.

Mês do Idoso

A cultura, o conhecimento e o 
entretenimento andaram de mãos 
dadas nas comemorações do Mês do 
idoso em Odivelas que decorreram 
durante o mês de outubro.
Foram preparadas, ao todo, 15 
iniciativas que procuraram abranger 
todos os aspetos relacionados com 
o “Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre 
Gerações”.
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.

D’Arte e Cão 

O Parque dos Bichos em Odivelas 
acolheu a iniciativa D’Arte e Cão que 
teve como objetivo comemorar o Dia 
Mundial do Animal e o 2º aniversário 
do Parque dos Bichos.
Nesta ação, realizou-se também 
uma mostra/venda de artesanato 
organizada pelo Gabinete Veterinário 
Municipal que contou com a 
participação de diversos artesãos. 
Foi ainda promovida a adoção dos 
cães existentes no Parque dos Bichos. 
Aos novos donos, foi-lhes oferecida 
a possibilidade de esterilização, 
aplicação de microchip e vacina da 
raiva, bem como brindes diversos 
para o seu novo melhor amigo. 

“Português para Todos” 

A Câmara Municipal de Odivelas 
voltou a dar as boas vindas a mais 
uma turma do Curso “Português para 
Todos” em funcionamento na Escola 
Secundária de Odivelas.
A maioria dos alunos desta turma 
é do sexo masculino e de origem 
paquistanesa e indiana, mas existem 
também ucranianos, georgianos, 
romenos e guineenses.
Salienta-se que o Português para 
Todos (PPT) é lecionado gratuitamente 
na Escola Secundária de Odivelas, 
mas as ações de formação em língua 
portuguesa podem ser frequentadas, 
igualmente, na Secundária de 
Caneças e na Escola Avelar Brotero.

O Ano em revista... outubro 2012
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Odivelas recebe mais prémios

A Cápsula do Tempo 

Em dia de aniversário do Município, 14 jovens com 14 anos, alunos de 14 escolas 
do Concelho de Odivelas utilizaram uma cápsula do tempo para escreverem os 
seus votos e desejos para Odivelas daqui a 14 anos. 
Os alunos do 2º e 3º Ciclo, secundárias da rede pública e Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis visitaram, ainda, os Paços do Concelho - a Casa Maior da 
Democracia deste município.
A Cápsula “enterrada” nos Paços do Concelho será recolhida em 2026 e nessa 
altura recordaremos o Concelho de hoje. 

Cidade para a Vida

O Município de Odivelas aderiu, 
novamente, à iniciativa “Cidades 
para a Vida - Cidades contra a Pena 
de Morte”. Numa manifestação 
simbólica, a Estátua da Rainha Santa 
Isabel, no Largo D. Dinis, em Odivelas, 
foi iluminada com diversas tochas.
O ato simbólico decorre anualmente 
e junta centenas de cidades de todo 
o mundo que iluminam um edifício 
público ou um monumento histórico, 
demonstrando que são contra a 
pena capital e a favor da vida.
Portugal foi um dos primeiros países 
a abolir a pena de morte no mundo. 
A pena capital foi abolida em 1867.

Misericórdia da PSA

O Lar da Santa Casa da Misericórdia 
da Póvoa de Santo Adrião recebeu 
a visita da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, que entregou 
ao Provedor, Carlos Ferreira, um 
cheque no valor de 50 mil euros.
O cheque correspondeu ao 
pagamento de mais uma tranche 
do financiamento municipal para 
a construção das instalações da 
Irmandade da Misericórdia da Póvoa 
de Santo Adrião, também financiada 
pelo programa PARES II. É a resposta 
às necessidades da freguesia para 
um Lar de 3ª Idade, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário.

Prémios Boas Práticas

A Câmara Municipal de Odivelas 
foi distinguida com dois Prémios de 
Boas Práticas, um para o projeto 
“Ser Seguro”, na área da educação, 
e outro para o projeto “Odivelas 
Um Concelho Amigo das Pessoas 
Idosas”, na área social.  Os prémios 
foram entregues na 20ª Conferência 
SINASE. Foi a segunda vez que o 
Município mereceu reconhecimento 
a nível nacional. Já 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 grupo dos “aniversariantes”

Odivelas contra a pena de morte Entrega de apoio financeiro

O Ano em revista... novembro 2012
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Entrega de apoio financeiro

10 anos em palco

Jovens ocupam lugar do Executivo A marmelada mudou de cor 

“Artes da Saúde” fez 10 anos

O Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião recebeu o espetáculo do 
Projeto Artes da Saúde que comemorou 10 anos de existência. O espetáculo 
foi o culminar de um conjunto de ações de sensibilização realizadas para a 

população sénior - utentes dos centros de dia do concelho que aprenderam, 
nomeadamente, a prevenir doenças cardiovasculares.
Também neste mês de dezembro, realizou-se a reunião do PECPT - Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências. Oportunidade 
para uma boa notícia: o Município de Odivelas baixou em termos de consumos. 

Jovens no executivo

Os Paços do Concelho receberam 
mais uma reunião do Executivo 
Municipal. Até aqui nada de novo. 
Não fosse este o Executivo Municipal 
Jovem, constituído por jovens de 
Escolas Secundárias do Concelho.
Nesta reunião simulada foram 
debatidos temas, apresentadas 
declarações políticas e propostas de 
melhoria do Concelho de Odivelas, 
num contexto de desenvolvimento 
sustentável.
Na plateia, estavam os ‘verdadeiros’ 
Vereadores e a Presidente da Câmara, 
a assistir à sessão.

CEDEMA recebe apoio

A CEDEMA - Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes Mentais, 
recebeu, da Câmara Municipal de 
Odivelas, um cheque de 25 mil euros 
como parte de um apoio financeiro 
para a construção do equipamento 
social «O Telhadinho».
Este cheque correspondeu a uma 
tranche do apoio financeiro de 150 
mil euros.
Este equipamento tem Lar 
Residencial, Residência Autónoma 
e Centro de Dia para beneficiar 54 
utentes.

Marmelada “Denegro”

A Marmelada Branca de Odivelas 
continua a dar que falar e ninguém se 
cansa de a saborear. 
Neste Natal a Marmelada vestiu-se 
“Denegro” - um bombom inspirado no 
romance entre Madre Paula e D. João 
V, saído das mãos do Chef António 
Marques que sabiamente “vestiu” 
a marmelada Ide Vê-las com um 
casaco negro de 70% de cacau. 
A apresentação do bombom coincidiu 
com o lançamento da nova edição 
do Livro “Operação Marmelada”, 
da autora Manuela Ribeiro, um livro 
infanto-juvenil cuja ação decorre em 
Odivelas. 

O Ano em revista... dezembro 2012
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Caro Munícipe,

O trabalho dos deputados 

na Assembleia Municipal 

de Odivelas é realizado em 

dois momentos: 

Um momento mais 

visível, correspondente ao 

trabalho nas reuniões da 

Assembleia Municipal e um 

momento menos visível mas 

igualmente importante – o 

trabalho em comissão.

Existem na Assembleia 

Municipal de Odivelas cinco 

comissões especializadas.

É sobre o trabalho 

dessas comissões que 

gostaria de me debruçar, 

apresentando-lhe, de 

forma sumária, o trabalho 

realizado pelas mesmas em 

2012.

Estou ciente de, com isso, 

contribuir para um aumento 

da compreensão do 

nosso trabalho e para um 

incremento da proximidade, 

sempre desejada, entre os 

cidadãos de Odivelas e a 

sua Assembleia Municipal.

Despeço-me com amizade.

Sérgio Paiva

Assembleia Municipal de Odivelas 
Comissões Especializadas 
Educação, Cultura, Juventude e Desporto Coordenador: Paulo Pinheiro
O ano foi muito ativo nas visitas e reuniões com responsáveis de instituições públicas e privadas , 
tal como na análise e pareceres solicitados pela Câmara Municipal. Foram visitadas cerca de vinte 
instituições, elaborados seis pareceres e dez solicitações de informação à Câmara Municipal.

Assuntos Sociais e Saúde Coordenadora: Lúcia Lemos
Acompanhamento e análise das políticas municipais, nomeadamente saúde mental e área da 
deficiência, bem como conhecimento e caracterização das instituições e diferentes respostas sociais 
e de saúde, na área infantil e juvenil. 
Estudo sobre o impacto do Hospital de Loures, HBA. A comissão concluiu que, é consensual  que a 
abertura do hospital é uma mais-valia mas os munícipes têm dificuldade de acesso ao hospital, por 
falta de transportes.
Para além disso houve um desinvestimento na unidade de cuidados psiquiátricos de Odivelas.

Ambiente, Ordenamento do Território e Mobilidade Coordenador: Carlos Lopes
Neste período foram três  os temas  do seu âmbito de acção:
Riscos Associados ao Domínio Hídrico. Acompanharam-se os problemas e soluções desenvolvidas, 
no terreno. Foram realizadas reuniões com o Executivo, dirigentes e técnicos do Município, como 
também, com instituições supra-municipais. 
Mobilidade-Transportes Públicos. Análise do Plano Estratégico de Transportes , e alterações das 
tarifas e dos serviços de transportes públicos. Estas políticas implementadas pelo Poder Central 
tiveram impacto directo na vida dos munícipes, penalizando-os fortemente. Analisados também os 
transportes públicos para o HBA. 
Sector de energia eléctrica e a sua cadeia de valor. Com as transformações que estão a ocorrer no 
mercado energético, conhecer este sistema foi uma mais valia .

Atividades Económicas e Desenvolvimento Local Coordenador: António Ramos
Pelas dificuldades atualmente existentes nestes sectores de atividade, efetuou-se um levantamento 
das condições existentes nos Mercados Municipais, bem como nas Feiras de Levante. Resultou um 
relatório com ideias e sugestões  para  fomentar a promoção e dinamização destes espaços.
O acompanhamento dos principais documentos de gestão da Câmara Municipal, assim como da 
Municipália E.M. e das condições em que esta desenvolve a sua atividade, foi outra prioridade.

Poder Local e Segurança das Populações Coordenador: Luis Salmonete
A comissão visitou a Esquadra de Trânsito da Póvoa de Santo Adrião, Esquadras da Pontinha, de 
Odivelas e de Caneças, onde tomou conhecimento da situação operacional e estado das instalações. 
Realizou-se uma reunião com o Comissário Resende  que esteve também presente numa sessão da 
Assembleia Municipal para responder a questões colocadas pelos deputados municipais. Foi ainda 
enviada uma carta ao senhor ministro da Administração Interna dando conhecimento das carências 
verificadas nas visitas às esquadras.
Foram  analisados e dados pareceres sobre regulamentos e analisado o Protocolo de Delegação de 
Competências nas juntas de freguesia. Paralelamente a comissão tem vindo a realizar reuniões com 
os executivos das Juntas de Freguesias e visitas às suas instalações. 




