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Depois da tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do Município de Odivelas, 
em que nos confrontamos com uma nova realidade territorial, tendo em consideração 
a redução de 7 para 4 freguesias, e a consequente adaptação aos meios, métodos 
e recursos disponíveis, não só em termos logísticos mas também a nível financeiro, 
demos início a mais um desafio municipal que se antevê árduo e complexo, mas que 
ao mesmo tempo nos coloca com os olhos focados no futuro, para o desenvolvimento 
concelhio que se quer mais auspicioso e próspero.

Ao longo dos anos, os vários executivos que compuseram a Câmara Municipal 
e as demais Juntas de Freguesia, dedicaram-se a esta causa pública de servir a 
comunidade sempre com rigor, empenho e profissionalismo. E, todo esse trabalho 
meritório realizado, pese embora ser sempre uma tarefa inacabada, permite-nos, 
no entanto, afirmar com convicção que temos agora um Concelho de Odivelas mais 
moderno, mais qualificado, mais inclusivo e desenvolvido ao nível económico, social e 
humano.

Apesar dos conhecidos constrangimentos económico-financeiros e sucessivos cortes 
orçamentais por parte da Administração Central, os nossos órgãos autárquicos terão 
de continuar a realizar as suas necessárias adaptações relativamente ao contexto 
adverso que atravessam, sem nunca descurarem o seu maior desígnio, fazendo assim 
vingar a importância que o Poder Local de proximidade tem junto das populações, 
demonstrando ser uma indispensável alavanca impulsionadora e geradora de 
progresso e sustentabilidade do nosso território.

Neste novo ciclo autárquico que agora se inicia, procuraremos ser ainda mais audazes 
e diligentes, onde o desígnio principal do atual Executivo Municipal irá focalizar-se em 
4 grandes compromissos, procurando garantir um Concelho:
- Mais inclusivo em termos de políticas de educação, saúde, intervenção social, cultura 
e desporto;
- Mais sustentável ao nível do ordenamento do nosso território, dando especial ênfase 
às questões ambientais e melhoramento da qualidade de vida dos nossos cidadãos;
- Mais empreendedor com a aplicação de medidas que estimulem o nosso tecido 
empresarial;
- E mais próximo dos nossos habitantes com a promoção de atividades que os envolva, 
realizando igualmente uma atuação diligente na resolução de problemas identificados.
Estaremos deveras concentrados em encontrar todos os instrumentos necessários 
que visem garantir que Odivelas seja gradualmente um lugar cada vez melhor para 
crescer, estudar, trabalhar e viver com qualidade. Contamos com todos, por isso, 
contamos também consigo e com a sua participação cívica para que possamos em 
conjunto concretizar todas as metas que nos propomos alcançar.

Aceite pois um abraço amigo, da sua Presidente,
Susana Amador ed

ito
ria

l
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Nesta edição da Revista Municipal vamos dar a conhecer 

o que faz de Odivelas um Concelho mais INCLUSIVO, 

mais EMPREENDEDOR, mais PRÓXIMO e mais 
SUSTENTÁVEL!

Agora que se inicia um novo ciclo autárquico, repleto de 

responsabilidade e dedicação absoluta, num trabalho 

diário, onde todos contam, apresentamos os números que 

constituem este território mais moderno, mais ordenado, 

mais dinâmico. 

Vamos mostrar-lhe quantos somos e quem somos, nas 

quatro freguesias que constituem este Concelho… 

Por Todos, Por Odivelas!

O NOSSO TERRITÓRIO EM NÚMEROS

Odivelas tem 

26,2 KM2

onde vivem

144.549 
odivelenses
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O Concelho de Odivelas, um dos mais novos Concelhos de Portugal, situa-se no Distrito 
de Lisboa, Região da Estremadura.
Integrado na Área Metropolitana de Lisboa, faz fronteira com os Concelhos de Loures, 
Sintra, Amadora e Lisboa.

Este Concelho é formado por uma extensa várzea que se estende desde a localidade 
da Pontinha até à localidade da Póvoa de Santo Adrião, passando por Odivelas e 
Olival Basto. O restante território é formado por colinas, a que os habitantes chamam 
serras, e que se separam entre si por vales.
Aqui e ali, vislumbram-se ainda alguns pinhais e pequenas hortas, um ou outro 
rebanho de ovelhas. Caneças mantém mais caraterísticas agrícolas. Os  agricultores 
desta terra dedicam-se ao cultivo em estufas ou viveiros, principalmente de flores e 
plantas ornamentais.

No dia 28 de janeiro de 2013, foi decretado em Diário da República, a Lei n.º 11-A/2013 
- Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - determinando que o 
Município de Odivelas contemplasse apenas quatro Freguesias, com as seguintes 
denominações: Freguesia de Odivelas, União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças e União das Freguesias de Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto.

O NOSSO TERRITÓRIO EM NÚMEROS

57.782
Famílias

47,61%
Homens

52,39%
Mulheres
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Odivelas tem

69.238
fogos habitacionais

e  

16.344
edifícios

Com um passado profundamente rural e 

caracterizado por uma concentração habitacional 

dispersa, Odivelas é hoje em dia um território que 

apresenta uma densidade populacional cerca de 

49 vezes superior à do Continente e 6 vezes mais 

que a Área Metropolitana de Lisboa. Estes números 

traduzem-se num Concelho eminentemente 

urbano, apesar de duas das suas localidades 

(Caneças e Famões) terem traços rurais, cujo 

movimento de ocupação surgiu duma forma mais 

expressiva a partir da década de 50 do Século XX. 

Linhas de Água Principais
Ribeira da Póvoa/ Rio da Costa,  Ribeira de Odivelas/ Ribeira de Caneças,  Ribeira da Paiã, 
Ribeira das Canoas, Ribeira das Dálias, Ribeira de Famões e Ribeira de Camarões (Vale do Nogueira).

Linhas de Água Secundárias
Ribeira da Troca, Ribeira do Freixinho, Ribeira do Vale do Forno e Ribeira do Barruncho. 

7
4

344m
O ponto mais alto é no Bairro Serra Chã, 

em Caneças.

5 FONTES
Fonte dos Passarinhos, Fontainhas, Piçarras, 

Castelo de Vide e  Castanheiros.

TEMPERATURA DO AR
Apesar das temperaturas médias em Odivelas 
serem amenas ao longo de todo o ano, 
verificam-se situações extremas de calor 
durante o verão, sendo frequente a ocorrência 
de alguns dias de temperatura máxima acima 
dos 38ºC, atingindo ocasionalmente valores 
superiores a 40ºC. 

HUMIDADE DO AR
A humidade relativa média do ar varia entre os 
63%, valor registado às 15h00 nos meses de 
Julho e Agosto, e os 82%, verificado às 9h00 
no mês de Janeiro, pelo que se conclui que os 
valores médios mensais de humidade relativa 
são, em geral, mais reduzidos nos meses de 
Verão. 



| 7revista municipal | dezembro 2013   

Junta de Freguesia de Odivelas
Presidente: Nuno Gaudêncio 

Sede - Alameda do Poder Local, 4 - 2675-427 Odivelas 
Tel.: 21 931 90 00 | Fax: 21 932 60 55 | Email: geral@jf-odivelas.pt

Delegação da Junta nas Patameiras 
Rua da Paiã, 19 - D | Tel.: 21 931 90 40 | Fax: 21 931 90 49
e-mail: patameiras@jf-odivelas.pt | www.jf-odivelas.pt

União de Freguesias Ramada e Caneças
Presidente: Ilídio Ferreira

Ramada
Rua Vasco Santana, 1-C | Tel.: 219 348 270 | Fax: 219 326 300

Email: geral@jf-ramada.pt
Caneças

Rua da República, 131 | Tel.: 219800880 | Fax.:219805374 
Email: geral@jf-canecas.pt 

 
www.jf-ramada.pt | www.jf-canecas.pt

União de Freguesias
 de Pontinha e Famões

Presidente: Corália Rodrigues
Sede - Avenida 25 de abril, 22 A 1675-183 Pontinha

 Tel.: 21 478 72 80 | Fax: 21 934 78 89 | Email: info@jf-pontinha.pt
Delegação de Famões 

Praceta 25 de agosto, 7 B | Tel.: 21 934 78 80 | Fax: 21 934 78 89 
Email: geral@juntafreguesiafamoes.pt

www.jf-pontinha.pt | www.juntafreguesiafamoes.pt

União de Freguesias 
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto

Presidente: Rogério Breia 
Largo Agostinho Marques de Pinho, Lote A r/c 

2620-081 Póvoa de Santo Adrião
Tel.: 219 379 990 | Fax: 219 379 999 | Email: geral@uf-povoaolival.pt 

www.jf-psadriao.pt

AS NOVAS juntas de freguesia
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mais  inclusivo...
Na educação, na escola do ser e na requalificação permanente do parque escolar, na solidariedade e inovação social 
gerando mais vagas na 3ª idade, deficiência e crianças em risco. Potenciar uma saúde mais acessível para todos e apostar, 
diariamente, na cultura e no desporto como pilares essenciais de uma cidadania e desenvolvimento integral.

mais  sustentável... 
No que concerne ao ordenamento do território cuidando dos bairros, legalizando, recebendo e regenerando. Apostando 
na requalificação dos centros históricos e rejuvenescimento das áreas mais envelhecidas, catapultando o ambiente, a 
energia e a mobilidade.

mais  empreendedor... 
A economia e o emprego estão no centro da decisão política, neste novo mandato, criando um Concelho mais empreendedor 
onde a redução fiscal progressiva, quer no IMI, quer mantendo a isenção da derrama são uma realidade. Odivelas vai 
ainda afirmar-se no roteiro gastronómico e de lazer.

mais  próximo...
Aprofundando a governação eletrónica, a igualdade e a cidadania que é um dos grandes objetivos, com o orçamento 
participativo, o orçamento participativo jovem e a assembleia municipal jovem.

No dia 18 de outubro iniciou-se um novo ciclo autárquico para os próximos quatro anos, com quatros grandes 

compromissos. Compromissos do novo executivo para fazer de Odivelas um  concelho...

Por Todos, Por Odivelas

4 anos, 4 grandes compromissos
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2013-2017 
uma equipa a trabalhar para si!

Presidente Susana Carvalho Amador (PS)
Gestão Financeira e Aprovisionamento; Auditoria Interna e Avaliação de Desempenho;

Recursos Humanos e Formação; e Comunicação e Modernização Administrativa

Vereador
Hugo Martins (PS) 
Vice-Presidente

Obras Municipais;
e Ambiente

Vereadora
Fernanda Franchi (PS)

Inovação Social; e 
Planeamento, Intervenção 

e Desenvolvimento 
Socioeducativa

Vereador Paulo César 
Teixeira (PS)

Área Jurídica e Fiscalização 
Municipal; Planeamento, 
Gestão e Ordenamento 

Urbanístico; Desenvolvimento 
Desportivo; Observatório da 

Cidade; Tecnologias de 
Informação e Conhecimento; 

e Projetos Especiais

Vereador Edgar Valles (PS)
Saúde e Igualdade; 

Cultura, Turismo, 
Património Cultural

 e Bibliotecas; 
e Proteção Civil

Vereadora 
Mónica Vilarinho (PS)

Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos 

Comparticipados; 
e Juventude

Vereadora Sandra Pereira 
(PPD/PSD)
Habitação; 

Gestão Patrimonial 
e Administração Geral

Vereador Carlos Maio Bodião 
(PPD/PSD) 

Transportes e Oficinas; 
e Gabinete Veterinário 

Municipal

Vereadora Maria Fernanda 
Mateus (PCP/PEV)

Sem Pelouros

Vereador Rui Francisco 
(PCP/PEV)

Sem Pelouros

Vereadora Maria da Luz 
Nogueira (PCP/PEV)

Sem Pelouros
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Assembleia Municipal um novo mandato
A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município, constituído por membros eleitos diretamente. 
Temos hoje, uma assembleia modernizada, qualificada e aberta aos cidadãos que,  além das suas funções tradicionais, 
se encontra disponível para a discussão dos grandes temas que positiva e/ou negativamente, possam afetar a vida dos 
nossos cidadãos.                                                                                                                                                                                                                        

Deste órgão, destacam-se competências 
como:

Acompanhar e fiscalizar a atividade da 
Câmara Municipal; 

Solicitar e receber através da Mesa 
informações sobre assuntos de interesse para 
a Autarquia; 

Deliberar sobre a constituição de 
delegações, comissões ou grupos de trabalho 
para estudo dos problemas relacionados com 
os interesses próprios da autarquia no âmbito 
das suas atribuições; 

Tomar posição perante os órgãos do poder 
central sobre assuntos de interesse da 
Autarquia; 

Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que 
visem a prossecução dos interesses próprios 
da Autarquia; 

Votar moções de censura à Câmara 
Municipal a fim de permitir a formação e a 
divulgação de juízos negativos e reprovativos 
da ação da Câmara Municipal.                                                                                                                               

Um novo mandato iniciou-se agora. Durante os próximos quatro anos, 
constituem a Assembleia Municipal de Odivelas:
37 membros (PS - 14 | CDU - 10 | PPD/PSD - 7 | BE- 2)
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Municipália com nova administração
Os novos órgãos sociais da Municipália, Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM, 
tomaram  posse no dia 24 de outubro. Mário Máximo (ao centro) é o novo Presidente, sendo Eduardo Espada (à 
esquerda) e Luís Sá (à direita) os vogais do Conselho de Administração da empresa municipal.

Para o quadriénio 2013-2017, procedeu-se à eleição da mesa da assembleia, elegendo Miguel Cabrita como 
Presidente, António Fonseca como 1.º Secretário e Deolinda Martins como 2.º Secretário. Esta eleição decorreu na 
primeira Sessão Extraordinária.
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O sonho de uma vida é concretizado quando as populações das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI’s) rececionam os 
seus bairros.
São bairros, são pessoas, são ideias e vivências que estão por detrás desta luta incessante que é a entrega de alvarás e 
a receção definitiva de bairros. O empenho e a dedicação de todos os moradores, comissão conjunta e equipas técnicas 
permitem que se chegue ao dia em que a autarquia recebe os bairros.
A Câmara Municipal de Odivelas continua esta aposta na área da requalificação urbana, com 60% dos bairros agora 
legalizados e cerca de 30% recebidos, fazendo deste Concelho o 12º maior Concelho do país, em termos populacionais. 
Para Susana Amador, Presidente da Câmara, os bairros são a prova de que “quando sonhamos e planeamos em conjunto 
o sonho transforma-se na concretização desta realidade”.
No mês de setembro, o Bairro do Girassol, na Ramada, e o Bairro Serra Chã, em Caneças, receberam os alvarás de 
loteamento e os bairros da Pontinha, Santo Eloy, Vale Grande e Casal do Rato assistiram à sua receção definitiva.

Sonhos tornados realidade!
Bairro Girasol

Bairro Serra Chã

Bairro Casal do Rato 

Bairro Vale Grande
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Odivelas recebeu, no Centro Hípico da Paiã, a 
6ª Prova de Equitação do Special Olympics Portugal, 

em novembro, uma competição integrada no Projeto «Hipoterapia Odivelas».
Esta prova teve a participação de 37 atletas, de oito instituições: Academia Equestre João Cardiga, Sociedade Hípica 

Portuguesa/EPE, APPACDM - Setúbal, AEJC - Descobertas, Cercima, CECD, Cercitejo e EPADD-Paiã/CMO. Os atletas foram 
avaliados em duas fases: English Equitation e Working Trail. No final das provas foram entregues medalhas aos melhores 

classificados em cada nível e certificados de participação a todos os atletas.

O Projeto SEI! Odivelas organizou, em setembro, 
seis oficinas intituladas “Lápis, Livros e Cadernos 
– Um novo ciclo”, para pais e encarregados de 
Educação que frequentam pela primeira vez o 1º ano 
do 1º Ciclo Básico.

Um gesto nobre e inédito aconteceu em Odivelas. Mais de 100 
caloiros da Faculdade de Medicina Dentária passaram o dia 
18 de setembro, a recuperar muros da Escola Básica 1º Ciclo 
nº5 da Codivel, numa Praxe Social. Foi uma iniciativa que 
marcou a diferença do habitual conceito de praxe. A escola não 
foi escolhida ao acaso, já que deixou as melhores memórias 
de infância à Presidente da Comissão da Praxe, Sara Jorge, 
que pretendeu, desta forma, retribuir a amizade, o carinho e 
a devoção que lhe foram transmitidos em tempos de escola 
primária.
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Falar do ISCE - Instituto Superior de Ciências Educativas é falar do Grupo PEDAGO. A história de ambos entrelaça-se e 
nem parece estranho se recordarmos o seu fundador - Augusto Pais Martins - que ousou em 1971, criar uma das maiores 
instituições de ensino privado do país, atualmente com cerca de 2500 alunos.
Ao longo dos seus 40 anos de existência formou muitos milhares de pessoas, havendo casos em que três gerações da 
mesma família se sentaram nos bancos da mesma escola, em Odivelas.

Em 1984, nasceu o ISCE com o objetivo, cumprido, de desenvolver atividades de ensino, investigação e extensão comunitária 
nas áreas da Educação, do Desporto, do Social e Cultural e do Turismo.
Luís Picado, professor há 20 anos, é o Presidente desta Instituição Universitária desde há 5 anos. Cresceu nos corredores 
da PEDAGO - no Externato Pica-Pau e no ICE - Instituto de Ciências Educativas. Apesar de uma agenda profissional muito 
preenchida, garante ter tempo livre para uma das tarefas que mais aprecia - ser pai, babado, de dois filhos (2 e 4 anos).

Luís Picado 
presidente do ISCE
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O Grupo PEDAGO foi um sonho tornado 
realidade pelo seu fundador - Pais 
Martins que sonhou também o ISCE. 
A caminho dos 30 anos de existência, 
continua a cumprir-se o seu sonho?
Sem dúvida! O professor Augusto Pais 
Martins foi um visionário. Tive o privilégio 
de o conhecer e com quem muito 
aprendi. O seu sonho era precisamente 
criar um projeto educativo de raiz em 
Portugal; um projeto único, inovador 
e integrado desde o pré-escolar 
ao ensino Superior, incluindo até a 
Universidade Sénior e esse sonho está 
absolutamente concretizado.

A crise, nacional e internacionalmente 
instalada, sente-se nos corredores do 
ISCE?

A crise e a cultura são duas realidades 
que, muitas vezes, acabam por estar 
juntas porque a Cultura é também um 
momento de criação e de pensar a 
sociedade, pensar os valores, pensar 
os caminhos percorridos pelas pessoas 
e, nesse sentido, fala-se, discute-se 
e pensam-se soluções para a crise. 
No ISCE, entendemos a crise como 
uma possibilidade e como uma 
oportunidade, tentando encontrar as 
melhores soluções, procurando áreas 
formativas que deem resposta às 
necessidades de emprego no país -que 
também as há, apesar da crise existir! - 
e procurar, ao mesmo tempo, pessoas 
que sejam capazes de desempenhar 
profissões num quadro mais alargado 
de trabalho na Europa e no Mundo. Não 

nos focamos nos problemas, tentamos 
viabilizar as soluções.

O ISCE desenvolve inúmeras parcerias 
nacionais e internacionais que 
envolvem entidades e diversas 
organizações europeias, africanas, 
brasileiras e americanas. O último 
desafio, publicamente conhecido, 
reflete-se nos Mestrados a professores 
Angolanos. É vosso objetivo, também 
apostar na Educação em Angola?
Neste preciso momento, o 
administrador do ISCE, Prof. Dr. Ricardo 
Martins, encontra-se em Angola a 
desenvolver uma parte significativa das 
negociações subjacentes a esse projeto 
formativo. O ISCE é parceiro, desde há 
15 anos, do Ministério de Educação de 
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Angola com quem trabalhámos na 
formação de professores, nas áreas 
da supervisão pedagógica e formação 
de formadores e, também, na área de 
gestão e administração escolar. É um 
trabalho que fazemos com grande 
empenho e com grande satisfação. 
Temos estudantes com familiares em 
Angola que vêm estudar para o ISCE 
por terem boas referências dos seus 
familiares, o que, naturalmente, nos 
deixa satisfeitos e orgulhosos. O que 
estamos a fazer não é nada mais 
do que a nossa missão, mas é uma 
missão que está a ser bem aceite pelos 
outros.

A Medalha de Honra do Município 
de Odivelas, entregue em novembro 
último, é o reconhecimento do vosso 
trabalho?
Sentimo-nos, evidentemente, muito 
gratos por se terem lembrado de nós 
e por terem feito esse reconhecimento 
público. Ficamos, naturalmente, 
satisfeitos quando a sociedade acaba 
por reconhecer o trabalho desta 
instituição. Todos os reconhecimentos, 
quando são feitos pelos outros, 
engrandecem-nos; fazem-nos 
acreditar que o caminho está a valer a 
pena.

Além do espírito e dos valores que 
tentam sempre transmitir - de amizade 
e de criatividade, o ISCE é também 
reconhecido por ter um Provedor do 
Estudante que garante e defende os 
direitos dos alunos…
Os valores da nossa fundação 
passam por uma cultura humanista e 
humanizante e a vida desta instituição 
segue essa matriz. Daí, e mediante 
a possibilidade que a lei nos dá, termos 

criado o cargo de, no caso, Provedora 
do Estudante que faz um trabalho de 
salvaguarda e de defesa dos interesses 
dos alunos, viabilizando que todos 
os órgãos e todas as unidades da 
instituição funcionam e dão resposta 
aos pedidos dos alunos. A instituição só 
existe porque existem alunos. Todos os 
seus direitos têm de ser preservados. É 
percebendo os interesses dos alunos 
que nós percebemos o nosso próprio 
caminho. São os nossos “consultores” 
internos.

O que sente um professor e, neste 
caso, o Presidente do ISCE, quando um 
aluno chega ao fim do seu percurso 
académico e lhe transmite os seus 
mais sinceros agradecimentos. Fica um 
sentimento de “missão cumprida”?
Temos de ser gratos em todas as 
situações da vida e quando um 
aluno nos agradece pelo percurso 
formativo, cada um dos professores 
sente que cumpriu a sua missão e que, 
sobretudo, foi importante para aquele 
aluno. O ISCE orgulha-se de ter um 
quadro de professores qualificado e 
que pauta pelos valores humanistas. 
Quando todos conseguimos ser um 
“bocadinho” importantes para a vida de 
um aluno, estamos a ser importantes 
para a vida de uma pessoa, que será 
uma infinidade de possibilidades para 
lá de nós e terá, com certeza, uma 
oportunidade para contribuir para o 
desenvolvimento do nosso país.

Algum aluno voltou a entrar nestes 
corredores já no papel de professor?
Vários alunos! Nós procuramos 
sempre seguir os nossos alunos, após 
o percurso formativo. Temos uma 
unidade - ISCE Vida Ativa - que tem 

Cursos de Licenciatura 
em funcionamento 

no ano letivo 
2013-2014

Animação Sociocultural

Educação Básica 
(Educadores de Infância, 

Formação de Professores e 
Educação Não Formal)

Educação Física e Desporto

Educação Social

Turismo

www.isce.pt

1200 alunos
150 professores
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essa preocupação: seguir todos os 
alunos de forma a ajudá-los a entrar 
no mercado de trabalho, mas também 
seguir os melhores alunos, aqueles que 
se tornam profissionais de excelência 
para os tentar a voltar a esta instituição, 
no papel de professor. Eu, inclusive, 
embora não tenha estudado no ISCE, 
estudei em duas instituições do Grupo 
PEDAGO - o Externato Pica-Pau e o ICE.

Depois de 20 anos como professor, 
algum episódio que o tenha marcado?
Existiram muitos episódios que me 
marcaram ao longo deste tempo, mas 
considero ser importante percebermos 
o passado para conseguirmos também 
viver o presente e pensar o futuro. Tenho 
mais saudades do futuro do que do 
passado. As experiências que guardo 
são, sobretudo, de amizade e de relação 
com os alunos e vê-los a ter sucesso. 
Agora que estamos numa situação de 
emergência social, acreditamos que 
temos de dar ainda mais formação, 
dar mais de nós mesmos para que os 
alunos saiam com mais capacidade 
profissional e mais capacidade criativa 
para reinventar o futuro e reinventarem-
se a eles próprios.

Professor, Presidente do ISCE, sobra-
lhe tempo para o Luís Picado, cidadão 
e pai?
Naturalmente! O equilíbrio entre a 
nossa vida profissional, a vida pessoal e 
a vivência de cidadania é fundamental. 
Eu reservo - e o ISCE, felizmente, também 
me dá essa possibilidade, de atuar em 
termos de cidadania, por exemplo, na 
Universidade Sénior de Odivelas, em 
termos de apoio psicopedagógico. 
Tento participar também na vida 
comunitária, designadamente, no local 

onde estudam os meus filhos, tentando, 
como qualquer pai, contribuir para que 
eles tenham sucesso.

O que faz nos seus tempos livres?
Gosto muito de ler. Não é um “lugar-
comum”, mas é de facto, uma das 
minhas paixões. Mas, agora, tento, 
sobretudo, dedicar os meus tempos 
livres a acompanhar os meus filhos (2 e 
4 anos) que me ocupam muito do meu 
tempo livre. (riso babado)

O lema do ISCE continua a ser: 
“Construímos consigo o futuro”?
Sem dúvida! O futuro só faz sentido com 
os outros. É pelos outros e com os outros 
que nós podemos pensar o Amanhã. É 
com esse lema que vivemos, tentando 
levar cada um a viver o seu Melhor 
possível. Esse é o nosso objetivo: cada 
pessoa ter a oportunidade de ser o 
Melhor que consegue ser e quando o 
fazemos juntos, construímos o Futuro 
juntos!
Veja esta entrevista em: 
www.youtube.com/user/videoscmodivelas

Externato Pica-Pau
Creche | Educação Pré-Escolar

1º Ciclo do Ensino Básico

Instituto de Ciências 
Educativas

2º e 3º ciclos do Ensino Básico  
Ensino Secundário

Instituto Superior de 
Ciências Educativas de 

Odivelas 

Instituto Superior de 
Ciências Educativas de 

Felgueiras 

PEDAGOTUR 

Quinta da Montanha 
(parque temático e pedagógico)

Ginásio H2O VITA

  Edições Pedago
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Outubro 
mês repleto de animação, 
conhecimento e lazer 
para os mais idosos!  
Durante todo o mês de outubro, a Câmara Municipal de 
Odivelas voltou a celebrar a terceira idade com a realização 
de diversas atividades e espetáculos gratuitos, que 
procuraram abranger todos os aspetos relacionados com 
o envelhecimento ativo.
Desde a estreia da nova peça do Grupo de Teatro Sénior 
de Odivelas, passando por ateliês, visitas ao Palácio de São 
Bento, Museu da RTP, SIC, Rádio SIM e aos estúdios da Plural 
Entertainment onde se gravam novelas, eis que o Mês do 
Idoso terminou com chave de ouro e ao som da já famosa 
Banda Maior, para além do Encontro de Coros e Tunas e 
da Noite de Fados, que contou com uma vasta plateia, 
composta por utentes de diversas instituições do Concelho.

Concerto Banda Maior

Noite de Fados
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Encontro Tunas e Coros

Visita aos estúdios da Plural

Teatro Sénior

A aprender Inglês

Visita à SIC

Visita à Coleção da Paiã

Visita à Rádio SIM

Visita ao Museu da RTP

Visita ao Palácio de São Bento
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O 16º aniversário da Equipa de 
Cuidados Continuados Integrados 
de Odivelas foi celebrado, nos Paços do 
Concelho. É esta Equipa que acompanha 
as vítimas de doença prolongada, incurável 
e progressiva, na tentativa de prevenir o 
sofrimento que ela gera, proporcionando 
a máxima qualidade de vida possível a 
estes doentes e suas famílias. A Presidente 
Susana Amador aproveitou o momento 
para, mais uma vez, agradecer e enaltecer 
o carater humanitário desta Equipa. 

A  Câmara assinou Protocolo de Cooperação 
com o Hospital Beatriz Ângelo, em mais 
uma feliz parceria, que visa a realização 
de ações de cooperação institucional, no 
âmbito da Promoção e Educação para a 
Saúde, desenvolvendo ações e atividades 
diversas, implementando campanhas de 
sensibilização e elaboração de projetos 
de investigação, dirigidos à população do 
Concelho de Odivelas.

Nos meses de setembro, outubro 
e novembro, as Conversas em 
Rede, promoveram diversos 
workshops que debateram 
diversas temáticas como: 
“Doença Mental Grave e 
Contextos familiares: Experiência 
do Programa Pro-Actus”, 
“Estratégias para Promover 
o Desenvolvimento Infantil”, 
”Prevenção da Síndrome de 
Burnout nos Profissionais”, entre 
outras.

O Peditório Nacional da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, 
que decorreu em diversos locais do 
Concelho, contou com a participação 
de 50 voluntários do Banco Local de 
Voluntariado de Odivelas, durante 
quatro dias.

O PECPT - Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das Toxicodependências 
reuniu, no dia 18 de setembro, precisamente no dia em que se assinalava o seu 7º 
aniversário. Oportunidade para um momento formativo sobre o tratamento de 
situações de dependência, com a participação da Fundação Portuguesa para o 
Estudo e Tratamento da Toxicodependência que abordou, em particular, o Programa 
Terapêutico para adolescentes com consumo de substâncias psicoativas.

Breves
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A Violência Doméstica foi tema de ações de 
sensibilização, nos últimos meses, no Centro Comunitário e 
Paroquial da Ramada.
As ações decorreram no âmbito do Projeto RIIIM - Rede de 
Intervenção Integrada, Intersectorial e Multidisciplinar no 
combate à violência doméstica e ao tráfico de seres humanos.

Breves

Realojadas mais 3 famílias no final do 
Verão. “Um dia feliz, com soluções felizes”, foi desta 
forma, emocionada, que a Presidente da Câmara, 
Susana Amador, entregou as chaves de fogos 
municipais a munícipes que provinham de núcleos 
habitacionais degradados do Concelho (Barruncho 
e Talude Militar): 3 agregados familiares, sendo um 
deles constituído por um casal com 4 filhos.

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, 
marcou presença, no dia 1 de dezembro, na inauguração da nova 
Igreja de São José Operário, na Arroja, Freguesia de Odivelas. 
Na ocasião Susana Amador referiu que estamos perante uma 
obra “fruto da determinação de muitos e da esperança que não 
desespera!”. 
A Missa de Consagração foi presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Clemente. 
Após 4 meses de construção, esta nova igreja, fruto de um sonho 
de 24 anos, é agora uma realidade, num terreno cedido pela 
autarquia.
Com este novo espaço social, a Arroja fica mais “rica”, mais 
fraterna e mais solidária.

NOVO espaço social na Arroja
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Os Julgados de Paz de Odivelas funcionam desde julho de 
2008, na avenida Amália Rodrigues, lote 7, na Ribeirada, e 
têm recebido sempre boa classificação.
A prová-lo, novamente, está o último Relatório Anual do 
Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz que 
aponta para uma boa classificação quanto ao grau de 
satisfação dos utentes.
No que concerne ao profissionalismo dos funcionários, 
a classificação atribuída é muito satisfatória, sendo que 
Odivelas está acima da média na maioria das questões dos 
inquéritos de satisfação aos utentes. 
Os Julgados de Paz de Odivelas apresentam-se como um 
meio jurisdicional para a resolução de causas cíveis de 
menor complexidade, proporcionando aos cidadãos uma 
justiça mais célere, eficiente e a custos reduzidos. 
Em 2012, deram entrada 388 processos, mais 81 que em 2011, 
90% dos quais concluídos com sucesso, sendo a duração 
média de resolução dos processos em Odivelas de 45 dias. 
O Relatório indica ainda que, em Odivelas, existem ótimas 
instalações e meios materiais, proporcionados pelo 
Município, assim como uma equipa de funcionários com 
formação adequada. 
Por fim, relembra-se que o respetivo Tribunal Judicial de 
Comarca, que se situa noutro concelho, encontra-se com 
milhares de processos em atraso, o que torna o trabalho dos 
Julgados de Paz de Odivelas mais pertinente e meritório, num 
Concelho com uma população extremamente carenciada de 
uma “Justiça de Proximidade”. 

NOTA elevada!
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1700 foi o número de atendimentos efetuados pelo SMIC - Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao longo  de 2013. Desde o início deste ano que, no âmbito da entrada em vigor 
da Nova Lei do Arrendamento Urbano, a autarquia tem prestado apoio aos munícipes do Concelho. 
Os meses com maior afluência foram os de julho e agosto, numa média de 150 atendimentos por mês, o 
equivalente a cerca de sete atendimentos diários. 
O SMIC esclareceu dúvidas colocadas pelos munícipes, efetuando um trabalho exaustivo e minucioso, 
produzindo, caso a caso, as simulações para as atualizações das rendas, para além, de apoiar na redação 
das respostas a enviar aos senhorios.
Odivelas orgulha-se de ser das poucas autarquias da Área Metropolitana de Lisboa a prestar este tipo de apoio, 
com o objetivo de proteger os arrendatários com menores recursos económicos e/ou maiores de 65 anos. 
O atendimento do SMIC é gratuito!

NOVA LEI DO ARRENDAMENTO
1700 MUNÍCIPES PEDEM AJUDA À CÂMARA
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Uma das grandes apostas da Câmara 
Municipal de Odivelas passa pela 
requalificação dos espaços verdes no 
território. Nos últimos meses do ano, 
alguns espaços foram intervencionados, 
ganhando “nova vida”.
A autarquia assegurou a plantação de 
diversas árvores e arbustos, recuperando 
e criando novas zonas verdes, na 
Av. Reinaldo dos Santos e pracetas 
adjacentes, situadas nas Colinas do 
Cruzeiro, Freguesia de Odivelas, com 
o objetivo de restabelecer a mancha 
verde. O Bairro da Codivel, em Odivelas, 
tem sido alvo de uma intervenção que 
dignificou esta área, tornando-a mais 
apelativa e coesa. Os 2.500m2 das 
ruas Gomes Leal e Camilo Pessanha, 
que constituem um corredor de ligação 
entre uma zona residencial, as áreas de 
estacionamento automóvel periféricas 
e as instalações do Metropolitano de 
Lisboa estão agora mais requalificadas. 

E porque uma boa requalificação 
ambiental necessita da intervenção 
ativa de toda a população, a autarquia  
comemorou, no dia 25 de novembro, 
com 130 Crianças do Jardim-de-Infância 
Álvaro de Campos e da Escola Básica do 
1º Ciclo n.º5 de Odivelas, o Dia da Floresta 
Autóctone, com uma Ação de Plantação 
de Carvalhos. Esta ação contribuiu para  
a conservação das florestas naturais, 
divulgando a sua importância ambiental 
e económica e a necessidade de as 
salvaguardar da sua destruição.
Na Pontinha, a Câmara de Odivelas 
juntou-se ao grupo Plantar Portugal e 
iniciou a plantação de 750 árvores na zona 
envolvente ao Parque dos Bichos. Uma 
iniciativa integrada nas comemorações 
da Semana da Reflorestação Nacional 
que contou com a participação de 
dezenas de voluntários. Alfarrobeiras, 
Pinheiros, Cedros do Buçaco e Ciprestes 
fazem agora parte da flora do Concelho.

CONCELHO MAIS VERDE
Espaços verdes requalificados
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Prémio Distinção Empresarial 2013 
Foram distinguidos na Categoria Carreira: José Manuel da Silva Fonseca 
- Frigoríficos Imperial, Lda; na Categoria Criação de Emprego: EASYFRESH, 
Sociedade Unipessoal, Lda, e na Categoria Inovação: CODAN PORTUGAL 
- Instrumentos Médicos, S.A. A Câmara Municipal atribuiu ainda Menções 
Honrosas às empresas CODAN PORTUGAL e Empresa TYTEC.

At iv idades 
Económicas

O  Município continua a promover 
ações de esclarecimento na área das 
atividades económicas.

No mês de novembro, “Licenciamento 
Zero: Maior facilidade na abertura 
do seu negócio” foi a temática da 
sessão que visou dar a conhecer 
a simplificação dos procedimentos 
de controlo prévio associados 
à instalação e modificação das 
atividades económicas de comércio, 
serviços e ocupação do espaço 
público.

Já em dezembro, abordou-se o tema 
“Boas Práticas na Recuperação 
de Dívidas” com o objetivo de dar a 
conhecer as ferramentas legais atuais 
para recuperação de créditos, as 
práticas a adotar após o vencimento 
da divida e a fase judicial.

A Casa da Juventude abriu, em outubro, as suas portas ao Curso de 
Formação Financiada com o módulo “Organização do Trabalho”. 
O curso decorreu na sequência da assinatura do protocolo entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e o Instituto de Soldadura e Qualidade, entidade 
reconhecida pela excelência da sua atividade de formação, investigação e 
desenvolvimento. 
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Cultura invade Biblioteca
A Biblioteca Municipal D. Dinis continua a ser palco de diversas atividades para a infância. Até junho de 2014 decorre 
mais uma edição da hora do conto, intitulada “Pin & Guim”, com muitas surpresas e novidades.
Já nos últimos meses, houve diversos workshops de plasticina, proporcionando aos mais novos momentos de alegria 
e criatividade. 
E a não esquecer, o teatro infantil que subiu ao palco nos meses de outubro e dezembro, com as peças: ”Em Busca da 
Pérola do Calor” e “Um Natal Especial” pela Associação Cultural Muzumbos.
Ainda na biblioteca, no Pólo de Caneças, regressou o projeto “Sábados com História”.

Centro de Exposições com grande dinâmica
Passou por esta casa da cultura, nos últimos meses, a Exposição de Pintura «PH AMOR: O Que Devora», da autoria do 
artista César Teles, a Exposição sobre a vida e a obra de João Santos e a Mostra de Painéis Azulejares do Século XVIII 
que apresentou com todos os pormenores, o património azulejar, acervo do Município de Odivelas.
Para além destas exposições, decorreram a Palestra “Aprender a Falar Positivamente” e o Workshop de Yoga que 
proporcionou momentos de grande aprendizagem e descontração aos participantes, bem como, o Workshop Pessoal 
e Empreendedorismo que promoveu o empreendedorismo e a importância do Marketing Pessoal.
Atualmente, e até aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, mantêm-se patentes as Exposições de Pintura «Tratado 
Ilusionista» de Luís Athouguia e “Ausências” de Carmen Direitinho. 



| 27revista municipal | dezembro 2013   

Milhares de pessoas passaram, este ano, pelo Festival da Sopa de Caneças no fim de semana de 13 a 15 de setembro. 
O aumento do número de visitantes comprova o enorme sucesso que tem tido esta iniciativa que junta a tradição, a 
restauração, a cultura e o turismo. 
Promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia, este festival divulga o nosso Concelho, 
contando com a participação de diversos estabelecimentos de restauração, que servem sempre vários tipos de sopas 
e petiscos, e de artesãos de todos os pontos do país que deram vida à mostra de artesanato.
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As Equipas do Clube do Movimento e da Universidade Senior de Odivelas 
representaram o Concelho, no dia 10 de dezembro, no Torneio de Boccia – 
“Sempre Jovem” da Área Metropolitana de Lisboa, ocupando os primeiros 
lugares do pódio. 
Este evento desportivo contou com a presença do Secretário de Estado do 
Desporto, Emídio Guerreiro.

400 seniores do Clube do Movimento encheram o Jardim da Música, em Odivelas, no dia do 15º Aniversário do Município de 
Odivelas - 19 de novembro, ao participarem numa mega aula de aeróbica e de defesa pessoal. Na ocasião, a presidente agradeceu 
a participação da população sénior e referiu que “hoje há um município novo que dá resposta às diversas áreas de intervenção do 
Concelho”. 

As Ações de Defesa Pessoal para a população sénior regressaram no mês 
de outubro. Esta experiência ajuda na prevenção de situações geradoras 
de conflito.

400 seniores
mexem-se em Odivelas 
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O Clube do Movimento é dos projetos mais emblemáticos da Câmara Municipal de Odivelas, no terreno desde o ano 2000.
Este clube é um programa de atividade física regular, gratuito, destinado a todos os munícipes do Concelho de Odivelas, com mais 
de 60 anos de idade. Hoje, com mais de 1300 participantes, este projeto congratula-se com diversas atividades, como as novas 
aulas de defesa pessoal, o clube das caminhadas, a hidroginástica, a ginástica de manutenção e o boccia sénior.
O programa pretende criar condições para a prática de atividade física, assim como, melhorar a qualidade de vida da população 
sénior, contribuindo para uma melhoria da autonomia funcional, autoestima, autoconfiança e pela integração em atividades de 
grupo de modo a prevenir situações de isolamento social.
A média de idades é de 70 anos, com uma maior participação de mulheres, com 1014 participantes, face aos 306 atletas do sexo 
masculino. O Clube do Movimento apresenta, desde o seu início, uma extensa lista de espera que, de ano para ano, tem vindo a 
aumentar.

Clube do Movimento
Mais de 1300 Seniores fazem deste clube um Grande Projeto!
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EuroAcro em Odivelas
O Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática encheu o Pavilhão 
Multiusos de Odivelas de 18 a 27 de outubro.
A Seleção Portuguesa conquistou 10 Medalhas: 1 de Ouro, 2 de Prata e 7 de 
Bronze - o melhor resultado de sempre! 
O Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, João Paulo Rocha, não 
poupou elogios à Câmara Municipal de Odivelas face às condições disponíveis 
no Multiusos de Odivelas para a prática desportiva.

GCO Ganhou colchão 
para a modalidade de trampolins
O Ginásio Clube de Odivelas ganhou colchão para a modalidade de 
trampolins. A Câmara ofereceu, no inicio da época, este equipamento no 
valor de 440.37€. A autarquia colmata assim uma necessidade do clube que 
acolhe dezenas de jovens, diariamente, para a prática desportiva.
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Na cerimónia teve ainda lugar 
a  entrega do Prémio de Mérito 
Rainha Santa Isabel que distingue 
os melhores alunos na Disciplina de 
Português, do 12º ano de escolaridade, 
do Ensino Secundário Regular e do 
Ensino Secundário Profissional e a 
entrega de várias honrosas Medalhas 
Municipais.

Odivelas um Concelho 
MAIS COESO, MAIS MODERNO
Este jovem Município completou 
no dia 19 de novembro - Feriado 
Municipal - 15 anos, numa Sessão 
Solene que decorreu, numa das salas 
mais emblemáticas do Concelho de 
Odivelas, o Auditório do Centro Cultural 
da Malaposta, no Olival Basto. 
Na ocasião a Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana Amador, 
centrou o seu discurso nas Linhas de 
Orientação Estratégicas 2014/2020 
para o Concelho de Odivelas: reforçar 
o papel de Odivelas no contexto 
metropolitano, qualificar Odivelas 
como espaço urbano e humanizado 
e afirmar Odivelas como espaço de 
oportunidade, socialmente coeso e 
solidariamente justo.
Susana Amador referiu ainda que a 
grande prioridade para os próximos 
4 anos continua a ser a elaboração 
de políticas para as pessoas e para 

as famílias de Odivelas. Por isso, as 
primeiras medidas visaram essa 
mesma salvaguarda. Assim, desceu de 
novo o IMI, colocando Odivelas agora 
como um dos Municípios do Distrito de 
Lisboa com taxas mais baixas e mais 
atrativas (0,675/ e 0,375) e continua a 
isenção de derrama às novas empresas 
que venham para o Concelho ou que 
aqui criem empregos. Tal como a 
população sénior, também as crianças 
e as respetivas famílias merecem 
todo o apoio da Câmara Municipal. 
Nesse âmbito, há vários anos que a 
autarquia, oferece, em Setembro, os 
livros escolares às crianças do 1º ciclo. 
Por seu lado, o Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, 
Miguel Cabrita criticou, no seu discurso, 
duramente as políticas seguidas pelo 
atual Governo e os ataques ao poder 
local democrático.

Outro dos momentos marcantes da 
Sessão Solene foi a apresentação do 
novo Site da Câmara Municipal de 
Odivelas, com uma nova dinâmica e 
mais moderno. 

www.cm-odivelas.pt



32 | revista municipal | dezembro 2013 

    MEDALHAS MUNICIPAIS 2013

Medalha a ser entregue
à posteriori

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU PRATA
José Ramos  e Armando Costa de Sousa

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO 
Manuel Balas de Matos

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO
Coordenadora da USF de Cruzeiro, 
Dr.ª Elisabete Gomes, 

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO
Coordenador da USF da Ramada, 
Dr. Luís Martins

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO
Coordenador da USF Genesis
Dr. Carlos de Sousa

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU PRATA
Ricardo Filipe da Silva Braga (Ricardinho)

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO 
Francisco Rosado

MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, 
GRAU OURO
João Batista Coelho
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU PRATA Rancho de Folclore Etnográfico
“Os Moleiros do Pomarinho”. Recebeu a Medalha, 
a Presidente da Direção, Ana Carvalho 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU PRATA Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima. Recebeu a Medalha, Teresa Cópio, 
representante da Direção da APAV

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU PRATA Casa Rainha Santa Isabel Centro de 
Acolhimento Temporário. Recebeu a Medalha, Maria 
José Vallêra da Associação Jardins-escola João de Deus

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO
José Lúcio Ribeiro de Almeida

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO
Joaquim Marques Farinha

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO
Joaquim da Silva Carvalho

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO
Fernando Manuel Palacino

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO
António Jorge Rego Paiva Resende da Silva

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU OURO 
ISCE - Instituto Superior de Ciências Educativas. 
Recebeu a Medalha, Prof. Dr. Luís Picado

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO,
GRAU OURO Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco. Recebeu a Medalha, 
Armando Leandro, o Presidente da Comissão

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO,
GRAU OURO Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. Recebeu a Medalha, o 
Secretário Executivo da CPLP, Murade Isaac Murargy

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO,
GRAU OURO, a título póstumo
José Francisco Guerreiro. Receberam a Medalha, 
os netos Tiago e João Guerreiro








