


2 | revista municipal | junho 2014 

03 | Editorial

04 | Agenda Concelho mais Inclusivo

10 | Saúde

12 | Desporto

16 | Entrevista com Nelson Évora

20 | SIMAR  - Água e Resíduos

21 | Ambiente

22 | Obras

25 | Juventude

26 | Cultura

30 | Assembleia Municipal

Propriedade Câmara Municipal de Odivelas - Rua Guilherme Gomes Fernandes - Quinta da Memória 2675 - 372 Odivelas
Diretora Susana Amador Coordenação, Layout, Recolha de Informação e Tratamento Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 
Fotografia Arquivo Câmara Municipal de Odivelas T 21 932 08 50 F 21 934 43 98 E geral@cm-odivelas.pt 
Depósito Legal 196 213/03
Os artigos pertencentes a esta publicação poderão ser reproduzidos, indicando expressamente de onde foram extraídos.

ficha técnica

04|concelho mais inclusivo

12|desporto

26|cultura

16|entrevista

índice



| 3revista municipal | junho 2014   

Estimad@ Municípe,

 

Partimos para esta segunda metade do ano convictos das dificuldades sociais e económicas que 

ainda persistem para a larga maioria dos portugueses. Também as autarquias se continuam 

a deparar com constrangimentos de diversa ordem, um cenário que exige aos Municípios a 

implementação de uma gestão e de políticas estratégicas com o máximo de rigor e eficácia, 

procurando garantir o seu principal desígnio que é o de melhor servir a sua população e as suas 

mais prementes necessidades. 

Em Odivelas, sempre procurámos promover ideais democráticos onde prevaleça o 

desenvolvimento económico, social e humano do nosso território, bem como a melhoria 

substancial da qualidade de vida no nosso Concelho. Continuamos também a impor uma 

grande dinâmica e a realizar um relevante investimento nas áreas da educação, ação social, 

saúde e habitação. É disso exemplo a realização da Agenda “Odivelas: Concelho mais Inclusivo”, 

onde concretizámos a iniciativa anual do Passeio Sénior que proporcionou a 1.500 munícipes 

com idade igual ou superior a 60 anos, a oportunidade de usufruírem de um passeio a Abrantes 

para um dia de grande convivência e solidariedade. 

É igualmente sob a égide desta Agenda e dentro deste espírito solidário que realizámos outras 

iniciativas com fortes componentes de coesão e equidade social, e onde aprovámos a criação 

de um Fundo de Emergência Municipal que terá o intuito de ajudar as pessoas mais carenciadas 

nas suas despesas mais básicas, nomeadamente em medicamentos e faturas da água ou da 

luz.

 

Para dar um verdadeiro impulso na nossa economia local, vamos inaugurar proximamente 

a 1ª Incubadora de Empresas que ficará sedeada na Ramada, num claro apoio ao 

empreendedorismo e à criação de novas empresas. Além disso, estamos ainda a encetar todos 

os esforços visando a abertura em breve de um Centro de Emprego em Odivelas.

No que diz respeito aos serviços municipalizados de água e saneamento, também aqui 

demos recentemente um grande passo. Após inúmeras e infrutíferas tentativas desta Autarquia 

de encontrar uma solução aceitável e equilibrada com o Município de Loures, atual gestor 

destes serviços no nosso território, estamos agora na iminência de colocar um ponto final 

nesta “dependência”. Após um diálogo franco de equidade e respeito mútuo entre ambos os 

municípios, tornou-se finalmente possível celebrar um acordo para a constituição dos Serviços 

Intermunicipalizados de Loures e Odivelas (SIMAR) para a gestão do serviço de abastecimento de 

água, do serviço de saneamento e águas residuais e de gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Este acordo é o início da construção de uma casa comum, perspetivando a melhoria dos serviços, 

a busca de soluções inovadoras, racionalidade financeira e o respeito pela integralidade dos 

direitos dos trabalhadores.

Continuaremos pois a fazer tudo para que Odivelas seja um território mais justo, mais coeso, 

mais desenvolvido, mais sustentável e mais solidário, onde seja bom viver, investir, crescer, 

estudar e trabalhar. Contamos consigo neste desígnio!

Aceite um abraço amigo da sua Presidente,

Susana Amador

ed
ito

ria
l
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Durante os meses de abril, maio e junho, 
desenrolou-se a Agenda “Odivelas: 
Concelho mais Inclusivo” com a 
Presidente da Câmara, Susana Amador, 
a visitar equipamentos educativos e 
sociais, contactando de perto com os 
agentes e organizações educativas e 
sociais, promovendo, simultaneamente, 
iniciativas e projetos de base local e 

municipal.
Neste período, realizaram-se visitas a 
escolas básicas e a centros de dia do 
Concelho, 1500 idosos participaram no 
Passeio Sénior, numa evidente aposta 
no combate à solidão e ao isolamento. 
Odivelas viveu, ainda, a inauguração  
do equipamento “O Telhadinho” da 
CEDEMA, viu o novo autocarro da 

Rodoviária de Lisboa com desenhos 
dos nossos alunos e a alegria de cerca 
de 500 crianças que deram largas 
à atividade física na Corridinha da 
Primavera, entre muitas outras iniciativas 
de destaque.
As próximas páginas desta revista dão 
conta desta atividade intensa da Agenda 
Odivelas: Concelho mais Inclusivo.

É um dos programas criados pela 
Câmara Municipal, no âmbito da Agenda 
“Odivelas: Concelho mais Inclusivo”, e 
tem como objetivo, único e fundamental, 
uma intervenção urgente e rápida junto 
dos munícipes em situação de pobreza 
extrema, durante o ano de 2014.
O Fundo prevê a atribuição de um apoio 
financeiro a todos os agregados familiares 
ou pessoas singulares para fazer face a 
despesas essenciais ao suporte básico 
de vida como, por exemplo, fraldas, 
papas ou leite, medicamentos, bem 
como outras de carácter inadiável como 
o são os pagamentos da eletricidade, 

água ou gás.
O Regulamento do Fundo está 
disponível no site da Câmara Municipal 
de Odivelas, onde poderão ser 
consultados, nomeadamente, os critérios 
de candidatura e a documentação 
necessária para o efeito, cabendo aos 
serviços municipais da área da ação 
social, posteriormente, receber, orientar 
e encaminhar os munícipes, em todas as 
fases do processo.
Contacte a Divisão de Inovação Social
Edifício CMO - Parque Maria Lamas
Rua da Memória, nº 2 A Odivelas
Telefone: 21 932 03 23

Nestas visitas às escolas requalificadas, por requalificar, e com projetos de destaque na comunidade escolar foi possível apurar o estado 
do parque escolar. Foram visitadas as Escolas Básicas: Quinta de São José, na Póvoa de Santo Adrião, Professora Maria Costa, na Ramada, 
Casal da Serra, na Pontinha, Sophia de Mello Breyner Andresen, em Famões e Jardim-de-Infância Vieira Caldas, em Caneças.

Visitas às escolas

Agenda “Odivelas: Concelho mais Inclusivo”    
Educação e Inclusão Social na ordem do dia

O Fundo de Emergência Social do Município
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A Escola Braamcamp Freire está entre as 30 melhores 
escolas mundiais ao nível da arquitetura e do 
equipamento, segundo o site norte-americano Best 
Education Degrees, ocupando um honroso 13º lugar.
No dia 5 de maio, houve festa na escola com o 
descerramento da placa do Prémio de Arquitetura 
WAN 2013, conquistado após a remodelação 
concluída em 2012.

Alunos do 10º ano de todas as Escolas Secundárias 
do Concelho e da Escola Profissional Agrícola D. Dinis 
tomaram conta da Reunião de Câmara. No dia 14 de 
maio, foram eles, os “atores” que interpretaram o papel 
de Presidente da Câmara e de Vereadores no âmbito do 
Projeto Executivo Municipal Jovem. Da reunião, saíram 
propostas que farão parte do Orçamento Participativo 
Jovem e do Orçamento Municipal da autarquia em 
2015. Exemplo disso, a revitalização da Ecopista da Paiã, 
a dinamização do Centro Interpretativo das Águas de 
Caneças, a criação do Parque Desportivo de Odivelas e a 
realização de um Mercado de Natal na Pontinha.

Secundária da Pontinha 
entre as melhores do mundo

EXECUTIVO JOVEM

E-book já disponível
A Câmara Municipal de Odivelas já deu a conhecer o 
E-book “Para além do insucesso…abrir janelas para voar”, 
escrito na 1ª pessoa pela equipa do Projeto Sei! Odivelas.
Este livro eletrónico retrata algumas histórias de vida 
repletas de amargura e de tristeza de alunos e das suas 
famílias. São apenas 9 das mais de 20 mil histórias que a 
equipa de mediadores tem acompanhado ao longo dos 
últimos quatro anos, nas escolas do Concelho.
Poderá ler este E-book no site e no Facebook da Câmara.

“Ser Família”
As famílias atuais e os novos desafios escolares foram 
tema das Jornadas SEI! Odivelas, em pleno Ano Europeu 
da Família. Desde o ano letivo 2010/2011 que o Projeto SEI! 
Odivelas realiza, anualmente, Jornadas que debatem 
temas centrais da prática educativa e do envolvimento 
parental, partilhando estratégias e boas práticas escolares 
no âmbito da integração e promoção do sucesso escolar 
dos alunos. 
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Todos os anos, a Rodoviária de Lisboa coloca um novo 
autocarro a circular no Concelho de Odivelas e não é 
um autocarro qualquer. Apresenta-se pintado com os 
desenhos e as palavras de alunos de escolas do Concelho 
que participaram e ganharam o Concurso Em Odivelas, 
Segurança… Total!
No presente ano letivo, a grande vencedora foi a Escola 
Básica Sophia de Mello Breyner Andresen que, desde o 
dia 29 de abril, vê a sua “obra de arte” a funcionar como 
carreira 230, ligando o Casal de Cambra a Odivelas.
O concurso contou com o patrocínio da Kidzania e o apoio 
da PSP - Programa Escola Segura, Liceu Passos Manuel, 
Editora Impala, Império Bonança, Strada Shoping § Fashion 
Outlet, Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas e 

Programa Segurança para Todos da Renault.

Vencedora
EB1/JI Sophia de Mello Breyner Andresen 

2º Lugar 
EB1/JI Olival Basto 

3º Lugar - EB1/JI Manuel Coco 

Menções Honrosas 
EB1/JI Casal dos Apréstimos 

EB1/JI Pintor Artur Alves Cardoso

EB1 Rainha Santa

Inserida neste Concurso, realizou-se ainda a Exposição 

dos trabalhos escolares no Strada Outlet. O trabalho, 

a criatividade e a arte das escolas cumpriram, assim, 

o seu 11º ano consecutivo de exposição e de alerta em 

nome da segurança rodoviária.

Alunos premiados em Odivelas com viagem ao mundo 
fantástico da Kidzania, onde, naturalmente, reinou a 
alegria e a boa disposição.

“Polícias de palmo e meio” voltaram a ser protagonistas de 
operações STOP, nas Freguesias do Concelho. O Projeto Ser 
Seguro envolve, anualmente, uma média de 2.500 alunos. 

SerSeguro nas estradas do Concelho
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Mais de 300 alunos das escolas de 1º Ciclo do Concelho 
participaram no Sarau Gímnico Escolar de Odivelas. O 
Pavilhão da Secundária da Ramada recebeu ginástica 
acrobática, artística, de grupo e trampolins.

Este ano, a tradicional “Corridinha da Primavera” juntou 
mais de 400 alunos, seus pais, familiares, professores 
e muitos amigos na Ecopista de Odivelas. Momentos 
de boa disposição e energia que uniram todas as 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do 
Concelho de Odivelas.

Chefs de cozinha da Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril foram à Escola Básica Manuel Coco, em Odivelas, 
ensinar os alunos a preparar uma refeição. Este foi um 
almoço saudável e diferente, elaborado com alimentos que 
constam nas ementas escolares.

A festa da criançada
Mais de 1200 crianças celebraram o Dia Mundial da Criança 
no Pinhal da Paiã, Pontinha.
Teatro, hora do conto, pinturas faciais, escultura de balões, 
jogos tradicionais e insufláveis deram aos alunos - das 
Escolas Básicas Rainha Santa, Maria Lamas e Máxima Vaz, 
de Odivelas, e Quinta da Paiã e Mário Madeira, da Pontinha 
- a oportunidade de participarem em atividades ligadas ao 
mundo dos sonhos e da imaginação.
A organização esteve a cargo da Câmara Municipal de 
Odivelas, Municipália e Rodoviária de Lisboa.
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1500 seniores viveram, no mês de maio, 
momentos de grande convívio e alegria 
no já tradicional Passeio Sénior, este 
ano, à região de Abrantes. Todos os 
anos, o Município de Odivelas realiza 
este passeio, gratuito para portadores 
do Cartão Sénior. Provenientes de todas 
as freguesias do Concelho de Odivelas, 

os seniores participaram num almoço 
de confraternização que se prolongou 
durante toda a tarde, com muita música 
e animação, e tiveram a oportunidade 
de ouvir excelentes novidades dadas, 
em 1ª mão, pela Presidente Susana 
Amador: o lançamento do projeto BUS 
Saúde - um pequeno autocarro que 

vai fazer duas deslocações diárias ao 
Centro de Saúde da Ramada, e a criação 
do Fundo de Emergência Municipal 
destinado a auxiliar munícipes em 
situações limite como a falta de dinheiro 
para medicamentos ou dificuldades nos 
pagamentos de faturas da água e da 
luz.

A Agenda “Odivelas: Concelho mais inclusivo” visitou ainda o Centro de Dia do 
Bairro Stº Eloy e o Centro de Dia Terceira Idade do Olival Basto. Oportunidade para 
verificar o resultado das obras de adaptação e reabilitação realizadas nestes 
equipamentos, com vista a proporcionar as melhores condições para a prestação 
de serviços e acolhimento dos seniores do Concelho.

Passeio Sénior

Banda Maior 
A Banda Maior apresentou, ao vivo, no dia 14 de junho, o seu primeiro CD, 
intitulado «O Regresso dos Clássicos», que conta com a participação especial de 
Carlos Mendes, padrinho do grupo. O Pavilhão Polivalente de Odivelas encheu 
para ouvir e dançar ao ritmo dos famosos clássicos dos anos 60 e 70, desta 
banda local que tem ganho bastante projeção nacional, sendo convidada para 
diversas atuações de norte a sul do país.
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O dia 22 de abril ficou gravado no coração do Município de 
Odivelas, graças à inauguração, neste dia, de “O Telhadinho” 
em Famões - a nova casa da CEDEMA, a Associação de Pais 
e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos.
O dia, vivido com muita emoção, teve diversos momentos 
altos: entre o descerramento de placas, a visita guiada às 
excelentes condições do novo equipamento localizado em 
Famões, também o momento solene dos discursos com os 
sentidos agradecimentos por parte da Presidente da Direção 

da CEDEMA, Maria Antónia Machado a todos os parceiros, 
acentuando o facto de se ter criado emprego e, sobretudo, 
dado resposta a situações dramáticas. 
Também emocionadas, a “madrinha” da CEDEMA, Maria 
Cavaco Silva, e a Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana Amador, que entregou, na ocasião, um 
cheque de €50.000,00, totalizando, assim, um subsídio de 
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) atribuído pela 
Câmara à CEDEMA.

Inauguração de “O Telhadinho”

Odivelas vestiu-se de azul
O Dia da Consciencialização do Autismo foi assinalado 
em Odivelas, com a adesão do Município ao Movimento 
Light It Up Blue. Edifícios emblemáticos, como os Paços do 
Concelho, o Cruzeiro ou a Malaposta estiveram iluminados 
de azul. 40 crianças com Espectro do Autismo frequentam, 
diariamente, as Unidades de Ensino Especial da Rede 
Pública do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico do Concelho. 

Equitação Terapêutica
Foi num ambiente de muita animação que decorreu, em 
junho, o V Encontro Regional de Equitação Terapêutica. 
Participaram 35 alunos do Projeto Hipoterapia de 
Odivelas, da CRINABEL - Cooperativa de Educação de 
Crianças Inadaptadas de Sta. Isabel, da Cerci Tejo e da 
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa.

 “Sejam todos muito felizes nesta casa…” 
Maria Cavaco Silva

“Esta é uma história de amor, amor coletivo, com pessoas especiais 
e felizes num município que conta com 1000 novas respostas sociais”  
Susana Amador
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Maio foi Mês do Coração e a Câmara 
Municipal preparou uma semana em 
cheio através do Programa “Inclui-te! 
Com Saúde e Cidadania…”. 
Entre os dias 12 e 18 de maio, o Strada 
Shopping & Fashion Outlet foi palco de 
diversos rastreios e testes gratuitos, 
nomeadamente, auditivos, visuais, 

asma, tensão arterial, glicémia, 
colesterol, alergias alimentares, pele, 
HIV, peso saudável, entre outros. Houve 
ainda sessões de Reiki, Acupunctura, 
recolha de sangue e medula e 
consultas de cessação tabágica, e 
um momento mais descontraído 
proporcionado por um flash mob em 

plena Praça da Restauração.
Centenas de pessoas participaram, 
também, numa ação de atividade 
física na EcoPista da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, na Pontinha, que 
contou com a presença de Rui Barros, 
o professor do programa de T.V. - “Peso 
Pesado”.

Mês do Coração 

Pleno de Saúde
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PECPT ganha novos parceiros 
Desde o mês de maio, que o Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT) conta com novos parceiros: a Liga Portuguesa Contra 
a Sida, o Hospital Beatriz Ângelo, a Escola Agrícola D. Dinis, a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Fundação Portuguesa para o 
Estudo, Prevenção e Tratamento da Toxicodependência.

Felicidade na Malaposta
Centenas de seniores assistiram à Tertúlia “A Felicidade não tem idade” no Centro 
Cultural Malaposta. Estiveram presentes personalidades de diversas áreas de 
intervenção consideradas fundamentais para um envelhecimento mais ativo e 
saudável: o caso do conhecido cardiologista Fernando de Pádua, a Presidente 
da Liga Portuguesa Contra a Sida, Eugénia Saraiva, a atriz Manuela Maria e a 
jornalista Fernanda Freitas, entre outros. No final, todos os presentes participaram 
num momento de Yoga do Riso. 

Workshops “Toma conta de Ti!”
A Câmara Municipal de Odivelas assinou, no dia 18 de março, um Protocolo de 
Cooperação com a prestigiada Associação Laço. No âmbito deste protocolo, 
realizaram-se diversos workshops com o tema “Toma conta de Ti!” que 
abordaram os comportamentos modificáveis que têm impacto na redução do 
risco do cancro da mama. 
O conceito “Toma conta de ti!” deu a conhecer a dezenas de alunos das Escolas 
Secundárias de Odivelas a importância de conhecer o corpo e a importância 
da deteção precoce.

Dia Mundial da Saúde
Como já vem sendo hábito, Odivelas comemorou o Dia Mundial da Saúde - a 7 de 
abril, com um variado leque de iniciativas. O conceituado cardiologista Fernando 
de Pádua veio ao Centro de Exposições de Odivelas apresentar “O meu livrinho do 
Coração”. No mesmo dia, cerca de 40 alunos da Escola Secundária de Odivelas 
estiveram à conversa sobre “Afetos e Sexualidade”, no âmbito do Programa 
Municipal de Promoção da Sexualidade Saudável.
Ainda no âmbito das comemorações, no dia 4 de abril, na Secundária da Ramada, 
alunos do 9º ano participaram em inúmeras atividades saudáveis e em rastreios.

Rastreios AVC
O Centro de Exposições de Odivelas continua a receber, aos 3ºs domingos de 
cada mês, Rastreios Gratuitos ao AVC, controlando o peso (Índice de Massa 
Corporal), Tensão Arterial, Glicémia, Colesterol e Nutrição - Gestão da Medicação. 
Centenas de pessoas já participaram nestes rastreios.
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Pedalada Fair Play 
O Dia Mundial da Atividade Física em Odivelas (6 de abril) foi passado a pedalar: 15km pelo Fair Play, numa iniciativa em 
parceria com o Panathlon Clube de Lisboa e com as Colinas Bike Tour, que pretendeu promover e sensibilizar os atletas 
para a temática da ética no desporto em geral.

Mais pedalada - Colinas Bike Tour
A prova que é já uma tradição voltou a realizar-se no mês de 
maio - 160 Km a pedalar entre Odivelas (urbana) e Odivelas 
(rural) contou, este ano, com uma centena de participantes. 
Pelo 5º ano consecutivo, a organização do grupo Colinas 
Bike Tour que contou com o apoio da Câmara Municipal, 
voltou, assim, a brilhar e, também, a inovar: desta vez, 
houve uma caminhada de 8 km pela barragem alentejana. 

Nunca é tarde demais...
O Clube do Movimento aprendeu novas 
modalidades: Tai Chi, Aerocombat, Danças e 
Educação Postural foram ministradas, neste ano 
letivo, em diversos locais do Concelho de Odivelas, 
com o intuito de facultar a experiência de outras 
atividades físicas adaptadas aos seniores com 
mais de 60 anos de idade.
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Campeões 
com os alunos
Março foi um mês repleto de emoções para os alunos da 
Escola Básica Maria Lamas que receberam, de braços abertos, 
não um, nem dois, mas três campeões do desporto nacional 
e mundial.
Nelson Évora foi o primeiro. Atleta Olímpico e Campeão do 
Mundo de Triplo Salto, confessou ser um apaixonado por esta 
especialidade, porque gosta de grandes distâncias e “de sentir 
que estou a voar”.
Paulo Guerra, o atleta mais medalhado de sempre no nosso 
país, também passou por esta escola, revelando o seu palmarés 
que conta com cerca de 20 medalhas só em Campeonatos da 
Europa e do Mundo. O Atleta confessou que perdeu a conta 
às medalhas obtidas no nosso país, mas recorda que ganhou, 
inclusive, corridas em Odivelas, onde reside.
Também Campeã e, curiosamente, de regresso à sua escola 
de infância, Susana Barroso, a atleta paralímpica que recorreu 
às cábulas (escritas no seu telemóvel) para se recordar das 21 
medalhas de ouro, 6 de prata e 13 de bronze.
Saliente-se que a Escola Básica Maria Lamas recebeu estas 
visitas em jeito de prémio por ter sido a escola mais participativa 
do Concelho na iniciativa “A minha escola vive o desporto”, uma 
ideia da Câmara Municipal, no âmbito do Programa Municipal 
da Atividade Física e do Desporto na Escola.
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UMA SEMANA cheia de Desporto
De 24 de maio a 1 de junho, Odivelas viveu dias intensos de atividade desportiva, na iniciativa «Semana do Desporto». Com 

a participação de inúmeras entidades, locais e nacionais, ligadas ao desporto, a realização de dezenas de atividades 

desportivas indoor e outdoor foram um tributo ao Desporto e à Atividade Física. 

Kickboxing, Ginástica, Patinagem, Escalada, Half Pipe, Badminton, Basquetebol, Boxe, Andebol, Esgrima, Yoga, Futsal, 

Boccia, Karaté, Voleibol, Hip Hop ou Zumba, foram apenas algumas das atividades que tiveram lugar no Strada Shopping 

& Fashion Outlet.

A Semana do Desporto ofereceu, ainda, aos clubes do Concelho, a oportunidade de promover as suas atividades 

desportivas junto da população, num local onde existiram, também, espaços de exposição, conferências, workshops, e 

ações de solidariedade.

Além do Ciclo de Conferências, destacamos a ousadia e a irreverência da Corrida Noturna que percorreu o interior do 

Centro Comercial, no total de 5 km, e a Festa da Bicicleta que encerrou a Semana do Desporto, e que levou dezenas de 

ciclistas amadores numa pedalada que chegou aos 30 Km pelas estradas do Concelho de Odivelas.
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NELSON ÉVORA
o Campeão Olímpico
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Aos 31 anos já cumpriu um 
dos seus objetivos de vida: ser 
Campeão Olímpico. 
A simplicidade e a humildade 
são as suas imagens de marca. 
Tem na família o seu porto de 
abrigo, e Odivelas é a cidade do 
seu coração. Sonha cumprir o seu 
objetivo de carreira que passa 
por bater o recorde mundial de 
triplo salto. 

Nasceu na Costa do Marfim e veio 
para Portugal, mais precisamente, 
para o Concelho de Odivelas com 5 
anos; tem boas recordações da sua 
infância?
Foi uma infância espetacular! Brincar 
na rua sem perigos, conhecer etnias 
diferentes e tive a oportunidade de 
brincar com os meus amigos, livremente 
sem preocupações e acho que isso 
acaba por ser uma infância de sonho.

Um dos seus jogos preferidos, nos 
tempos de escola, era a “mosca”. 
Que outras brincadeiras relembra 
desses tempos? 
Jogávamos muito à apanhada e, à 
noite, adorávamos jogar às escondidas. 
Éramos um grupo de miúdos que 
viviam todos na mesma rua, tornamo-
nos quase irmãos, ainda hoje somos 
grandes amigos.

Sente-se em casa quando regressa 
a este Concelho? 
Nasci na Costa do Marfim, na Cidade 
de Abidjan, vim de lá muito novo e se 
me falarem em casa, para mim é aqui, 
é em Portugal, é aqui em Odivelas. 
Todo o meu crescimento foi feito aqui, 
enquanto pessoa, enquanto atleta, por 
isso, sinto-me 100% português.

O que significa o desporto para si, 
nomeadamente, o atletismo?
Desporto, para mim, significa, antes de 
tudo, diversão. Depois, nos mais jovens, 
sabemos que existe sempre uma 
vertente de formação - entender regras, 

conhecer o seu próprio corpo - para ter 
uma vida saudável. 
Enquanto alto rendimento, é já um 
mundo completamente diferente; tem 
a ver com performance de excelência, 
jogamos sempre com o nosso máximo 
e, muitas vezes, paga-se caro por 
isso. Mais uma vez, tem de se ter uma 
formação muito boa, em termos dos 
nossos valores, para sabermos até 
onde podemos ir, quando devemos 
parar e dizer basta. 

Quando se apercebeu que o Triplo 
Salto era a sua grande paixão? 
Apercebi-me logo na primeira vez que 
o fiz. Que seria aquilo que queria fazer 
para o resto da minha vida. Quando 
vim cá para Portugal, comecei por fazer 
provas de estrada e corta-mato; fiz 
provas de meio fundo em pista, e mais 
tarde, salto em altura. Entrei no campo 
dos saltos e nunca mais saí. Tive uma 
pessoa que me orientou muito bem, 
que é o meu treinador, o Professor 
João Ganso. A primeira vez que fiz 
triplo, tive logo a perceção da disciplina 
que iria fazer, era inato em mim, tanto 
que o jogo da mosca é um pouco do 
movimento do triplo salto. Quando 
soube que havia essa disciplina que 
era saltar para a frente e o mais longe 
possível, apaixonei-me logo.

Ser Campeão Olímpico é um marco 
histórico na vida de um atleta. O 
que se sente num momento como 
aquele vivido por si a 21 de Agosto 
de 2008?
É quase impossível descrever o que é 
ser Campeão Olímpico. Foi o realizar 
de um sonho, o sonho de uma vida. 
Embora tivesse 24 anos, desde os 11 
anos que sonhava, um dia, vir a ser 
Campeão Olímpico ou Campeão do 
Mundo e, de repente, deparamo-nos 
com essa realidade. Ganhei e foi um 
explodir de emoções e alegria. A muitos 
de nós apetece rir, a mim, deu-me para 
chorar!

Qual a sensação de ouvir o hino 
nacional e de ver a bandeira 
nacional subir?
Orgulho! O facto de tocar o hino, 

sabendo que toca tão poucas vezes, é 
um motivo de grande orgulho; fazer as 
pessoas levantarem-se e dizer ouçam o 
hino do meu país e por favor pesquisem 
na internet onde fica Portugal. 

Qual foi o pensamento que 
teve, naquele momento, que se 
apercebeu que era o vencedor?
Demorou uns segundos (risos) até 
perceber o que tinha acontecido. 
Quando o meu adversário caiu na 
areia, havia muito barulho no estádio, 
e eu lembro-me de haver pessoas 
que celebraram e outras que fizeram 
ohhhhhhhhhhhhh (em tom de tristeza). 
Eu não sabia porquê. Assim que vi 
a reação e a linguagem corporal do 
meu adversário é que percebi: Já sou 
Campeão Olímpico!
Muito sinceramente, a primeira coisa 
que me veio à cabeça foi o meu pai, que 
estava no hospital, doente, a quem pedi 
para lutar, com unhas e dentes e, em 
troca, traria a Medalha de Ouro. O meu 
pai não é uma pessoa de falar muito. 
Foi uma troca de olhares que disse 
tudo. Saí do hospital, com uma força 
enorme, posso dizer que aquela força 
me acompanhou até ao dia da prova.
Foi por isso que as lágrimas começaram 
a cair. Era um momento muito difícil para 
a minha família e para mim. Depois, fui-
me apercebendo daquilo que tinha feito, 
das dificuldades que tinha passado, 
das pessoas que me ajudaram a 
chegar até ali e foi o momento de dar a 
conhecer um pouco de mim ao mundo 
que não me conhecia. 

É sabido que a sua família é o seu 
porto de abrigo. Como é a sua 
relação com os seus pais? Como 
veem a sua carreira?
A minha família é, sem dúvida, o 
meu porto de abrigo. A minha mãe, 
os meus irmãos, os meus primos, o 
meu treinador; é neles que me refugiu 
sempre. Eles sabem tudo o que se 
passa comigo. Como eu estou, como eu 
me sinto, como eu reajo. São as pessoas 
que me conhecem na totalidade, até 
melhor do que eu me conheço a mim 
próprio. Eles conhecem-me, só olhando 
para mim. Veem a minha carreira com 
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muito bons olhos. Eles sempre me 
apoiaram muito. Sempre me deram 
liberdade para eu escolher aquilo que 
queria fazer. 

Sabemos que nunca saiu do nosso 
país para vingar na sua carreira. Foi 
uma opção? 
Foi, sem dúvida, uma opção, por dois 
motivos. Porque o meu treinador é 
português e sempre acreditou que 
seria possível atingirmos aquilo que nós 
queríamos, cá em Portugal. Sem dúvida 
que tivemos de ter ajudas da Federação 
e do Estado, que nos deram os devidos 
apoios, nos momentos exatos. 
O outro motivo foi o meu porto de abrigo 
- a minha família - que sempre foi muito 
importante para mim e da qual eu não 
prescindo, por nada deste mundo.

Fala-se muitas vezes que os apoios 
que existem vão para o desporto-
rei, o futebol. Sente que foi apoiado 
nos momentos cruciais da sua 
carreira?
A verdade é que eu fiz o mais difícil 
sem apoios. Eu treinei na rua, treinei 
no alcatrão. Tive ajudas dos meus 
pais para as coisas básicas de um 
jovem, mas o mais difícil fi-lo sozinho, 
sem ajudas. Mais tarde, foi dado todo 
o reconhecimento do meu esforço, 
conjuntamente com o do meu treinador. 
Se veio tarde?! Nunca é tarde! Nunca foi 
tarde, mas também tenho de agradecer 
os apoios que me foram dados, no 
momento crucial porque, se calhar, não 
teria sido Campeão Olímpico. 

Continua a achar que o atletismo 
não tem os apoios necessários para 
vingar em Portugal?
Há uma maior sensibilização da 
Federação e do Estado para com os seus 
atletas. Mas, nos dias de hoje, passamos 
por uma crise, onde são feitos cortes em 
todo lado e o desporto leva por tabela. 
Até esses cortes começarem a ser feitos, 
nós estávamos a ir por um caminho 
espetacular. Entendo que sejam feitos, 
mas há sempre uma fatura a pagar. 
Estamos num ciclo negativo e teremos 
de esperar pelo próximo ciclo, quando o 
país estiver melhor, e aproveitar o que foi 
feito como referência para voltar a fazer 

Medalha Municipal de Mérito – 

Grau Ouro - 2009

Nelson Évora foi condecorado a 19 de 

novembro de 2009 com a Medalha de 

Mérito.

 

Está a decorrer o Mundial de 

Futebol no Brasil. Que mensagem 

deixa à seleção?

É a mensagem que deixo a qualquer 

equipa e atleta quando vai para 

competições internacionais. Que 

dê o seu melhor e que acredite que 

pode sempre surpreender e fazer um 

brilharete. A nossa seleção tem muito 

valor e só tem de ser humilde, e isso 

acaba por ser uma arma muito boa 

contra os nossos adversários.
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e melhorar.

Neste momento, quais são os seus 
objetivos de vida?
Um deles, é um objetivo de carreira - 
um recorde do mundo. Depois ganhar 
mais um ou dois títulos que sejam 
importantes para mim e, assim, poder 
deixar a minha história para que sirva 
de exemplo para outros. Pretendo ainda 
acabar os meus estudos no ensino 
superior e continuar a minha vida como 
cidadão normal, fora do desporto.

Ser treinador passa pelos seus 
objetivos?
Não! Revejo-me mais como conselheiro 
desportivo. O que eu e o meu treinador 
vivemos é para dar a conhecer, porque 
temos a experiência de que é preciso 
passar por muitas etapas para crescer. 

Como é um dia de trabalho normal 
de um atleta de alta competição? 
Quantas horas envolve?
São 5h30 diárias de treino físico; mas 
são umas boas 8/9 horas, entre treinos, 
alongamentos, massagens, tratamentos 
aos tendões e músculos. Acaba por ser 
um dia de trabalho normal.
Já tenho este ritmo há demasiado 
tempo. Estranho é quando não o faço. 
Mas há tempo para tudo!  

Já foi considerado o atleta nacional 
mais sexy. Era um objetivo de 
vida? Quer partilhar os cuidados 
específicos que tem com a sua 
imagem?
Objetivo de vida nunca! Muito 
sinceramente, a marca que ficou de 
mim é aquilo que eu sempre fui, e fui 
construindo ao longo dos tempos, sem 
ter de me preocupar com questões de 
beleza. Quando, realmente, o mundo 
me conheceu ou descobriu, foi-me dado 
esse título (risos). É um bom elogio para 
o ego, mas sem dúvida, sei aquilo que 
sou e que valho e nunca me deixei iludir 
com questões de mediatismo. A única 
coisa que tenho a dizer sobre isso é que 
foi um momento engraçado.

Veja esta entrevista no canal da 
Câmara Municipal de Odivelas no 
Youtube.

Qual a qualidade que mais admira 
em si?  Persistência.

Que defeito gostaria de não ter? 
A teimosia.

Qual é a sua música favorita? 
Oiço um pouco de tudo. Música cabo-
verdiana, hip-hop, jazz, entre outras.

E o seu livro de eleição?
“Os Maias” de Eça de Queirós.

Qual é o filme que já viu vezes sem 
conta? “Guerra das Estrelas”.

A que prato gastronómico não 
resiste? Não resisto aos pratos 
portugueses e a uma mesa cheio de 
petiscos.

Qual foi o melhor conselho que já 
recebeu? Nunca tomar uma decisão 
a quente.

Que momento da sua vida recorda 
com mais emoção? Quando fui 
Campeão Olímpico.

Quem convidaria para um jantar 
a dois? Um grande desportista 
Muhammad Ali, ex-pugilista, norte-
americano, considerado um dos 
maiores na história do desporto.

Qual a figura mundial que mais 
admira? Nelson Mandela.

Qual é o seu lema de vida? Sigo 
vários lemas para me tornar uma 
pessoa melhor.

Para si, o Concelho de Odivelas 
é…? Juventude.
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Sabia que...

Em plenário, realizado no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, funcionários dos Serviços Municipalizados receberam os 
Presidentes Susana Amador e Bernardino Soares que explicaram o acordo, tendo recebido aplausos de satisfação pelo 
entendimento obtido. 

A gestão dos SIMAR - Loures/Odivelas para a água e saneamento, será assegurada por um Conselho de Administração 
constituído por um presidente e dois vogais e será atribuída a cada município por um período de 24 meses, exercida 
alternadamente, cabendo o primeiro exercício ao Município de Loures.

A totalidade do património - objeto de partilha, será transferido para a entidade Intermunicipal a constituir, que terá por base o 
património existente a 31 de dezembro de 2013, mediante o número de clientes existentes, sendo que, Loures contém 57% dos 
serviços e Odivelas 43%.

OS PRESIDENTES 
Para Susana Amador “este não é um 
momento qualquer, não é um acordo 
qualquer, é sim, um momento político 
relevante e extremamente importante, 
pois prevê uma solução de um projeto 
relevante para ambos os territórios. (…) 
Todo este processo foi acompanhado 

de uma visão comum convergente onde 
prevalece a necessidade de tornar a 
rede de abastecimento de água mais 
eficaz, mais moderna, mais rentável. 
Melhorar a política de resíduos e sua 
recolha potenciando uma área com 
retorno e sempre assegurando a 
estabilidade laboral de todo o corpo de 

funcionários dos SMAS”.
Bernardino Soares, por sua vez, referiu 
que “tratou-se de uma negociação 
complexa, mas franca e genuína” 
defendendo uma gestão conjunta e 
participada “para um serviço público 
de boa qualidade e que melhor sirva as 
populações”.

Água e Resíduos
SIMAR UNE ODIVELAS E LOURES
A 7 de abril, as Câmaras Municipais de Odivelas e Loures assinaram o Acordo de Constituição dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho de Odivelas.
O acordo, para a gestão do serviço de abastecimento de água, do serviço de saneamento de águas residuais e gestão 
dos resíduos sólidos urbanos, foi assinado pelos Presidentes das Câmaras Municipais de Odivelas e de Loures, Susana 
Amador e Bernardino Soares, respetivamente.
No dia 18 de junho, os Executivos de ambas as Câmaras aprovaram, por unanimidade, o projeto de criação dos SIMAR 
[Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos], o Acordo de Gestão, o Regulamento de Organização dos Serviços e o 
Estudo de Viabilidade Económica e Financeira.
A deliberação será agora submetida, nos termos da Lei, e ainda antes da deliberação pela Assembleia Municipal, ao 
parecer (não vinculativo) da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) e depois teremos a posição do Tribunal de 
Contas.  Atualmente, os SMAS de Loures servem cerca de 350 mil pessoas em ambos os concelhos.
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RIO DA COSTA
Intervenção ambiental
O Parque Rio da Costa, em Odivelas, ganhou uma “nova 
cara” graças à intervenção de limpeza e desobstrução do 
troço a jusante da confluência desta linha de água com 
a Ribeira de Odivelas até à Alameda Nossa Senhora do 
Cabo.
Pretendeu-se com esta intervenção, garantir condições de 
escoamento dos caudais líquidos e sólidos em situações 
hidrológicas normais, bem como, proceder à correção dos 
efeitos de transporte e deposição de sedimentos.
Esta intervenção, que teve início no dia 18 de Março, contou 
com a colaboração do Regimento de Engenharia nº 1 e da 
empresa CESPA. 

DIA DA ÁGUA E DA FLORESTA
O Dia da Água foi celebrado na Escola Secundária de 
Odivelas, com a inauguração de uma exposição de 
fotografia elaborada pelos alunos. Foram também 
declamados poemas e expostos trabalhos de expressão 
plástica sobre o ambiente. 

O Dia da Floresta foi marcado pela plantação de árvores 
junto ao Jardim do Castelinho, em Odivelas, mas também 
no talude à volta do Conservatório de Música D. Dinis, 
na Póvoa de Santo Adrião. Neste caso, os “ajudantes” 
de serviço foram alguns dos alunos das Escolas do 
Ensino Básico do 1º Ciclo da própria Vila. Ao todo foram 
plantadas 15 árvores.
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No mês de maio, foi assinado o 

Contrato de Construção do troço final 

do IC16, entre o Nó da Pontinha e a 

Rotunda de Benfica, numa organização 

das Estradas de Portugal.

A Empreitada representa um 

investimento de cerca de 4.3 milhões 

de euros, prevendo-se a sua conclusão 

no final deste ano.

Para Susana Amador “a conclusão 

deste troço é fundamental para os 

munícipes do Concelho de Odivelas, 

principalmente para a Pontinha, 

resolvendo toda a situação envolvente 

desta importante artéria.”

Promessa cumprida

IC16 concluído no final do ano

Já se encontra aberto ao trânsito o novo troço que assinala a saída do Bairro Sítio da Várzea, na Ramada. A obra que 
implicou ainda a retirada do PT - Posto Transformador, implicou um investimento de aproximadamente 30.000,00€ (trinta 
mil euros) e tinha sido solicitada pelos moradores através do Orçamento Participativo.
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O Concelho de Odivelas voltou a ser 
escolhido pelo Programa Escolhas. Após 
273 candidaturas, ficou em 2º lugar o 
Projeto “Encontr@rte” cujo promotor é 
a RUTE- Associação de Solidariedade 
Social, desenvolvendo o seu trabalho na 
Serra da Luz e na Urmeira.
A ideia central deste projeto que se 
prolonga até 2015, envolve cerca de 300 
crianças e jovens e familiares por ano, 
num contexto real de aprendizagens 
pessoais, escolares, profissionais, 
artísticas e comunitárias. 
O Projeto é desenvolvido através 
de diversas iniciativas/atividades, 
nomeadamente, o Centro de Apoio 
Escolar, Gabinete Psicopedagógico, 
Gabinete de Acompanhamento 
e Mediação Familiar, Cursos de 
Formação Modular certificada, mas 
também, e aproveitando o impacto 
que os programas televisivos têm nos 

participantes, é utilizado o formato de três 
programas televisivos para trabalhar as 
competências, numa ótica de Inovação 
social: “Masterchef family”, “Querido, 
mudei o Bairro” e o “Bairro dos Segredos”. 
O Programa Escolhas é um programa 
de âmbito nacional, tutelado pela 
Presidência do Conselho de Ministros/
Alto Comissariado para as Migrações 
que visa promover a inclusão social 
de crianças e jovens provenientes 

de contextos socioeconómicos mais 
vulneráveis, particularmente dos 
descendentes de imigrantes e minorias 
étnicas, tendo em vista a igualdade de 
oportunidades e o reforço da coesão 
social. Dado o excelente trabalho já 
efetuado, há um notório reconhecimento 
internacional pelo Programa Escolhas, 
que se encontra na fase final dos projetos 
a concurso no Word Summit on the 
Information SocietY - WSIS 2014.

O Município está a apoiar a população desempregada 
desenvolvendo diversas ações de formação em 
empreendedorismo. Já na Casa da Juventude, decorreu a 
primeira reunião temática para empresários, com o tema: 
“Saber Crescer em Tempos de Crise”, uma parceria entre a 
Câmara de Odivelas e a empresa BTime. 

“Escolhas” no bom caminho!

Em março, houve Workshop intitulado “Marketing no 
Facebook”, dirigido a todos os artesãos e ao público 
em geral que pretendessem adquirir ou desenvolver 
conhecimentos e competências na área do Marketing no 
Facebook. O debate, pertinente e atual, mereceu lotação 
esgotada no Centro de Exposições de Odivelas.

Workshops e Formações
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Dia Nacional dos Centros Históricos
Simulacro

Proteção Civil 
testa Plano de Emergência
A 1 de março - Dia Internacional da Proteção Civil, houve Simulacro de Acidente 
Rodoviário junto ao Strada Shopping § Fashion Outlet, que visou testar o Plano Geral 
Municipal de Emergência de Odivelas. Neste exercício participaram três Corporações 
de Bombeiros do Concelho e a Proteção Civil Nacional.
As comemorações do Dia Internacional prolongaram-se por três dias, durante 
os quais, houve ainda um conjunto de debates sobre segurança e mobilidade. A 
autarquia assinou também um Protocolo de Colaboração com a Equipa Comunitária 
de Resposta à Emergência. 

A 28 de março - Dia Nacional dos Centros Históricos, realizou-se um exercício de 
Evacuação de Emergência na zona histórica de Odivelas, através de uma simulação 
de um Sismo. Às 11h00 em ponto, soou o sinal de alarme, simultaneamente, no 
Centro de Exposições de Odivelas, na Casa da Juventude, na Biblioteca Municipal 
D. Dinis, no Instituto de Odivelas e na EB1/JI António Maria Bravo, o que obrigou 
à evacuação das pessoas para o ponto de encontro combinado - o Jardim da 
Música. 

“Às escuras”

De Odivelas 
para o mundo inteiro

Os Paços do Concelho de Odivelas 
ficaram às escuras a 29 de março, na 
Hora do Planeta, uma iniciativa mundial 
que pretende alertar a sociedade para 
a defesa do nosso planeta. Odivelas 
foi uma das 60 cidades portuguesas a 
aderir a esta causa.

O Pavilhão Multiusos de Odivelas foi o 
palco escolhido pela TVI para montar 
o cenário do “Rising Star”, programa 
pioneiro e interativo que abriu uma nova 
era no entretenimento em televisão no 
nosso país.
Todos os domingos, o programa 
é transmitido em direto do nosso 
Concelho que volta, assim, a afirmar-se 
no panorama nacional e até mundial, 
marcando agora presença nesta 
aventura televisiva.
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O Agrupamento 1216 da Pontinha do 
Corpo Nacional de Escutas - Escutismo 
Católico Português, recebeu, no dia 
12 de abril, uma nova sede, cedida, 
gratuitamente, pelo Município de 
Odivelas.
Na assinatura do Contrato de 
Comodato, o Chefe do Agrupamento, 
José Figueiredo, acompanhado por 
alguns escutas, manifestou o seu 
enorme contentamento. 

Nova “Casa” 
dos Escutas da Pontinha

Jovens de férias 

Atividades na Casa da Juventude 
Para os mais novos
Está em marcha, o Projeto ExpressAr-te, Oficina de Expressão e Criatividade - Eco Arte, dedicado a jovens entre os 12 e 
os 15 anos. Acontece todos os últimos sábados de cada mês (excluindo os meses de julho, agosto e dezembro), entre as 
10h00 e as 12h30. No mês de dezembro, decorre a Mostra das criações realizadas pelos participantes desta Eco Arte. 

Para todas as idades
Festa da dança na 1ª sexta-feira de cada mês. Com o apoio da Academia Arte&Dança, esta iniciativa tem sido aplaudida 
pelos participantes que, todos os meses, aproveitam para dar o seu pé de dança, conviver e divertir-se. 
Na época de Carnaval, os dançarinos vestiram-se a rigor para bailar salsa, quizomba e rumba. 

Os jovens de Odivelas brincaram ao carnaval de forma bastante 
diferente. Foram conhecer a livraria “Ler Devagar” em Alcântara. A 
atividade juntou cerca de 20 jovens - dos 13 aos 17 anos, do Concelho 
de Odivelas. Já nas férias da  Páscoa os jovens passearam durante 
quatro dias e visitaram o Forte São Julião da Barra, a Cinemateca 
Portuguesa e o Museu da Cerâmica de Sacavém, e participaram 
ainda num Ateliê de Páscoa, que se realizou na Casa da Juventude, 
em Odivelas.
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A Biblioteca Municipal D. Dinis 
continua a ser o palco privilegiado de 
diversas iniciativas de âmbito cultural 
e educativo para todas as idades.
Nos últimos 3 meses, alunos de 
jardins-de-infância continuaram a ter 
a oportunidade de conhecer escritoras 
como Manuela Ribeiro e Paula Ruivo, 
mas, os mais novos ouviram, também, 
a Hora do Conto “Pin&Guim” e 
divertiram-se com as peças de teatro 
Infantil - “A arte de reciclar” e “A Vida de 
Gotília”, e os workshops de plasticina.
A BMDD recebeu ainda o Espetáculo: 
100 Anos de Poesia, a Festa do Livro 
com Feira do Livro Usado, workshops de 
costura criativa, a Oficina de Fotografia 
Participativa, e foi palco de diversas 
exposições e cursos relacionados com 
o empreendedorismo.
Destaque ainda para a iniciativa “SATE 
- Online - Ateliês de Informática” que 
promoveu competências de pesquisa 
na Internet, seleção e recolha de 
informação para os alunos dos 1.º e 
2.º Ciclos, na elaboração de trabalhos 
escolares e/ou estudo. Iniciativa que 
deu muito jeito a quem precisou de 
se aplicar para as provas e exames 
nacionais que decorreram em maio.

Biblioteca 
Municipal 
D. Dinis 
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Igrejas do Concelho de Odivelas em 
momentos de cultura ao mais alto 
nível.
A Igreja da Póvoa de Santo Adrião, a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
de Famões, a Igreja Paroquial de 
São Pedro de Caneças e a Igreja do 
Mosteiro de São Dinis e São Bernardo 
receberam coros como os Magnificat, 
o Grupo de Canto e Expressão Cénica 
‘Vocálise’, In Dulci Jubilo - Daniel 
Oliveira e Joana Fragata, o Coro 
Sagrado Coração de Jesus, o Coro 
D. Dinis e a Orquestra de Cordas do 
Conservatório de Música D. Dinis.

Concertos de Maio

Muitas são as mostras artesanais que a Câmara Municipal tem promovido ao longo destes últimos três meses. Os 
próximos tempos não serão exceção. Nos dias 28 de junho e 27 de setembro, o Strada Outlet recebe a Montra de Artes 
Regionais. Por sua vez, o Jardim da Música vai ser palco, nos dias 6 de julho e 7 de setembro, da Feira de Artesanato 
“Artes no Jardim” - uma feira de artesanato e ‘vintage’. 

De mãos dadas com o Artesanato
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O Município de Odivelas comemorou, de forma particular e 
intensa, os 40 anos do 25 de abril de 1974. Respirando os ideais 
de abril, enriquecemos as comemorações com um programa 
vasto em atividades culturais, lúdicas e desportivas.
O ponto alto das comemorações ocorreu com a realização 
do II Congresso de Odivelas que trouxe até ao Posto de 
Comando do MFA, localizado no Regimento de Engenharia 
Nº1 na Pontinha, altas individualidades, nomeadamente, da 
sociedade civil que viveram intensamente a data histórica.
As Comemorações tiveram ainda outros momentos culturais, 

educativos e desportivos, o caso da já tradicional “Corrida 
da Liberdade” na Pontinha, a “Manhã Desportiva” na Póvoa 
de Santo Adrião, diversas exposições nos mais variados 
equipamentos culturais do município, o intercâmbio de 
alunos de Peniche/Pontinha e ainda a Emissão do carimbo 
comemorativo dos CTT.  As comemorações foram levadas a 
efeito pelo Município de Odivelas, em parceria com a União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, e também com a 
participação da Municipália EM, da Associação 25 de Abril, e 
das restantes Freguesias do Concelho.

“Aqui, Posto de Comando 
do Movimento das Forças Armadas...”

Liberdade em debate
As “Conferências da Liberdade” voltaram ao Posto de Comando do MFA.  A conferência de março contou com 
a participação de Fernanda Rolo, Presidente da Direção do Instituto de História Contemporânea da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de Conceição Matos, Mulher de Abril e presa 
política pela PIDE e dos alunos da Secundária de Caneças e da Escola Profissional Agrícola D. Dinis. 

25 Abril sempre!
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“Basta de chorar! Portugal tem 
tudo para ter futuro. O que faz 
falta? No dia de hoje, apetece 
citar o Zeca e dizer o que faz 
falta é agitar a malta;  é libertar 
a malta.” 
Sampaio da Nóvoa, Reitor 
Honorário/Universidade Lisboa

“A grandeza de um povo mede-
se pela forma como olha para a 
história.” 
General Carlos Jerónimo, 
Chefe de Estado-Maior 
do Exército

“É importante praticar Abril todos 
os dias, aplicando políticas de 
Desenvolvimento, promovendo 
sempre o Estado Social, a Escola 
Pública, a Igualdade e a Coesão 
Social.”
Susana Amador, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas

“A Liberdade é a conquista de 
gerações. Temos de ser dignos e 
de fazermos com que os outros 
vivam com dignidade.” 
General Ramalho Eanes, 
Presidente da Comissão de 
Honra das Comemorações em 
Odivelas

Juventude contra encerramento do Regimento
O Conselho Municipal da Juventude, reunido a 16 de abril, aprovou uma Moção Comemorativa dos 40 anos do 
25 de abril. Esta moção posicionou-se contra o encerramento do Regimento de Engenharia N.º1 da Pontinha, 
ressalvando a importância sociocultural do referido Regimento e a relevância que este tem em matéria de 
proteção civil, no auxílio às autarquias locais que o envolvem.
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A Assembleia Municipal designou quatro cidadãos para representar este órgão municipal na Comissão Alargada da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do município de Odivelas.  
Propostos por diferentes partidos, os cidadãos designados foram os seguintes: Carla Silva, Anabela Bandeira, Liliana Alves e João Curvêlo.

Assembleia Municipal 
designa representantes para a Comissão Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas

Corália Rodrigues, Presidente da Junta da União de Freguesias de Pontinha e Famões, foi votada 
na Assembleia Municipal como Presidente de Junta de Freguesia do concelho com assento na 
Assembleia Distrital de Lisboa. 
Junta-se assim na representação do município aos presidentes da Câmara e Assembleia 
Municipal, que por lei fazem também parte desse órgão.

Presidente da Junta 
da União de Freguesias de Pontinha e Famões 
indicada para Assembleia Distrital de Lisboa

O Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, Nuno Gaudêncio, foi eleito em plenário 
da Assembleia Municipal representante das Juntas de Freguesia do Concelho no Conselho 
Municipal de Educação, órgão consultivo do município nesta matéria. 

Nuno Gaudêncio 
representa Juntas de Freguesia no Conselho Municipal de Educação

A Assembleia Municipal de Odivelas já designou o seu representante junto do Agrupamento 
de Centros de Saúde de Odivelas e Loures para o mandato 2013-2017. 
Foi votado o nome de António Monteiro de Sousa, eleito pela CDU e atual coordenador da 
Comissão de Coesão Social e Saúde da Assembleia Municipal de Odivelas. 

Designado representante 
no Agrupamento de Centros de Saúde de Loures e Odivelas

Carla Silva Anabela Bandeira Liliana Alves João Curvêlo.
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As quatro comissões especializadas permanentes que vão 
funcionar durante o presente mandato (Coesão Social e 
Saúde; Assuntos Económicos e Financeiros; Planeamento, 
Ordenamento do Território e Ambiente; Educação, Cultura, 
Juventude e Desporto) iniciaram já atividade. 
As primeiras reuniões das comissões serviram sobretudo 
para organização e programação da atividade, e também 
para audição dos principais protagonistas das políticas 
sectoriais do município. No âmbito da função fiscalizadora da 
Assembleia, têm sido auscultados Vereadores responsáveis 
por diferentes pelouros da Câmara Municipal e também o 
Presidente do Conselho de Administração da Municipália, no 
sentido de debater a situação atual e as perspetivas para o 
mandato agora iniciado.
As diferentes comissões iniciaram também visitas no âmbito 
dos temas a que se dedicam, de modo a tomar contacto 
aprofundado com a realidade do Concelho. 

Comissões Especializadas 
promovem audições e visitas

Odivelas comemorou este ano o 25 de Abril com um 
vasto programa de iniciativas, em diferentes áreas, da 
reflexão historiográfica à cultura e ao desporto. 

Comemorar condignamente Abril foi honrar não 
apenas a memória e os protagonistas desse momento 
inaugural do Portugal contemporâneo, mas também 
o muito que dele perdura e os desafios que, quarenta 
anos passados, se prolongam pelo Portugal presente. 

Num tempo de dificuldades estruturais (algumas de raiz 
endógena, outras europeias e até globais), a tentação 
de desvalorizar os enormes progressos alcançados 
em poucas décadas, e mesmo de ver algumas das 
conquistas de Abril como supostos obstáculos ao 
desenvolvimento, é perversa mas real. 

Quando as dificuldades são grandes e até direitos 
adquiridos e mecanismos de bem-estar básicos estão 
sob ameaça, a memória coletiva tende a sobrevalorizar 
o curto prazo. E, portanto, a quase esquecer as abissais 
diferenças entre o Portugal de hoje e o país de há 
40 anos. Que, sobretudo para os mais jovens, seria 
irreconhecível. Não podemos permitir que o caminho 
que percorremos enquanto país caia num injusto 
esquecimento.

A AMO associou-se, como é tradição, às comemorações, 
promovendo uma Sessão Solene evocativa do 25 
de Abril. Foi um momento privilegiado para dar voz 
aos titulares dos órgãos municipais e aos diferentes 
partidos. Como se provou, a pluralidade democrática, 
e as vozes dissonantes que dela emergem, é um dos 
mais preciosos legados de Abril. Fundamental para que 
continuemos a cumprir, hoje, o futuro que Abril abriu. 

Os níveis de abstenção nas eleições europeias, onde 
tanto se joga para os cidadãos dos estados-membros, 
dão mais um alerta sobre o grau de distanciamento de 
muitas pessoas face à res publica. Cabe-nos a todos a 
responsabilidade de combater esse flagelo, que mina 
a democracia e que nos afasta enquanto sociedade do 
ideal de participação e de liberdade que tão difícil foi de 
conquistar.

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas




