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Estimad@ Municípe,

O tempo nunca espera por nós, pelo que devemos “habitar a substância do tempo” com 
serviço público de qualidade, respondendo às necessidades e interesse público, gerando 
novas respostas sociais, educativas, desportivas, ambientais e planeando o futuro. Porque o 
Poder Local não se pode esgotar na conjuntura; deve ser prospetivo, visionário e sustentável.
Decorridos quase dois anos deste mandato autárquico, e dez anos desde que assumi a 
Presidência desta autarquia, é com esperança que olho para esse futuro profundamente 
inscrito no presente, dado que a Câmara Municipal prossegue um rumo de sustentabilidade 
financeira e de rigor que se traduziu na redução da divida total existente em 2005 em mais 
de 60%, ou seja de 67,8 milhões em 2005 para 28,2 milhões em maio de 2015, números 
que evidenciam uma diminuição de cerca de 40 milhões de euros.

Assim, conquistou esta autarquia uma margem confortável de endividamento, ocupando 
atualmente um dos melhores rankings nacionais em termos de recuperação financeira, 
fruto de muito esforço e de estabelecimento de prioridades. 
Conseguimos assim hoje ter um bom nome junto da banca e junto de credores, porque 
pagamos cada vez mais atempadamente e cumprimos escrupulosamente a lei de 
cabimentos e compromissos, apesar de a acharmos injusta e violadora da autonomia local.

Mas o Poder Local em que acredito deve ser transformador e um motor de desenvolvimento 
humano e de valorização do Património Histórico e Ambiental. 
Por isso, apresentámos um conjunto de candidaturas ao próximo programa comunitário 
de apoio, o Portugal 2020, que estabelece a política de desenvolvimento económico, 
social, ambiental e territorial para Portugal nos próximos anos, das quais destacamos, por 
exemplo, a reabilitação da Quinta do Espírito Santo e da Quinta das Águas Férreas, a 2ª fase 
do Parque do Rio da Costa, a requalificação da Av. D. Dinis, bem como, a construção do 
Centro Interpretativo das Águas de Caneças, na Fonte das Piçarras, num investimento total 
que ultrapassa um milhão e meio de euros, entre muitas outras.

Este foi o caminho que escolhemos para o exercício das funções autárquicas em que fomos 
investidos, pelo que esta edição da sua revista municipal espelha esse trabalho estruturado, 
sólido e sério que visa acima de tudo assegurar qualidade de vida e desenvolvimento 
humano no nosso território, visando o seu bem-estar individual e o superior interesse 
coletivo. 
Espero que se reveja neste trabalho de equipa e que continue a participar na vida e na 
dinâmica deste território, onde as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis como as nossas 
crianças e os mais idosos, estarão sempre em primeiro lugar e no centro da nossa ação. 

Receba um abraço de esperança,

Susana Amador ed
ito

ria
l
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Porque queremos sempre mais e 
cada vez melhor, a Câmara Municipal 
de Odivelas apresentou uma “mão 
cheia” de candidaturas ao Portugal 
2020, programa comunitário de 
apoio que estabelece a política de 
desenvolvimento económico, social, 

ambiental e territorial para o nosso 
país nos próximos anos. 
Portugal vai receber 25 mil milhões 
de euros. O Município candidatou 
30 projetos. Mesmo que nem todos 
sejam contemplados com o carimbo 
de aprovado, há projetos que vão 

avançar. Palavra de Presidente! 
Susana Amador diz que não podemos 
ficar à espera de fundos comunitários 
para termos um Concelho + moderno 
e com + qualidade de vida. Conheça 
nestas páginas Odivelas 2020.

Parque Urbano da entrada 
nascente de Odivelas – Rio da 
Costa
Considerada uma obra prioritária, será 
uma realidade ainda neste mandato. 
Mais percurso pedonal para passeio 
ou corrida, mais ligação ao Rio e mais 
lazer em prol da qualidade de vida. 
Investimento de cerca de 1 milhão de 
euros.

Parque Urbano na Urbanização 
Colinas do Cruzeiro – Zona Norte
A nascer perto do Complexo Escolar 
Isabel de Portugal que vai permitir 
passear, correr, andar de bicicleta ou, 
simplesmente, divertir-se. Terá, ainda, 
hortas urbanas e uma área pedonal 
de acesso à zona comercial existente 
na Avenida das Acácias, na Arroja. O 
Parque ficará pronto em 2017, estando 
o início das obras previsto para o 
próximo ano. O investimento poderá 
atingir os 500 mil euros, numa área 
total de 26.604 m2.

Intervenção de Conservação e 
Restauro – Túmulo D. Dinis
Procura-se evitar a degradação da 
última morada do Rei que amava 
Odivelas. Queremos, ainda, inserir o 
Mosteiro de São Dinis e São Bernardo 
na Rede de Cidades de Grandes 
Mosteiros.

ODIVELAS COM SABOR A FUTURO!
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A B C

FASE A - Entre a rua Guilherme Gomes Fernandes 
e a Alameda Infante D. Henrique
FASE B - Da Alameda Infante D. Henrique à 
Rotunda da Estátua D. Dinis
FASE C - Reforço acabamento da intervenção 
entre a rua Guilherme Gomes Fernandes 
e Alameda Infante D.Henrique
FASE D -  Intervenção junto ao Mercado 
FASE E  - Aumento dos passeios e do 
estacionamento disponívelD E

Reabilitação da Quinta do Espírito 
Santo e a Quinta das Águas 
Férreas, a construção do Centro 
Interpretativo das Águas de 
Caneças, na Fonte das Piçarras, num 
investimento total que ultrapassa um 
milhão e meio de euros.

Requalificação Centro Histórico de Odivelas e Largo D.Dinis Projetos prontos a avançar em várias fases. A primeira 
- que corresponde ao troço da Avenida que se encontra entre a rua Guilherme Gomes Fernandes e a Alameda Infante D. 
Henrique - arranca já este ano. Destaque para mais espaços verdes e de lazer, aumento dos passeios e do estacionamento.

Portugal 2020 – O que é?
Trata-se do ACORDO DE PARCERIA adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios 
de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, 
entre 2014 e 2020.

Mobilidade Urbana - Voltas II 
Póvoa
Carreira Urbana integrando percursos 
“linha Azul” para o território do Olival 
Basto /  Póvoa de Santo Adrião.

Remodelação e Ampliação da 
Escola Básica dos Castanheiros, 
Caneças
Mais 75 lugares no pré-escolar, 
além da criação de respostas sociais 
(como refeitório, cozinha e instalações 
cobertas para educação física).
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Educação 
com Nota Máxima
Todos os anos, investimos mais de 3 milhões 
de euros na área educativa que percorre 
todo o Concelho. Ao abraçarmos esta causa, 
sempre prioritária, sabemos que estamos 
a investir no Presente para colhermos um 
melhor Futuro.

Mais pré-escolar
No próximo ano letivo, teremos 3 novas salas 
de pré-escolar: na EB Professora Maria Costa 
(Ramada), na EB Quinta de S. José (Póvoa 
de Santo Adrião) e na EB D. Dinis (Odivelas). 
Salas prontas a estrear em setembro, e para 
as quais, será adquirido novo mobiliário e 
material didático.

Oferta Manuais
O regresso às aulas será, ainda, marcado 
pela oferta de manuais escolares a todos os 
alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico da Rede 
Pública do Concelho. Trata-se de uma medida, 
exemplar e sistematicamente adotada por 
esta autarquia desde o ano de 2009.
Para o ano letivo de 2015/2016, serão 
entregues cerca de 30 mil manuais e fichas 
escolares a um universo de 5300 crianças, 
num investimento camarário perto dos 300 
mil euros.
Esta medida visa a igualdade de 
oportunidades, aliviando a carga de despesa 
que cada início de ano escolar acarreta para 
as famílias.
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Obras de verão
Terminado o atual ano letivo, e com os alunos já de férias, a Câmara entra nas escolas para requalificar e intervir em termos 
de manutenção e melhoria do espaço. Neste verão, estão previstas intervenções nas seguintes escolas:

EB João Villaret, Ramada
Intervenção geral, remoção do muro/

gradeamento do equipamento lúdi-

co, remoção do revestimento de ma-

deira no refeitório

EB D. Dinis, Odivelas
Reparação do muro, reparação wc’s

EB Cesário Verde, Caneças
Colocação equipamento lúdico

EB Quinta da Paiã, Pontinha
Reparação pavimento exterior, ram-

pa de acesso, telheiro da rampa, cal-

deiras das árvores, colocação equi-

pamento lúdico

EB Professora Maria Costa, Ramada
Remodelação instalação elétrica e 

colocação de novo pavimento no re-

feitório/ginásio

EB Francisco Vieira Caldas, Caneças
Remoção pré-fabricado



8 | revista municipal | junho 2015

O Mês de Abril, em Odivelas, foi 
dedicado à Educação “Odivelas um 
Concelho Educador”. Foram várias as 
iniciativas que se realizaram neste 
âmbito, desde visitas às Direções das 
Sedes de Agrupamento de Escolas 
Agrupadas e Não Agrupadas, um 
Encontro da Primavera para Alunos 
com Necessidades Especiais, no 
Jardim da Música, as V Jornadas do 
Projeto SEI, nos Paços do Concelho, o 
Campeonato Regional de Desporto 
Escolar na modalidade de Boccia para 
alunos NEE’S, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, entre outras.
Realça-se, deste conjunto de atividades, 
a I Mostra de Ofertas Profissionais e 
Educativas (MOPE) de Odivelas.

A I Mostra de Ofertas Profissionais 
e Educativas de Odivelas decorreu 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
Na abertura, dia 16 de Abril, foi 
apresentado o livro “Educação Artística 
para um Currículo de Excelência”, de 
Ana Pereira Caldas e Eugénia Vasques. 
Durante três dias, a Mostra contou com 
mais de 50 ofertas educativas locais, 
cursos de formação profissional e 
tecnológica e ensino superior.

Do programa da MOPE constou ainda 
a realização de workshops, atividades 
práticas das ofertas formativas e 
momentos lúdicos. 
Este foi um espaço de encontro 
para estudantes, pais, professores 
e instituições de ensino, tendo como 
objetivo apoiar e orientar os alunos 
para um percurso escolar e profissional 
mais adequado às suas expetativas e 
vocações. 

Abril, mês da Educação em Odivelas

I Mostra de Ofertas Profissionais e Educativas
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Mês da Educação 
chega ao fim “Sobre Rodas”
Há um novo autocarro da Rodoviária de Lisboa a circular no Concelho que foi decorado pelos alunos do 4ºB da Escola Básica 
Rainha Santa, de Odivelas. Neste ano letivo, foram eles os grandes vencedores do Concurso “Em Odivelas, Segurança… 
Total!”. O Projeto envolveu cerca de 2 mil alunos. 
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Mais um alvará entregue

No dia 25 de abril, chegou a vez do 
Bairro Casal da Perdigueira, Pontinha, 
receber o Alvará de Loteamento. Neste 
Bairro, agora reconvertido, existem 
120 proprietários, numa população 
estimada em 577 habitantes. 
No Concelho, já foram emitidos 60 
alvarás, sendo este o 19º alvará emitido 
pela Presidente Susana Amador. 

O trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Odivelas continua a receber prémios e elogios a nível 
nacional e, pela primeira vez, a nível internacional. 
No dia 21 de abril, a Presidente Susana Amador recebeu, 
em Londres, o galardão da European Bussiness 
Assembly (EBA) que nos distingue como zona de atração 
de investimento económico, social e humano.
A EBA é uma reconhecida ONG que existe há 15 
anos e que tem como missão estabelecer a ligação 
entre os mais variados campos de intervenção que 
permitam a promoção de uma cidade no âmbito 
do seu desenvolvimento sustentado, privilegiando o 
desempenho nas áreas da educação, cuidados de 
saúde e urbanismo.
Fazem parte deste grupo cerca de 27 cidades de 
praticamente todos os continentes, sendo que o 
Concelho de Odivelas é o único da Área Metropolitana 
de Lisboa a fazer parte desta rede. 
Na entrega do Prémio, foi partilhada informação com 
mais cerca de 50 países, especialistas, investidores e 
homens de negócio que já demonstraram interesse em 
Odivelas.

Odivelas recebe Prémio Internacional
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O Orçamento Participativo está de volta a 
Odivelas em 2015, permitindo, mais uma vez, 
a partilha do poder decisório entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e os seus munícipes.
Este é um projeto com um papel ativo no 
aprofundamento da democratização do 
Poder Local, uma vez que é mais um veículo 
disponibilizado pela Câmara Municipal de 
Odivelas ao cidadão para que este exerça 
a sua cidadania, debatendo os problemas, 
apresentando as suas expectativas, 
decidindo as suas prioridades. É, por isso, 
uma nova forma de governação, assente 
na participação direta dos cidadãos e na 
definição das prioridades de investimento.
Nesta nova edição, o Orçamento Participativo 
apresenta, pela primeira vez, o sistema 
deliberativo, que permite aos munícipes a 
votação nos seus dois projetos prediletos, 
a acontecer de 1 a 30 de setembro. Cada 
proposta não pode ultrapassar os 100 mil 
euros e o valor a inscrever no Orçamento 
Participativo é de €1.000.000,00 (um milhão de 
euros). 
O período de entrega de propostas está 
na reta final – até 30 de junho – e até ao 
momento foram já entregues dezenas de 
propostas com sugestões que prometem 
enriquecer o nosso Concelho. A elaboração do 
Orçamento Municipal de Odivelas volta, assim, 
a ser partilhada com os munícipes.

Orçamento Participativo
A decisão partilhada com os munícipes
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Foram sete dias de atividade desportiva 
sem parar. Sete dias em que se 
praticaram diversas modalidades. 
Sete dias em que Odivelas ‘respirou’ 
desporto.
Boccia, Atletismo, Natação, Futsal, 
Zumba, Matraquilhos, Kickboxing, 
entre muitos outros, praticaram-se no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, nas 

Piscinas de Odivelas, no Jardim da 
Música ou no Strada Shopping § Fashion 
Outlet, ‘quartel-general’ das operações 
da «Semana do Desporto».
Realizada em parceria com inúmeras 
entidades nacionais e locais, a «Semana 
do Desporto» dinamizou o panorama 
desportivo odivelense de 22 a 31 de 
maio, num verdadeiro tributo à Atividade 

Física. O evento contemplou, também, 
uma vertente expositiva, onde os 
participantes tiveram a possibilidade de 
apresentar ou promover o seu trabalho. 
Destaque, ainda, para a Corrida Noturna, 
que contou com a participação de 300 
atletas, e da Ação de Sensibilização para 
Dirigentes que decorreu no Auditório do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Odivelas ‘respirou’ Desporto
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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.

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

Odivelas tem 

26,2 KM2

onde vivem

144.549 
odivelenses

57.782
Famílias

47,61%
Homens

52,39%
Mulheres
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O NOSSO TERRITÓRIO EM NÚMEROS

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

em Caneças.

5 FONTES
Fonte dos Passarinhos, Fontainhas, Piçarras, 

Castelo de Vide e  Castanheiros.

Odivelas tem

69.238
fogos habitacionais

e  

16.344
edifícios

O Município na Loja do Cidadão
Em 2014, 83.488 atendimentos no Balcão da Câmara Municipal de 
Odivelas, no Espaço Imigrante - CLAII, e no EdC - Espaço do Cidadão 
(o antigo Balcão Multisserviços). 

Loja do Cidadão de Odivelas no Strada Shopping § Fashion Outlet
Dias úteis: das 08:30h às 19:30h e Sábados: das 09:30h às 15:00h.
Nota: consulte o site www.cm-odivelas.pt (serviços e equipamentos municipais) para conhecer 
todos os serviços disponibilizados na Loja do Cidadão.

Centro Cultural da Malaposta em 2014

268 
atendimentos/dia

57.420 
Espetadores 

429 
Espetáculos 

1213 
Sessões 
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A Cátia, o David, a Helena, a Lígia, a Verónica e a Sofia são os profissionais que arrancam sorrisos dos alunos com 
necessidades educativas especiais do Concelho de Odivelas que praticam Equitação com fins Terapêuticos. Não gostam 
de protagonismo, nem querem particularizar rostos; dizem que os verdadeiros heróis são os miúdos e as suas famílias que 
confiam, inteiramente, na Câmara Municipal e neste Projeto de Excelência.

Como funciona
É um trabalho diário e rege-se pelo calendário letivo. Antes 
de cada período de sessões, realiza-se uma reunião com 
a equipa de modo a ser possível avaliar as patologias 
com as quais se vai trabalhar. Só assim é possível planear 
qual o cavalo a utilizar, o tipo de sessão que se vai realizar 
(Hipoterapia ou Equitação Terapêutica), os equipamentos (ex: 
jogos, material adaptado, etc) disponíveis no picadeiro e o 
número de pessoas da equipa presentes em cada sessão.  

O tempo das sessões varia entre 15 a 30 minutos e, por vezes, 
é durante a sessão que se decide a duração, dependendo 
do estado de concentração, saúde ou disponibilidade do 
cavaleiro/aluno.
Os pais, os educadores e os professores veem resultados: na 
comunicação, interação, socialização, realização de tarefas 
diárias, melhoramento de destreza física, vontade, iniciativa 
e autoestima.

Hipoterapia Equitação com fins terapêuticos
“Sobre o cavalo, a criança pode transmitir o próprio mundo afetivo, a própria 
imaginação, os próprios sonhos...” (Daniele Citterio, 1998)
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Cavalo é Rei
Quando as crianças e jovens estão sobre o cavalo, 
um grande número de informações simultâneas são 
transmitidas a toda a fisiologia humana. O impacto desses 
movimentos tem implicação no tónus muscular postural, 
sistema sensorial, função motora, influenciando a cognição 
da fala-linguagem e sistema emocional e respiratório.
Com a hipoterapia são estimuladas as funções cognitivas, 
motoras, sociais e emocionais, proporcionando o equilíbrio 
e a perceção do próprio corpo, com o intuito de estimular o 

interesse pelo mundo, acarretando um diálogo tónico-
afetivo baseado na perceção e movimento do corpo quente, 
macio e ondulante do animal. 
Mas a componente emocional-relacional que é estabelecida 
entre o cavalo e o paciente é, também, muito importante, 
porque ambos demonstram grandes trocas afetivas, 
benefício essencial para o desenvolvimento emocional 
e cognitivo da criança/jovem, assim como para as suas 
famílias. 

Parceiros
O Projeto nasceu em Abril de 2009, resultado de uma parceria 
entre a Câmara, a Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã 
e a Direção Geral de Estabelecimentos Educativos. Mais 
recentemente, ganharam-se novos parceiros: além dos 
agrupamentos e do Ministério da Educação, a Rodoviária de 
Lisboa, que assegura, duas vezes por semana, o transporte 
semanal de alunos para o Centro Hípico da Paiã.

Equipa
Multi e transdisciplinar, atende diversos tipos de 
comprometimentos motores (Paralisia Cerebral e problemas 
do foro neurológico e ortopédico); sociais (distúrbios de 
comportamento, autismo, esquizofrenia, entre outros); 
mentais (Síndrome de Down); emocionais, percetivos e 
sensoriais.

Escolas
No presente ano letivo - 2014/2015, estão abrangidos 
68 alunos com necessidades educativas especiais 
das Unidades de Ensino Estruturado e de Apoio à 
Multideficiência, em estabelecimentos de ensino da Rede 
Pública do Concelho do 1º, 2º e 3º Ciclos, nomeadamente 
as EB: Eça de Queirós, Barbosa de Bocage, Quinta da 
Condessa, Vasco Santana, Carlos Paredes, Bernardim 
Ribeiro e ainda as EB da Pontinha e de Famões.

Odivelas é exemplo na Europa
Com muita frequência, o Projeto tem acolhido e 
proporcionado estágios para vários níveis de ensino e 
tem sido procurado para a realização de monografias, 
dissertações e provas de aptidão profissional. 
Recentemente, foi acolhida uma estagiária e psicóloga da 
Roménia, com o objetivo de implementar uma atividade 
semelhante na sua cidade de Constanta. 
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“Há Festa 
no Campo e Sabores 
da Paiã”
No dia 23 de Maio todos os caminhos foram 
dar à Escola Agrícola D. Dinis na Paiã. “Há Festa 
no Campo e Sabores da Paiã” proporcionou 
um dia em cheio, com entrada gratuita, onde 
todos puderam usufruir de Workshops, Passeios 
de Pónei, Batismo Equestre, Ranchos, Jogos 
Tradicionais, Artesanato e muito, muito mais. 

À hora do almoço, foram servidas mais de 500 
doses de “Feijoada à Odivelas”. Já no período 
da tarde, o Maior Bolo de Marmelada Branca 
de Odivelas, único, com mais de 50 kg. As duas 
iguarias foram confecionadas pelo Centro de 
Formação Profissional para o Sector Alimentar, 
da Pontinha.

A Escola confecionou um outro bolo, assinalando, 
desta forma, o seu 98º aniversário
.
Os terrenos da Escola Agrícola são agora um 
poderoso aliado no fabrico da Marmelada 
Branca de Odivelas, com a produção, em 
grande quantidade, dos respetivos marmelos.
 
No final da festa houve ainda tempo para a 
atuação do sempre animado Grupo de Danças 
e Cantares do Casal do Rato e uma aula de 
ginástica do Clube do Movimento - Desporto 
Sénior.
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Durante a semana de 11 a 15 de 
maio, no Strada Shopping & Fashion 
Outlet, comemorou-se o Mês do 
Coração. A Feira “Inclui-te!!! Saúde 
e Cidadania 2015”, sobre saúde e 
cidadania proporcionou aos visitantes 
vários rastreios de saúde, ações de 
informação e de sensibilização bem 
como atividades lúdicas, pedagógicas 
e culturais. 

1500 Seniores viveram momentos 
de convívio e alegria, no já habitual 
Passeio Sénior, que este ano rumou à 
região de Almeirim. 
É prática regular do Município de 
Odivelas organizar este passeio, 
anualmente, de forma gratuita para 
os portadores do Cartão Sénior. Os 
seniores provenientes de todas as 
Freguesias do Concelho de Odivelas, 
participaram num almoço de 
confraternização que se prolongou 
durante toda a tarde, com muita 
música e animação e tiveram a 
oportunidade de ouvir a Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana 
Amador, que salientou que “este 10º 
Passeio Sénior, esta grande iniciativa, 
é a pensar em todos os seniores, 
pois um dos objetivos desta Câmara 
é poder ser uma grande família para 
todos” referindo ainda que “a grande 
preocupação deste executivo é 
diminuir os problemas dos seniores, 
porque só assim vale a pena!”

A Saúde combate-se com prevenção

Passeio Sénior A tradição mantém-se…
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São 50 anos a servir bem e sempre 
com uma palavra amiga. A Drogaria 
Martins e Urbano na rua Augusto Gil, 
nos Pombais, em Odivelas, continua 
de portas abertas a todos os que 
a procuram, sendo a maior parte 
dessas pessoas de Odivelas. Mas, 
a Dona Laurinda Ferreira, 78 anos, 
proprietária do espaço, afirma que 
a fama da Drogaria está para lá das 
fronteiras de Odivelas “até do Lumiar 
chegavam clientes”, sim porque 
quem, antigamente, ia à drogaria 
dos Pombais e “não encontrava o que 
queria, então escusava de procurar”. 
E procuravam o quê, Dona Laurinda? 
“Coisas antigas”, responde. “Como 
produtos para limpar os bicos dos 
fogões, lixívia vendida quase a copo, 
potassa às pitadinhas ou até petróleo. 
Agora já não é assim, vem quase tudo 
embalado”. 
As vendas a granel sempre foram 

uma das mais-valias deste tipo de 
drogarias, até chegar o “ milagre” da 
multiplicação das grandes superfícies, 
que desviou muita gente. Apesar de 
tudo, os mais antigos, e filhos da terra, 
sempre se mantiveram “fiéis” à Dona 
Laurinda, é o caso de Eusébio Tavares, 
que entrou na loja para comprar um 
saquinho de branqueador para a 
roupa “que só se vende assim aqui”, 
garante.  
À medida que a conversa decorria, 
estendida a outros clientes presentes 
na loja, aumentavam as curiosidades e 
as recordações surgiam naturalmente.” 
Odivelas era só hortas e caminhos”, 
a Dona Laurinda, lembra-se de ir a 
pé até à Alameda para depositar 50 
escudos, porque em Odivelas “não 
havia quase nada.” 
Com o tempo podem ter-se perdido 
clientes, mas ganharam-se amigos 
para a vida e na Drogaria situada nos 

Pombais, agora há um produto que 
não tem preço: a amizade. O espaço 
tornou-se num ponto de encontro, 
onde quem chega tem sempre uma 
palavra afável para quem está, 
procurando até, se for caso disso, 
ajudar o próximo. “Olhe, aquela 
senhora ali, já está à minha espera 
para lhe medir a tensão. A farmácia 
fica longe e como tem dificuldades 
em deslocar-se, eu faço uso do meu 
aparelho”. Uma Drogaria que, afinal, é 
quase um “porto de abrigo” e convívio, 
quanto mais velha melhor serviço 
presta, as vendas podem ter diminuído 
mas a parte humana ajuda a superar 
todas as outras dificuldades. 
Será que a crise, um dia, irá empurrar 
a Drogaria Martins e Urbano para 
o encerramento? “ Eu só saio daqui 
coxinha, coxinha, se um dia tiver que 
ficar em casa, acho que morro logo”, 
revela prontamente a Dona Laurinda.

Drogaria Martins e Urbano em Odivelas
“Vim para aqui ainda era uma menina...”

Já não há Drogarias como antigamente. na martins e Urbano, em oDivelas chegoU a venDer-se lixívia a copo, mas a chegaDa Das granDes 
sUperfícies DeitoU tUDo por ágUa abaixo. a venDa a granel Ditava as sUas leis e fazia toDa a Diferença, com o cliente a poDer comprar a meDiDa 
certa, por Um preço mais económico. agora é qUase tUDo empacotaDo, menos a amizaDe qUe continUa a ser o “proDUto” qUe faz a Diferença e qUe 
leva qUase, Diariamente, os clientes a não Dispensar Dois DeDos De conversa com a Dona laUrinDa.
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«Maio Jovem 2015» prometeu e cumpriu! Um mês cheio de iniciativas e atividades dirigidas à juventude do 
Concelho de Odivelas, que apresentou programas variados de índole cultural, formativa, desportiva e lúdica.
Do programa diverso destaca-se o «Conselho Municipal da Juventude», os «Ritmos Africanos», a «Atuação de Tunas 
Académicas», a «Legendary DJ Night», o «Odivelas Skate Fest», o «Acampamento Baden Powell» e a presença de um 
grupo de jovens em dois programas televisivos «5 para Meia-Noite» com os apresentadores Luís Borges e Nuno Markl. 
Durante 31 dias, «MaioJovem 2015» percorreu as freguesias do Concelho, levando animação, entretenimento e saber aos 
quatro cantos de Odivelas.
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O Concelho de Odivelas, durante o mês de maio, voltou a ser a Capital da Lusofonia, 
acolhendo a V Bienal de Culturas Lusófonas 2015.
A Câmara municipal de Odivelas preparou uma vasta programação cultural , repleta 
de momentos de intercâmbio de experiências e conhecimentos, onde a Marmelada 
Branca de Odivelas foi o Produto Oficial. Os escritores foram, também, peças 
fundamentais deste grande encontro da lusofonia.
Mas porque a lusofonia não se esgota no conjunto dos diferentes territórios ligados 
através da mesma língua, esta Bienal deu ainda relevo às artes plásticas, com 
destaque para a pintura, a escultura e o artesanato.
A Malaposta foi o palco principal dos espetáculos de luz e cor, onde se assistiram às 
performances de música, dança, cinema, teatro e poesia.

Sessão Solene Inaugural
A 4 de maio teve lugar o momento solene que contou com a presença de ilustres 
convidados do mundo lusófono, das quais destacamos o Secretário Executivo da 
CPLP, Murad Murargy e a Presidente da Comissão de Honra, Maria de Jesus Barroso 
Soares.
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas foi a anfitriã dando as boas vindas 
ao evento salientando que “a lusofonia em Odivelas não se anuncia, nem se esgota 

Odivelas Anfitriã da Lusofonia
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na apresentação de princípios, tem uma tradução prática e efetiva num conjunto 
de ações e articulações, com vários atores e agentes que contribuem para a 
valorização deste desígnio mor, que tem a língua portuguesa”. É assim que, para 
Susana Amador, Odivelas se afirma mais uma vez como Capital da Lusofonia.

Fórum da Lusofonia
Especialistas das diversas vertentes da lusofonia reuniram-se no Fórum, nos dias 6 
e 7 de maio. Para Mário Máximo, Comissário Estratégico “neste fórum tivemos dois 
banhos de reflexão, temas de maior relevância, desde a necessidade de conceito 
estratégico para Portugal até à questão dos mares lusófonos, temas abordados de 
forma magistral e estratégica”.

Encontros de Escritores
Subordinado ao tema “Escritores de Língua Portuguesa e os seus mundos”, decorreu 
durante três dias, em quatro palcos diferentes – Malaposta, Mosteiro de São Dinis 
e São Bernardo, Biblioteca Municipal D. Dinis e Centro de Exposições de Odivelas.
Cerca de 50 escritores debateram e apresentaram obras literárias e a suas visões 
criativas, troca de experiências e diálogo à volta de subtemas referentes à Língua 
Portuguesa.
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Odivelas é um dos Concelhos do país com mais longa tradição 
de Orçamento Participativo, aliás de novo retomada em 2015 
pela Câmara Municipal. 
No seguimento da Conferência organizada pela Assembleia 
Municipal sobre “Orçamentos Participativos em Contexto 
Metropolitano”, foi aprovada uma recomendação no sentido 
de serem tidas em conta as principais conclusões da 
conferência, incluindo aspetos como:
 - A necessidade de avaliar a qualidade dos OP em 
diferentes dimensões: participação, vinculação das decisões, 
financiamento, transparência, mecanismos de controle, apoio 
técnico e níveis de execução.
- A importância de atribuir dotação financeira razoável e 
recursos técnicos adequados aos OP;
- A transparência das regras e dos mecanismos de controle 
na sua aplicação como fatores cruciais de confiança;
- A massificação da participação enquanto antídoto para 
problemas na representatividade;
- O desenvolvimento do OP não apenas como reflexo mas 
como promotor de uma maior cultura de participação;
- A relevância das experiências de OP dirigidos aos jovens e 
ao nível das freguesias;
- O papel crucial da divulgação e visibilidade por diferentes 
meios, para promover e divulgar a iniciativa a nível local;
- A existência de boas práticas combinando canais diversos 
de participação (assembleias participativas; voto em urna; 
voto online ou por SMS);
- A importância de envolver os serviços municipais no apoio 
a projetos candidatos, para reforçar a sua pertinência e 
exequibilidade;
- A periodicidade do OP, bem como os ritmos e níveis de 
execução dos projetos vencedores, preferencialmente 
anualizados, como fator de credibilização e reforço do OP;
- O aprofundamento da componente vinculativa das decisões 
tomadas de modo participativo.
Toda a informação da conferência (incluindo programa, 
intervenções e conclusões) está disponível para consulta em 
http://www.am-odivelas.pt/index.php/conferencias.

Prestar contas é um imperativo de transparência que qualquer 
entidade pública, especialmente tratando-se de um órgão 
político eleito, deve aos cidadãos e cidadãs. Em tempos de 
afastamento em relação à política, os órgãos deliberativos como 
as Assembleias Municipais sofrem de um estigma acrescido, 
pelo que este imperativo é ainda maior. 
 A missão de fiscalizar o poder executivo e de garantir a 
representação da pluralidade partidária à escala municipal 
tem, naturalmente, uma visibilidade menor no espaço público. 
O desconhecimento quase generalizado sobre o muito trabalho 
desenvolvido, a que se soma uma cultura de insuficiente 
valorização do debate político como alicerce do regime 
democrático, resulta muitas vezes numa imagem distorcida, de 
inoperância ou até de pouca utilidade. 
 É também por esta razão que é fundamental melhorar os 
canais de informação com os cidadãos e, assim, combater o 
desconhecimento e o preconceito. Para isso, nada melhor do 
que tornar pública a atividade desenvolvida.
 Com este objetivo, foram criadas uma página de internet (http://
www.am-odivelas.pt) e uma conta de facebook (https://www.
facebook.com/am.odivelas), abertas a sugestões de melhoria. 
Somos, aliás, uma das poucas Assembleias Municipais do país 
a ter este tipo de ferramentas próprias e que tentam manter 
atualizadas as diferentes vertentes da nossa atividade: reuniões 
plenárias, mas também Comissões Especializadas, visitas a 
locais e entidades do Concelho, debates temáticos e outras 
iniciativas.   

Também neste âmbito, e como documento para memória 
futura, a Assembleia Municipal de Odivelas (AMO) instituiu em 
2014 a prática de tornar público um Relatório de Atividades 
anual, tão exaustivo quanto possível, e disponível para consulta 
em http://www.am-odivelas.pt/index.php/relatorios-e-outros-
documentos. 
Estas iniciativas procuram, acima de tudo, espelhar o nosso 
compromisso com a divulgação e valorização do imenso 
trabalho desenvolvido na Assembleia Municipal. E, por essa via, 
com a necessidade de prestar contas a quem nos elege.

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas

Aprova recomendação 
sobre Orçamentos Participativos
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Realizou-se no dia 25 de março o 
debate Específico sobre a Estratégia 
Integrada de Desenvolvimento Territorial 
da Área de Metropolitana de Lisboa 
com a presença do Primeiro-Secretário 
Metropolitano, Eng.º Demétrio Alves. 
O 1º secretário da comissão executiva 

metropolitana expôs os principais 
elementos da EIDTAML - Estratégia 
Integrada de Desenvolvimento Territorial 
da área Metropolitana de Lisboa, tendo-
se seguido um debate com todas as 
forças políticas da Assembleia Municipal 
de Odivelas.

No âmbito das comemorações do 25 de 
abril, a Assembleia Municipal de Odivelas 
realizou em Caneças, na Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças, uma 
sessão evocativa dos 41 anos do 25 de 
abril. Na sessão evocativa usaram da 

palavra os representantes dos partidos 
políticos com assento na Assembleia 
Municipal de Odivelas, bem como o 
Presidente da AMO, Miguel Cabrita e 
a Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana Amador.

A sessão contou ainda com um 
apontamento cultural com a atuação do 
Grupo de Teatro do Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores do Município 
de Odivelas, com a peça “A Mina” do 
autor e encenador Miguel Fonseca.

Debate Específico 
sobre a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da AML

25 de abril

 Presidente CMO - Susana Amador

BE - Paulo Gonçalves

CDS-PP - José Pignatelli

Presidente AMO - Miguel Cabrita

Porto de honraGrupo de Teatro do CCDDTMO

PSD - Pedro Roberto

PS - Eduarda Barros

CDU - Armindo Fernandes

www.am-odivelas.pt | www.facebook.com/am.odivelas.
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