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Editorial
De repente tudo mudou! Os nossos projetos, planos e programas
ficaram suspensos e tivemos de
nos readaptar e reinventar, nas
diversas dimensões das nossas
vidas.
O Município de Odivelas tem procurado responder de forma pronta e determinada às exigências
dos tempos que vivemos e às contingências próprias desta nova realidade, através do trabalho diário
de parceria com as diversas entidades e instituições, como também no apoio às famílias e às populações mais vulneráveis.
Neste período excecional, marcado por uma crise de saúde pública, com consequências devastadoras a nível económico e social,
torna-se, por isso, fundamental
mantermo-nos focados no trabalho com as pessoas e para as pessoas.
Caro(a) munícipe,
No mês em que comemoramos
22 anos de existência, levamos
até Si a nova Revista Municipal,
na perspetiva do reforço de um
diálogo permanente e de proximidade, especialmente em tempos de pandemia, que incentive a
promoção da cidadania ativa e a
prestação de um serviço público
de qualidade.
Este ano de 2020 veio a revelar-se,
de forma surpreendente, como
um período de grandes desafios
e de profundas transformações
motivadas pela pandemia que assolou todo o mundo, sem exceção.

Os desafios que a pandemia nos
colocou, e que continuam a testar
diariamente a nossa resiliência,
reforçaram, no entanto, a convicção que devemos enfrentar o presente, por mais duro que seja, sem
descurar a preparação e a construção do futuro.
Por esse motivo, procurámos,
mesmo perante o período difícil
que atravessamos, onde a segurança, a saúde e o bem-estar da
população estiveram sempre no
topo das nossas prioridades, dar
continuidade a um amplo conjunto de investimentos de requalificação e modernização no nosso
território.

EDITORIAL

Encontram-se, assim, em curso,
em todo o município, um significativo número de intervenções,
nas diversas áreas, que ultrapassam os 20 milhões de euros de
investimento, tendo em vista valorizar o território e melhorar a
qualidade de vida dos odivelenses, apostando, em simultâneo,
na revitalização da economia e na
manutenção do emprego.
Odivelas conquistou uma nova
centralidade na Área Metropolitana de Lisboa. Somos hoje um
território mais moderno e mais
qualificado e contamos com excelentes acessibilidades e modernos
equipamentos e infraestruturas
de âmbito educativo, desportivo,
cultural e social. Temos, pelo sexto
ano consecutivo, a maior taxa de
natalidade do país e em 2020 fomos, também, distinguidos com
o estatuto de Cidade Europeia do
Desporto.
Este caminho de progresso e desenvolvimento, que motivou a
atratividade de muitas famílias e
de um largo conjunto de empresários, que aqui têm vindo a fixar-se, não pode ser interrompido.
Quero, por isso, assegurar-lhe que
continuaremos a trabalhar com
grande firmeza e sentido de responsabilidade, para responder à
complexidade dos tempos atuais,
focados no desenvolvimento local
e no nosso maior capital: as pessoas e as famílias.
Receba um abraço de confiança,
Hugo Martins
Presidente da Câmara Municipal
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Cidade Europeia
do Desporto 2020
O início
Este foi um projeto que arrancou em junho de 2018, com a
candidatura de Odivelas a Cidade Europeia do Desporto 2020. Ao
candidatar-se, a Autarquia assume o compromisso de apostar numa
estratégia sustentada onde o Desporto ganha uma posição de
destaque e de grande relevância no quotidiano do Concelho.
De forma a avaliar as potencialidades de Odivelas como
candidata, uma comitiva da
ACES Europe – European Capitals and Cities of Sport visitou o Concelho durante três
dias, de 1 a 3 de novembro
de 2018.
Nesta visita, o Presidente
da ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, o Presidente da ACES Portugal, Nuno
Santos, e restante comitiva,
tiveram a oportunidade de
conhecer os diversos equipamentos desportivos existentes no Concelho, além de
assistirem a atividades que
movimentaram centenas de
atletas. Por exemplo, a aula
do Clube do Movimento,
que faz parte do programa
de desporto sénior, realizou-se no Complexo Desportivo do Porto Pinheiro, tendo
despertado curiosidade no
próprio Presidente da ACES
Europe, que acabou por participar. No programa oficial
da visita destacou-se, ainda,
o Torneio de Futebol Infantil
com mais de 120 mini futebolistas e o “Jogo das Estrelas” que juntou no mesmo
campo Pauleta, Luís Andrade, Paulo Madeira, Silas, Carla Couto, Joaquim Evangelista e João Pedro Pais, entre
outros.

Outro dos momentos de
destaque nesta caminhada
foi a Gala do Desporto no
Pavilhão Multiusos de Odivelas. A Câmara Municipal
homenageou os atletas e os
clubes do Concelho que se
destacaram na época desportiva 2017/2018. Também
nessa data, três organismos
com grande impacto desportivo nacional e internacional anunciaram ter escolhido Odivelas para instalar
as suas “casas”: Federação
Portuguesa de Judo, Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e Federação
de Ginástica de Portugal.
No início de 2020, também
a Federação Portuguesa de
Kickboxing e Muaythai se
instalou no nosso Concelho.

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
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O anúncio
Em janeiro de 2019, em Portimão, a ACES Europe anunciou Odivelas como
Cidade Europeia do Desporto 2020. O anúncio formal foi feito pelo Presidente da
ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, reconhecendo o trabalho desenvolvido
no Concelho em prol do desporto e do estímulo à prática desportiva.
Esta escolha refletiu a aposta que o Município de Odivelas tem vindo a realizar na
promoção da atividade física
e da prática desportiva, formal e informal, procurando
incutir hábitos e estilos de
vida saudáveis que contribuam para o bem-estar dos
munícipes, numa perspetiva
de “Desporto para Todos”.
De facto, o Município de
Odivelas tem assistido a um
investimento significativo

em infraestruturas e equipamentos educativos, sociais e
desportivos e conta já com
51 coletividades/associações
desportivas e mais de 25 modalidades desportivas no seu
território.
O Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins reforçou, aquando do anúncio, “a
honra e o enorme orgulho da
Autarquia por esta merecida
conquista, bem como pela
confiança e a responsabilida-

de que nos foram depositadas. Saúdo os Municípios
de Anadia e Penafiel, que
connosco concorreram, e
agradeço o apoio de milhares de cidadãos, que de forma individual ou coletiva,
se associaram a esta candidatura, que culminou no
reconhecimento da cultura
desportiva eclética, inclusiva e intergeracional que
temos vindo a desenvolver
no Concelho de Odivelas”.

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
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Passagem de Testemunho e Festa de Abertura
Três ciclistas do clube Colinas Bike Tour partiram na manhã de 15 de janeiro
de Portimão - Cidade Europeia do Desporto 2019, rumo a Odivelas, com a
Bandeira Oficial das Cidades Europeias do Desporto.

A viagem de 280 Km terminou a 17 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, dando início à Festa de
Abertura de Odivelas Cidade
Europeia do Desporto 2020.
Nessa noite, foi escrita uma
das mais belas histórias do
Concelho de Odivelas.
O espetáculo, sem precedentes, juntou centenas de
atletas das mais variadas
associações do Concelho e
diversos músicos e cantores de renome nacional, tais
como Anjos, Emanuel, João
Pedro Pais, José Reza, Miguel Ângelo, Miguel Gameiro, Sérgio Praia e UHF, acompanhados pela Orquestra do
Maestro Nuno Feist.
A cerimónia que primou pela
originalidade, foi apresentada por Carlos Ribeiro, Fátima
Lopes, José Figueiras, Marco
Horácio e Patrícia Matos, e
contou com a apresentação
pública do hino oficial.

Num Concelho onde quase
metade da população pratica atividade física regular,
o Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, considerou o evento como “mais
um motivo de orgulho para
Odivelas e para o País.” Gian
Francesco Lupattelli, Presidente do ACES Europa, e
Nuno Santos, Presidente do
ACES Portugal, também estiveram presentes, elogiando a organização do evento.
O espetáculo que fica na história e na memória de todos
foi o “pontapé de saída” de
Odivelas enquanto Cidade
Europeia do Desporto em
2020.

REVEJA OS
MELHORES
MOMENTOS

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
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Eventos CED
No ano de 2020, Odivelas foi palco de grandes
eventos nacionais e internacionais.
Em janeiro, o Pavilhão Multiusos recebeu o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu,
uma competição que trouxe milhares de atletas e espetadores ao Concelho. Em
fevereiro, foi entregue o kit
oficial CED a todos os clubes locais, realizou-se o Europeu de Judo Feminino, o
Campeonato Nacional AS
de Cadetes, o Campeonato
de Natação Susana Barroso,
o grandioso espetáculo “Pirouette” da FGP (Federação
de Ginástica de Portugal),
uma prova de Tetratlo Moderno, diversos torneios de

Carnaval em várias modalidades como futebol, voleibol e futsal, bem como vários workshops e seminários
desportivos. Em março, até
à suspensão de todas as atividades devido ao Novo Coronavirus (COVID-19) realizaram-se ainda competições
de Judo, Ginástica Shorinji
Kempo e Tiro com Arco, dois
jogos da Seleção Nacional
de Futsal Masculina no Pavilhão Multiusos e o jogo de
futebol da Seleção Feminina no Complexo Desportivo
Porto Pinheiro.

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO
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20 Milhões de
Investimento na
Qualidade de Vida
A Câmara Municipal continua empenhada
em investir, modernizar e requalificar o
Concelho de Odivelas. Apesar da pandemia, e
dos constrangimentos inerentes, o Município
não cancelou qualquer investimento que
tinha programado no seu projeto global de
desenvolvimento, tendo investido, nos últimos
meses, mais de 20 milhões de euros em obras
estruturais em todas as Freguesias, nas áreas da
saúde, educação, lazer, cultura e mobilidade.
Conheça as principais intervenções.

Nova Escola
Básica das Fontes
de Caneças

2,5 Milhões em
Novos
Pavimentos

Nova Unidade de
Saúde de
Famões

Educação
Património Cultural
Espaço Público

Novo Espaço de
Recreio e Lazer
na Pontinha

Mobilidade
Saúde
Desporto
Ambiente

Novo Mercado
da Pontinha

OBRAS
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Construção do Centro
Interpretativo das Águas
de Caneças

Viver Odivelas.
Por Nós.

A9

Pavilhão
Desportivo Escola
Básica Carlos
Paredes

Reperﬁlamento
Cruzamento das
Escolas

2 Milhões em
Requaliﬁcação do
Parque Escolar

11

Novo Jardim
de Infância da
Póvoa de
Santo Adrião

Nova Escola Básica
de Odivelas

Alargamento do
Centro de Dia

Novos Campos
de Padel
Requaliﬁcação
da Rua Angola
Obras no Centro
Histórico Odivelas
IC17

Requaliﬁcação
Avenida D. Dinis
Requaliﬁcação
da Avenida 25 de
Abril

OBRAS
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Nova Unidade
de Saúde
de Famões
Investimento: 1.400.000 €

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o lançamento
do concurso público para a
construção da nova Unidade
de Saúde de Famões, num
investimento de 1 milhão e
400 mil euros.
Esta nova Unidade de Saúde, moderna, acolhedora
e multifuncional, localiza-se
junto à Alameda Silva Porto e dará resposta a 7.600
utentes daquela Freguesia,
beneficiando de excelentes
acessos e de um amplo serviço de apoio de transportes
públicos.
O novo edifício, com área
bruta de construção de cerca
de 650 m2, apresenta uma
configuração retangular com
uma zona central para a entrada principal e duas alas
compartimentadas simétricas, articuladas em torno de
um pátio exterior com área
de estacionamento em todo
o seu perímetro.

O projeto contempla área de
atendimento, sala de espera,
instalações sanitárias, salas
de prestação de cuidados de
saúde, salas de tratamentos,
gabinetes de consulta, gabinetes de enfermagem e todas as
áreas e funções de apoio - salas
de material clínico, terapêutico,
administrativo e arrecadações.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, "a
construção de mais esta nova
Unidade de Saúde no Concelho vem consolidar a aposta do
Município na melhoria do acesso a uma prestação de cuidados de saúde de proximidade
e de efetiva qualidade. Empenhámo-nos muito pela concretização deste investimento e
hoje é, de facto, um dia bastante especial. A população da Vila
de Famões há muito que desejava e merecia a elevação deste
equipamento.”

OBRAS
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Novo Mercado
da Pontinha
Investimento: 600.000 €

Construído num local junto
ao antigo mercado e com
uma área de implantação
de cerca de 340 metros quadrados, o Novo Mercado da
Pontinha vai contemplar 18
pontos de venda, distribuídos por bancas de produtos
alimentares – carne, peixe,
hortícolas – produtos têxteis e outros. A cobertura
do Mercado será acessível
através de uma escada exterior e estará preparada para
receber a instalação de um
campo de jogos multifunções.
Este novo mercado conta
ainda com uma cafetaria e

instalações sanitárias preparadas para utilização por
pessoas com mobilidade
reduzida, bem como 18 lugares de estacionamento
exterior, com acesso a partir
da Avenida 25 de abril.
Com um investimento superior a 600 mil euros, o
novo Mercado da Pontinha
vai conferir modernidade e
uma nova dinâmica à Vila,
servindo os muitos munícipes que fazem as suas compras no comércio local.

VEJA MAIS
AQUI

OBRAS
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Requalificação
da Avenida 25 de
Abril na Pontinha
Investimento: 350.000 €

As obras de requalificação
da Avenida 25 de Abril, na
Vila da Pontinha, encontram-se terminadas.
Esta importante requalificação do espaço público teve
como objetivo fundamental
a melhoria das condições de
mobilidade, conforto e segurança, na circulação automóvel e pedonal, naquela artéria.

A intervenção, que contou
com um investimento municipal na ordem dos 350
mil euros, visou a renovação
dos pavimentos e a melhoria da mobilidade pedonal, a
ampliação do espaço verde
existente e a introdução de
novo mobiliário urbano.
O projeto assente na definição de espaços exteriores de

qualidade, no ordenamento
e na gestão do estacionamento – com a otimização
do número de lugares, contemplou, também, a introdução de medidas de acalmia de trânsito e de redução
de velocidade na circulação
automóvel.
Com uma área de intervenção de cerca de 7500 m2,

OBRAS

estas obras trouxeram uma
nova vida àquela que é uma
das principais artérias do
Concelho de Odivelas.

VEJA MAIS
AQUI
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Novo Espaço de
Recreio e Lazer
na Pontinha
Investimento: 600.000 €

A Vila da Pontinha conta com
um novo parque infantil e
zona de recreio e lazer. Localizado na Praceta do Poder
Local, este é um projeto de
requalificação e valorização
do espaço público, integrado
numa zona predominantemente habitacional.

OBRAS
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Obras no Centro
Histórico de
Odivelas
Investimento: 1.600.000 €

Estão a decorrer as obras no Centro Histórico de
Odivelas com o objetivo de criar uma Zona 30.
Esta intervenção conjunta
com os SIMAR e integrada
numa candidatura ao Programa “Lisboa 2020” representa um investimento
aproximado de 1,6 milhões
de euros.

O projeto contempla a introdução de medidas de acalmia de tráfego que inclui a
redução da velocidade de
circulação para 30Km/h, a
requalificação do espaço
público, a diminuição dos
níveis de ruído, a reformu-

lação dos pontos de recolha
de resíduos urbanos e a remodelação da rede de abastecimento de água. Haverá,
ainda, o reordenamento do
estacionamento à superfície,
prevendo-se um número total de 275 lugares.

OBRAS
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Requalificação
Mobilidade
Conforto
Acessibilidade
Comércio Local

OBRAS
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Novos
Campos
de Padel
Investimento: 90.000 €

O Parque Multidesportivo Naide Gomes, em
Odivelas, tem dois novos campos de Padel.
Com um investimento municipal de cerca de 90 mil
euros, este espaço dá resposta ao aumento da procura de infraestruturas desportivas informais, garantindo o

acesso a uma maior prática
desportiva e à melhoria da
condição física dos munícipes, neste ano em que Odivelas é Cidade Europeia do
Desporto.

Requalificação
da Rua
da Arroja
Investimento: 360.000 €
A Rua da Arroja, em Odivelas, está hoje mais moderna
e segura, proporcionando à
população melhor qualidade de vida.
Com um investimento municipal de cerca de 360 mil
euros, esta intervenção contemplou a redefinição da
plataforma rodoviária e das
zonas de estacionamento,
a construção de zonas de

circulação pedonal e a introdução quer de zonas de
acostagem para transportes
públicos, quer de espaços
verdes.

VEJA MAIS
AQUI

OBRAS
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Requalificação
da Avenida D. Dinis
Investimento: 1.249.000 €

A emblemática Avenida D. Dinis, em Odivelas, vai
ter uma nova vida.
Esta intervenção conjunta com os SIMAR representa um investimento total de 1.2 milhões de euros.
O objetivo é a criação de novas bolsas de estacionamento,
a introdução de medidas de acalmia de tráfego, a renovação da rede de abastecimento de água, a reformulação dos
pontos de recolha de resíduos urbanos e a requalificação do
espaço público e da rede viária, tendo em vista uma Cidade
mais moderna, mais segura e mais atrativa.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins, “estas obras irão renovar o Centro Urbano de Odivelas, conferindo-lhe mais modernidade e dinâmica local.
Uma Cidade voltada para as pessoas e que permitirá a todos
‘Viver Odivelas’ em pleno, dando continuidade à requalificação do espaço público e da rede viária que o Município tem
vindo a desenvolver”.

OBRAS
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Nova Escola
Básica
de Odivelas
Investimento: 5.000.000 €

Odivelas vai investir 5 milhões de euros
na criação de 15 novas salas de aula e de
atividades.
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o lançamento do concurso público para a construção de
uma nova Escola Básica com Jardim de Infância em
Odivelas, na Urbanização Colinas do Cruzeiro, junto às
Avenidas Miguel Bombarda e Reinaldo dos Santos.
O novo edifício, acolhedor, multifuncional e com arquitetura moderna, contempla 12 salas de 1.º Ciclo e
3 salas de jardim-de-infância, além de logradouros
cobertos e descobertos, campo de jogos e equipamentos lúdicos.
Este novo equipamento educativo vai dar resposta a
cerca de 400 alunos, reafirmando o compromisso da
Autarquia na afirmação de Odivelas como Concelho
Educador, Solidário e Inclusivo.

OBRAS
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Novo Jardim
de Infância
na Póvoa de
Santo Adrião
Investimento: 1.000.000 €

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o
lançamento do concurso público para a construção
de um novo Jardim de Infância (JI) na Rua Dom
Afonso Henriques, na Vila da Póvoa de Santo
Adrião.
Com um investimento de
1 milhão de euros, o novo
edifício, moderno, acolhedor
e multifuncional, vem substituir a antiga Escola N.º2,
que se encontra desativada
e devoluta há vários anos,
contando com uma área de
cerca de 1.500 m2, incluindo
os arranjos exteriores.
Este novo estabelecimento de Educação contempla
3 salas de JI, com capacidade para 75 crianças, gabinetes, refeitório e sala
polivalente, além de equipamentos lúdicos e espaços

de recreio exterior, cobertos
e descobertos.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins,
"a construção deste novo
equipamento educativo
contribuirá, também, para
requalificar um espaço que
se encontra inutilizado há
largos anos, indo ao encontro das necessidades da
nossa população, gerando
emprego e preservando a
memória histórica coletiva
dos Povoenses.”

OBRAS
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Construção do
Pavilhão Desportivo
da Escola Básica
Carlos Paredes
Investimento: 940.000 €

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o concurso
público para o lançamento
da empreitada tendo em
vista a construção do Pavilhão Desportivo da Escola
Básica Carlos Paredes, na
Póvoa de Santo Adrião.
O novo edifício, com cerca

de 980m2, representa um
investimento autárquico de
aproximadamente 940 mil
euros e contempla uma área
reservada à prática desportiva, balneários/vestiários,
instalação sanitária para
pessoas com mobilidade
condicionada, sala para pro-

fessores e arrecadação para
material. O espaço conta
ainda com uma bancada
em piso superior com capacidade para 80 pessoas.
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Requalificação
da Rua Angola
no Olival Basto
Investimento: 220.000 €

Arrancou o reperfilamento
da Rua Angola para melhoria das condições de circulação e segurança.
Esta importante intervenção, com um investimento de 220 mil euros, prevê
a implementação dos dois
sentidos de circulação na
totalidade deste arruamen-

to, de forma a melhorar os
acessos e a reduzir a pressão
automóvel no centro da Vila
de Olival Basto.
O eixo rodoviário atual conta com três vias de circulação, correspondendo a
duas vias de acesso ao Senhor Roubado e uma à Rua
Macau. Irão ser mantidas

as três faixas de rodagem
atualmente existentes, nas
mesmas condições, sendo
criada uma quarta faixa de
rodagem no sentido Senhor
Roubado – Póvoa de Santo
Adrião, que será executada
ocupando parte do amplo
passeio existente.
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Requalificação
do Ringue
Polidesportivo
Investimento: 20.000 €
O Ringue Polidesportivo
da Póvoa de Santo Adrião,
através de um investimento
municipal superior a 20 mil
euros, está hoje mais acessível e adaptado à prática
desportiva de modalidades
como o futsal, o andebol, o
basquetebol e todo o tipo
de ginástica ao ar livre.
As obras contemplaram a
substituição de toda a vedação do recinto, a pintura

OBRAS

de bancadas, a colocação
de um novo piso em módulos de polipropileno, marcação das linhas de jogo, bem
como a instalação de novas
balizas e respetivas redes, e
tabelas de basquetebol.
Foi, ainda, reorganizado o estacionamento na Rua Cândido de Oliveira, tendo sido
criados, aproximadamente,
20 lugares adicionais.
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Construção
do Centro
Interpretativo
das Águas de Caneças
Investimento: 713.000 €

Investimento superior a 713 mil de euros na
reabilitação do património cultural municipal.
Teve início a empreitada de
construção do Centro Interpretativo das Águas de Caneças no atual terreno da
Fonte das Piçarras. Uma intervenção abrangente que
procura, além da reabilitação desta Fonte, preservar
a memória histórica secular
em torno da riqueza cultural
da Vila de Caneças, das suas
águas e dos seus costumes.
A Fonte das Piçarras, também conhecida por Fonte

de Santo António, foi construída por volta de 1898,
destacando-se pela sua decoração em estilo neomanuelino. Trata-se de uma
das mais belas fontes de Caneças onde, anteriormente
no seu local, existia um poço
que abastecia a população
da zona.
O Município de Odivelas vai,
agora, criar naquele local
um espaço museológico,
com uma ampla área poli-

valente de exposições, cafetaria, loja e um contexto
ambiental dedicado à água.
“A construção deste Centro
Interpretativo constitui uma
grande homenagem à Vila
de Caneças, às suas gentes
e tradições. Este investimento, num espaço que se
encontrava bastante degradado, reforçará a identidade
local e representa a aposta
que o Município de Odivelas tem vindo a realizar nos
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últimos anos na recuperação e na valorização do seu
património histórico e cultural.”, reforçou o Presidente
da Câmara Municipal, Hugo
Martins.

VEJA MAIS
AQUI
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Nova Escola
Básica das Fontes
de Caneças
Investimento: 1.800.000 €

Caneças tem uma nova escola.
A Escola Básica das Fontes
de Caneças contempla três
salas de pré-escolar para
75 crianças, seis salas de 1.º
ciclo com capacidade para
156 alunos, um bloco social
de apoio e ainda um pavilhão desportivo. Para além
do ensino básico de 1.º Ciclo,
esta nova Escola Básica integrada mantém as 18 salas
de 2.º ciclo que acolhem 504
alunos.
O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, acompanhado pela
Vereadora da Educação, Susana Santos, e o Diretor do
Agrupamento de Escolas de
Caneças, Fernando Costa,
descerraram a placa inaugural, tendo assistido à atuação musical dos alunos do
1.º ciclo e jardim de infância e
visitado o novo espaço apre-

ciando de perto as transformações ao nível do edificado.
Hugo Martins referiu na sua
intervenção que “não existe
maior investimento que possamos fazer do que o investimento na educação”, salientando que “este é um grande
projeto coletivo que acrescenta mais qualidade de vida
à escola pública que se quer
mais inclusiva, menos assimétrica e menos desigual”.
As obras de remodelação e
ampliação da escola envolveram um investimento de
cerca de 1.800.000,00 euros e
integraram a candidatura ao
Programa Operacional Lisboa
2020.

VEJA MAIS
AQUI
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Novos
Pavimentos
Investimento: 2.500.000 €
Câmara Municipal investe
mais de 2.5 milhões de euros
em novos pavimentos.
A Câmara Municipal de Odivelas assumiu como uma das suas prioridades a
melhoria da mobilidade no Município.
Nesse sentido, entre a reabilitação de
arruamentos e outras intervenções já
foram investidos cerca de 1.5 milhões
de euros.
Até ao final do ano, irão arrancar novas repavimentações no valor superior a um milhão de euros, em todas
as Freguesias do Concelho.

Reperfilamento
do Cruzamento das
Escolas na Ramada
Investimento: 270.000 €
Esta intervenção prevê a melhoria
das condições de circulação nesta
via, através da criação de uma rotunda e de uma faixa de rodagem
dedicada aos automobilistas que se
desloquem no sentido da USF da Ramada e do Bairro do Sítio da Várzea.
Será preservado o espaço de estacionamento junto à Escola Secundária
da Ramada e relocalizados os pontos
de acostagem dos transportes públicos atualmente existentes, estando

ainda prevista a criação de novos lugares de estacionamento na Rua Dr.
Francisco Sá Carneiro e na Rua José
Relvas.

OBRAS
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Requalificação
do Bairro da Codivel
Investimento: 160.000 €

O Bairro da Covidel está hoje mais requalificado, com as intervenções promovidas na Rua Nicolau Tolentino, bem
como na Praceta Marquesa de Alorna.
Mais um investimento municipal, no
valor de 160 mil euros, com o intuito de
criar novas bolsas de estacionamento e
de melhorar as condições de circulação
rodoviária e pedonal nesta zona. Condições que irão, seguramente, aumentar o conforto e a qualidade do espaço
público, assegurando maior usufruto e
comodidade por parte da população residente.

OBRAS
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120 Lugares
de Estacionamento
junto à USF Odivelas
Investimento: 640.000 €

Estão a decorrer as obras
para a criação do parque de
estacionamento junto à USF
– Unidade de Saúde de Odivelas. Esta intervenção, que
representa um investimento municipal na ordem dos
640 mil euros, tem como

objetivos a requalificação do
espaço público, a reformulação de acessos à unidade
de saúde, a criação de cerca
de 120 lugares de estacionamento e arranjos paisagísticos.

Alargamento
do Centro de Dia
Investimento: 146.000 €
Teve início a empreitada de
ampliação do Centro de Dia
do Olival Basto, um investimento municipal de aproximadamente 146 mil euros.
Esta intervenção prevê a
construção de uma sala de
convívio e de uma sala de
atividades para os utentes,
a reformulação do Gabinete

Médico e um novo Gabinete
para a Direção/Administrativo, maximizando a funcionalidade do Centro de Dia.
A ampliação deste espaço contempla, também, a
construção de um telheiro
exterior que permitirá a realização de pequenos convívios numa pequena zona
coberta.
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Padrão do
Senhor Roubado
restaurado
A Câmara Municipal de Odivelas continua fortemente
empenhada na recuperação e dignificação do seu
património histórico.
O Padrão do Senhor Roubado, um dos principais monumentos do Concelho, datado de 1744, foi recentemente
alvo de uma intervenção de
conservação e restauro das
suas componentes pétrea
e metálica, a qual permitiu
devolver a beleza original a
este património tão singular.
Tratando-se de um monumento detentor de um valor simbólico muito elevado

junto da comunidade, a Autarquia realizou, ainda, um
conjunto de melhoramentos no próprio recinto do
Padrão, designadamente, o
restauro dos gradeamentos
metálicos laterais, a colocação de um novo portão à entrada e a pintura dos muros
laterais do recinto e a tardoz
do Padrão. Foram também
instalados um queimador e
dois vasos em pedra para a

OBRAS

colocação de velas e de flores
por parte da população, proporcionando a melhoria das
condições para a prática do
culto religioso. Está, ainda previsto, o reforço da iluminação
do monumento.
Com esta intervenção, a Câmara Municipal de Odivelas
contribui para uma melhor
preservação e conservação do
monumento, restabelecendo,
assim, a sua dignidade.
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Município entrega
viaturas de recolha
de resíduos às
Juntas de Freguesia
Investimento: 215.000 €
Com a preocupação de manter o
espaço público mais limpo e cuidado, a Câmara Municipal entregou, a 4 de fevereiro, viaturas às
quatro Juntas de Freguesia que,
a partir de agora, ficam responsáveis pela recolha de resíduos,
nomeadamente de monos, equipamentos elétricos e resíduos
verdes.

Esta ação resulta da assinatura,
em janeiro, do Contrato Interadministrativo para Recolha de Resíduos entre a Câmara Municipal
de Odivelas, os SIMAR e as Juntas
de Freguesia. Para o Presidente
da Autarquia, Hugo Martins, “em
boa hora celebrámos este acordo
tripartido para podermos prestar um serviço mais próximo, de

Câmara
Municipal
investe na
limpeza de
terrenos
Em 2020, a Câmara Municipal de Odivelas já investiu mais
de 130 mil euros na limpeza de mais de 39 hectares de parcelas municipais, em todas as Freguesias do Concelho.
Destacam-se, a título de exemplo, as intervenções efetuadas no Bairro da Codivel, em Odivelas, como também em
terrenos no Bairro da Quinta da Várzea, no Olival Basto.

AMBIENTE

forma a dar uma resposta mais
célere e eficiente aos munícipes,
criando os meios necessários
para uma melhoria da limpeza urbana no nosso território”.
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Política de Proteção
e bem-estar animal em Odivelas

O Serviço de Veterinária
Municipal e o Parque dos
Bichos do Concelho de Odivelas têm vindo a firmar políticas na área da sensibilização para o não abandono
animal e controlo da população animal errante.
De entre as políticas desenvolvidas, a divulgação dos
animais recolhidos e aloja-

dos no Parque dos Bichos
tem gerado uma taxa de
adoção de 98%. Hoje, quem
decidir adotar um animal
poderá beneficiar da esterilização gratuita do animal,
aulas gratuitas em parceria
com a Knine Service e oferta de um SPA Animal.
Mais recentemente e, no
âmbito das políticas de não

abandono, oferece-se ainda
a colocação de identificação eletrónica do animal e
vacina da raiva, como forma
de fomentar a adoção para
todos.
É ainda de destacar que o
Serviço de Veterinária Municipal em parceria com a Polícia de Segurança Pública
- Brigada de Fiscalização da

Câmara Municipal
de Odivelas aprova
protocolos para
desmatação e limpeza
dos terrenos da Quinta
da Paiã
A Autarquia aprovou a celebração de protocolos de
cooperação com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) que atribuem à Autarquia as competências necessárias para proceder a intervenções de criação de acessos, desmatação e limpeza dos terrenos
da denominada Quinta da Paiã.
O objetivo é prevenir a propagação do fogo às habitações próximas e permitir a movimentação adequada
dos dispositivos de combate a incêndios.

AMBIENTE

Divisão de Loures/Odivelas e a BRIPA – Brigada de Proteção Ambiental tem, nos
últimos meses, procedido a
operações de verificação de
bem-estar e ao resgate de
dezenas de animais.

Reabertura
Consultório
Veterinário Municipal
Face à pandemia de COVID-19, o Consultório Veterinário Municipal da Câmara Municipal de Odivelas esteve temporariamente encerrado, tendo retomado a
sua atividade a 17 de agosto, com as consultas que se
encontravam agendadas.
O Consultório Veterinário Municipal presta cuidados
de saúde a animais de companhia, nomeadamente vacinação, tratamentos, cirurgias e aplicação de
microchips para identificação eletrónica de cães e
gatos. As marcações das consultas devem ser efetuadas via telefone para os seguintes números:
21 932 08 40
21 932 08 35
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Presidente
da República
visita SIMAR

O Presidente da República deslocou-se aos SIMAR, onde foi
recebido pelo Presidente Hugo Martins, acompanhando de
perto o funcionamento destes serviços essenciais e valorizando os seus trabalhadores, neste período de crise.

Na visita foi destacada a importância das entidades e das
estruturas que têm de continuar a assegurar as tarefas fundamentais da nossa sociedade e garantir a manutenção da
saúde pública.

AMBIENTE
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Novo ano letivo
com investimento
municipal superior
a 8 milhões de euros
No início do ano letivo de 2020/2021, a Câmara
Municipal de Odivelas reforçou o compromisso de
apoio às famílias e promoção do sucesso escolar, da
igualdade de oportunidades e da segurança, face
à pandemia Covid-19, dos mais de 18 mil alunos das
escolas da rede pública do Concelho.
Assim, neste regresso às aulas, a Autarquia implementou um conjunto de medidas com um
investimento superior a 8 milhões de euros, das quais se destacam:
Oferta das Fichas Escolares a todos os alunos inscritos nas escolas da rede pública até
ao 2.º ciclo do ensino básico (do 1.º ao 6.º ano de escolaridade), num investimento superior
a 430 mil euros;
Oferta de Kits de material didático (mochila, estojo, tesoura, lápis de carvão, borracha,
afia- lápis, régua, marcadores, bloco A4, entre outros) a todos os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, num valor global de 50 mil euros;
Fornecimento de 3 refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e lanche) a todas as
crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Este ano letivo, a Autarquia
assegura também o almoço a todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário,
num investimento superior a 5,7 milhões de euros;
Colocação de dispensadores de álcool gel de parede em todas as salas do ensino
pré-escolar e de dispensadores de álcool gel de pé em todas as escolas do ensino básico e
secundário, num montante superior a 50 mil euros;
Realização de um vasto conjunto de obras de manutenção e requalificação em 24 estabelecimentos de educação e ensino, com um investimento global superior a 2 milhões
de euros.
Num momento de redobrada preocupação, e em conjunto com toda a Comunidade Educativa, a Autarquia promove a inclusão e um ambiente de tranquilidade e confiança, de
forma a responder às expectativas de todos os que escolheram o Município de Odivelas
para viver, trabalhar e estudar.

VEJA MAIS
AQUI
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Câmara
Municipal
acompanha
início do ano
letivo com
visitas
às escolas
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Hugo Martins, visitou, no arranque do ano letivo,
a Escola Básica (EB) Quinta das Dálias e Sophia
de Mello Breyner Andersen, em Famões a EB António Gedeão, em Odivelas, a EB Quinta de São
José, a EB Barbosa do Bocage e EB Carlos Paredes na Póvoa de Santo Adrião; a EB João Vilaret,
na Ramada, e a EB Mello Falcão, na Pontinha.
Estas visitas tiveram como objetivo verificar as
obras de beneficiação nos equipamentos escolares realizadas durante o verão e contactar com
a comunidade educativa, face aos desafios e
constrangimentos causados pela pandemia de
COVID-19, que têm marcado este arranque de
ano letivo.
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António Costa assina
protocolo em Odivelas
para remover amianto
das escolas
O Primeiro-Ministro, António Costa, esteve na manhã
de 23 de junho, na Escola Secundária da Ramada,
na assinatura do Protocolo
com a Associação Nacional
dos Municípios Portugueses
(ANMP) para a remoção do
amianto nas escolas, medida que faz parte do Programa de Estabilização Económica e Social do Governo.
O projeto terá um custo de
60 milhões de euros de fundos comunitários, distribuídos por 578 escolas, num
conjunto de obras que visam
«dinamizar economicamente a criação de emprego»,
ajudando, em simultâneo, os
estabelecimentos de ensino”,

referiu António Costa.
Na ocasião, o Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, realçou a
importância deste “investimento acontecer num momento muito particular para
o país, por se tratar de um
investimento público para
relançar a economia.
Trata-se também de um
investimento muito necessário e muito desejado por
parte da comunidade educativa, na salvaguarda da
proteção da saúde dos alunos e de todos os profissionais da educação que diariamente servem a Escola
Pública.”

EDUCAÇÃO
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Escolas do
Município
de Odivelas
sem amianto
A Câmara de Odivelas conclui, em 2020, a
remoção de estruturas em fibrocimento
no parque escolar municipal.
Após a assinatura do protocolo, foram intervencionadas para remoção do fibrocimento existente, as Escolas Secundárias de Odivelas e da
Ramada, a EB Carlos Paredes, na Póvoa de Santo
Adrião, a EB António Gedeão, em Odivelas e a EB
Vasco Santana, na Ramada.
Recorde-se que todas as escolas do Pré-Escolar
e do 1.ºCiclo do Ensino Básico do Concelho já não
possuem qualquer estrutura de amianto, num
processo gradual programado pelo Município
de Odivelas, que representou um investimento
superior a 1 milhão de euros. Intervenções consideradas prioritárias pela Autarquia e que representavam uma justa e legítima pretensão da
comunidade educativa.

EDUCAÇÃO
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Município aprova
subsídio de 60 mil euros
para Visitas de Estudo

Instituto Nacional de
Estatística destaca
Odivelas na Educação
Estudo do INE coloca Odivelas no topo, comprovando o
investimento do Município na área educativa.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou recentemente o Retrato Territorial de Portugal 2019. No que diz
respeito à “Acessibilidade Territorial à Educação”, o retrato
municipal nos três níveis de ensino – pré-escolar, básico e
secundário – permite verificar que, relativamente à cobertura territorial dos estabelecimentos de ensino não superior,
os Municípios de Odivelas e do Porto apresentam os valores
mais elevados de superfície abrangida (acima
de 90%), tanto no ensino
pré-escolar, como no ensino básico. Ou seja, mais
de 90% dos territórios de
Odivelas e do Porto têm
um estabelecimento de
ensino pré-escolar e de
ensino básico a 15 minutos de distância a pé.

Câmara
Municipal investe
em Atividades de
Enriquecimento Curricular
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou a transferência
de uma verba de aproximadamente 840 mil euros para a
implementação do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no ano letivo 2020/2021. Este montante, a atribuir às entidades gestoras parceiras (Associações
de Pais e IPSS), traduz-se na oferta educativa e formativa,
garantindo uma diversidade de atividades consideradas
relevantes para a formação dos alunos do 1.ºciclo do ensino básico da rede pública do Concelho. As atividades, que
abrangem um número estimado de 5.500 alunos, são selecionadas de acordo com os objetivos definidos pelo Projeto
Educativo dos Agrupamentos de Escolas e integram o seu
Plano Anual de Atividades. Incluem diversos domínios de
complemento ao currículo (lúdico, desportivo, artístico, tecnológico, etc.), possibilitando a articulação com as famílias
numa ocupação útil e adequada dos períodos não letivos.

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou a atribuição de um
subsídio de apoio financeiro às visitas de estudo dos alunos
beneficiários da ação social escolar dos estabelecimentos
de ensino do 1º. Ciclo da Rede Pública.
O valor global estimado para a atribuição deste apoio no
ano letivo de 2020/2021 é de 60 mil euros.
Este subsídio, definido anualmente por despacho do Ministério da Educação para os alunos do escalão A e B, será
também atribuído aos alunos do escalão C, por opção da
Autarquia de Odivelas.
No âmbito do Programa
Municipal de Apoio às
Visitas de Estudo, é assegurada, igualmente,
a cedência de viaturas
municipais para as visitas das crianças do pré-escolar e dos alunos do
2.º e 3.º ciclos do ensino
básico, ensino secundário e ensino profissional
da Rede Pública do Concelho.

Câmara Municipal apoia
Transporte Escolar
Para o ano letivo de 2020/2021, a Câmara Municipal de Odivelas aprovou o Apoio em Transportes Escolares, um investimento no valor de 323 mil euros. Esta medida vai abranger
os alunos residentes no Concelho que frequentem estabelecimentos de ensino dentro e fora da área geográfica do
Município de Odivelas. Esta é mais uma importante ação
desenvolvida pela autarquia que reafirma Odivelas como
um Concelho Educador, Inclusivo e Integrador.

CIDADANIA
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Odivelas com a maior taxa de natalidade
do país pelo 6º ano consecutivo
De acordo com o “Boletim de
Junho” do Instituto Nacional
de Estatística (INE) – Estimativas de População Residente
em Portugal 2019”, o Município de Odivelas registou, pelo
6º ano consecutivo, a maior
taxa Bruta de Natalidade do
país, em 2019 (com uma média de 12 nascimentos por
cada 1000 habitantes).
Destaca-se, ainda, que o
Concelho de Odivelas se
manteve como o segundo
Município com maior saldo
natural do país (diferença entre o número de nascimentos
e o número de óbitos) o que
demonstra a sustentabilidade demográfica do território.

Município Aprova
Plano Municipal
para a Integração dos
Migrantes de Odivelas

Projeto
“OFICINA ODIVELAS
55 e Mais”
A Câmara Municipal de Odivelas deu início, neste mês de julho, às atividades do projeto OFICINA ODIVELAS 55 E MAIS
(OOCEM), cofinanciado pelo Programa Operacional Regional LISBOA 2020, a desenvolver durante 36 meses.
Com um valor total de 306.000€, este projeto, destinado
à população em geral com mais de 55 anos de idade, tem
como objetivos combater o isolamento e estimular a participação cívica e o envelhecimento ativo.
Embora tenha sido criado a pensar em atividades presenciais, em grande parte no domicílio dos próprios destinatários, devido ao afastamento social imposto pela pandemia
de COVID-19, optou-se por dar início às atividades em modo
à distância com um conjunto de webinars dedicados aos
cuidados com a saúde, nomeadamente através de sessões
com enfoque no bem-estar físico e mental, alimentação e
nutrição, estando, também, previstos momentos de animação com a atividade “discos pedidos”.
Serão, ainda, apresentadas a funcionários de IPSS, com mais
de 55 anos, sessões temáticas sobre a gestão de conflitos na
família e as relações interpessoais no emprego.

Tendo o Município de Odivelas uma forte tradição no bom
acolhimento de populações estrangeiras que aqui encontram condições para se sentirem integradas na sociedade
portuguesa, a Câmara Municipal volta a contribuir para a
aplicação de boas práticas, tendo aprovado, a 15 de junho,
o Plano Municipal para a Integração dos Migrantes de Odivelas – PMIM.
O PMIM, com vigência de 2020 a 2022, constitui-se como
um instrumento de política e gestão que sistematiza as estratégias do Município e de outras entidades que, ao nível
local, atuam na área das migrações e que pretendem promover a integração dos imigrantes na sociedade.
Assim, serão dadas respostas a desafios como melhorar a
qualidade de vida dos migrantes, promover o seu contributo para as dinâmicas e o desenvolvimento local, fomentar a
interculturalidade e valorizar a diversidade cultural, na perspetiva do enriquecimento dos migrantes e da sociedade de
acolhimento.

CIDADANIA
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Nova carreira
“Voltas Ramada”
Investimento: 90.000 €/ano

Projeto contribui para a melhoria da mobilidade
urbana no nosso território.
Teve início, no dia 14 de setembro, a nova carreira “Voltas Ramada”. Um investimento municipal de 90 mil
euros/ano e que permitirá
aumentar a coesão territorial na Freguesia e gerar melhores condições de acesso
a locais com grande procura
e afluência.
Este projeto, da responsabilidade da Câmara Municipal
de Odivelas, resulta de uma
parceria com a Rodoviária
de Lisboa e visa assegurar
um acesso facilitado, cómo-

do, e rápido a Instituições e
Serviços como Unidades de
Saúde, Estabelecimentos
de Ensino, Farmácias, Entidades Bancárias, Espaços
Comerciais, Equipamentos
Municipais, entre outros.
A viagem inaugural contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, Hugo Martins,
do Presidente do Conselho
de Administração da Rodoviária de Lisboa, António
Corrêa de Sampaio, e do Presidente da Junta da União

de Freguesias de Ramada e
Caneças, Manuel Varela.
Para utilizar o “Voltas Ramada” basta usar o passe Navegante Municipal, o Navegante Metropolitano ou adquirir
o bilhete a bordo (preço/unitário 0.70€). Os horários e
percurso estão disponíveis
aqui.

MOBILIDADE

VEJA MAIS
AQUI
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Estudo forense
a D. Dinis é Projeto
Pioneiro em Portugal
Até ao momento foram já investidos cerca de 300
mil euros neste projeto.
Quando, em 2016, se iniciou
o processo de conservação
e restauro do túmulo de
D. Dinis, sepultado no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, em Odivelas, não se
sabia, ainda, que este processo viria a ser pioneiro em
Portugal.
Inicialmente consagrado
como uma intervenção de
restauro da arca tumular,
depressa se verificou que o
trabalho podia, e deveria, ir
mais além: tornava-se possí-

vel realizar um estudo científico, inédito, aos restos mortais do monarca cuja morte
data de 7 de janeiro de 1325,
e que escolheu o Mosteiro
de Odivelas como a sua morada final.
Até ao momento, foram já
despendidos cerca de 300
mil euros neste projeto promovido pela Câmara Municipal de Odivelas com o
suporte técnico da Direção-Geral do Património Cultural, de onde sairá um rela-

tório que nos poderá dizer
como era o rosto do Rei ‘O
Lavrador’, qual seria a sua
estatura, quais as doenças
que o poderiam ter acometido, que tipo de vestimenta
tinha quando foi sepultado,
como estava a sua dentição,
que tipo de alimentação
mantinha ou, até mesmo,
se terá marcas nos ossos da
luta com o urso, protagonista da lenda que está na
origem da construção do
Mosteiro.

CULTURA

Este estudo científico pluridisciplinar envolve uma
equipa de conservadores-restauradores, arqueólogos,
historiadores, antropólogos
forenses e especialistas em
têxteis. A última vez que o
túmulo de D. Dinis havia sido
aberto fora em 1938. Quase
100 anos depois, estuda-se
novamente aquele que foi
Rei de Portugal durante 45
anos, tendo falecido com 64
anos.
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Aprovado Protocolo
de Cooperação referente
à Documentação
do Mosteiro de Odivelas
Município de Odivelas aposta na salvaguarda, valorização e
conhecimento público do património arquivista nacional relativo
ao Mosteiro de Odivelas.
O Mosteiro de Odivelas, edifício e complexo monástico,
classificado como Monumento Nacional, encerra
seis séculos de ocupação
religiosa (séculos XIII-XIX) e
um século de funcionamento do Instituto de Odivelas,
ligado à Educação (século
XX).
No âmbito da sua salvaguarda, valorização histórica e
fruição pública, a Câmara
Municipal de Odivelas en-

contra-se a preparar a constituição de um espaço museológico que, através da
história deste importante
Monumento, reflita a fundação e o crescimento do centro histórico de Odivelas, assim como a história e a vida
quotidiana das instituições
ali alojadas, ao longo dos séculos.
Foi com este propósito, que
o Município de Odivelas celebrou, recentemente, um

Protocolo de Colaboração
com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, entidade responsável pelo Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, tendo
como objetivo a descrição,
conservação e restauro, digitalização e disponibilização online da Documentação do Mosteiro de Odivelas.
Este Projeto conjuga esforços no tocante à salvaguarda, valorização e co-

CULTURA

nhecimento
público
do
património arquivista nacional relativo ao Mosteiro de
Odivelas, sendo que parte
importante da investigação terá de ser realizada no
Arquivo Nacional Torre do
Tombo, onde se encontra a
documentação respeitante
ao Mosteiro de Odivelas,
desde a sua fundação, em
1925, até à sua extinção, no
final do século XIX.
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O Regresso do
“Cinema ao Luar”
Depois do sucesso das edições anteriores, a
iniciativa “Cinema ao Luar” que todos os anos leva
uma tela gigante a vários pontos do Concelho,
onde são projetados grandes filmes de sucesso
nacional e internacional, regressou no passado
mês de setembro.
Cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, a edição
deste ano prolongou-se até
ao dia 4 de outubro, tendo
como novidade o «Snack
do Cinema» explorado pelas seguintes associações do
Concelho: Associação dos
Amigos de Caneças; Associação Tira-me da Rua; As-

CULTURA

sociação Kultural Momentos
e Sabores de Odivelas, e Associação dos Moradores das
Colinas do Cruzeiro.
“Variações”, “Amália: o Filme”, “Knives Out: Todos Os
Suspeitos“ e “Assalto ao Poder” foram alguns dos filmes
em exibição de uma edição
diferente e marcante do “Cinema ao Luar”.
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Câmara Municipal
atribui subsídio de
1 milhão de euros
às Corporações de
Bombeiros do Concelho
Investimento municipal reforça a capacidade
operacional de resposta das três Corporações de
Bombeiros.
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou a atribuição
de um subsídio anual às
Associações Humanitárias
dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Caneças
e Pontinha, num valor total
aproximado de 1 milhão de
euros, com vista a reforçar a
capacidade operacional de
resposta destas três Corporações de Bombeiros.
Esta considerável fatia do orçamento municipal contempla verbas para fazer face à
aquisição e à contratação de

meios técnicos e humanos,
assim como ao investimento em equipamentos de autoproteção e viaturas, apoios
vitais à prossecução competente e eficaz da meritória
missão dos nossos Bombeiros, na salvaguarda da segurança do território e de toda
a população.
Odivelas, é assim, um dos
Municípios portugueses que
mais apoia as suas Associações de Bombeiros.

PROTEÇÃO CIVIL

Revista Municipal
Novembro 2020

PROTEÇÃO CIVIL

59

60

Revista Municipal
Novembro 2020

46.º Aniversário
do 25 de Abril
O Dia da Liberdade foi assinalado no antigo
Regimento de Engenharia 1, berço da “Revolução
dos Cravos”.

Numa cerimónia discreta,
a União das Freguesias de
Pontinha e Famões assinalou a Revolução de 25 de
Abril de 1974, em particular a
noite de 24. 46 anos depois,
no antigo Regimento de Engenharia 1, onde estava instalado o Posto de Comando
do Movimento das Forças
Armadas - berço da “Revolução dos Cravos”, foram entregues, simbolicamente, 46
cravos aos militares presen-

tes, destacando-se o Diretor
do Núcleo Museológico do
Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas,
Coronel Luís Albuquerque, e
o Comandante da Unidade
de Intervenção da Guarda
Nacional Republicana, Brigadeiro-General Francisco Rijo,
força que ocupa atualmente
o Quartel da Pontinha.
O Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, marcou presença

nesta breve cerimónia, tendo salientado a importância da data para “Odivelas e
para a memória coletiva de
Portugal e dos Portugueses,
e de todos os que lutaram
pela liberdade”. O Autarca
referiu ainda que o 25 de
Abril “é uma tradição que
não podemos deixar morrer
e devemos continuar a perpetuar”.
Na cerimónia estiveram
também o Presidente da

OUTROS DESTAQUES

Assembleia Municipal de
Odivelas, Miguel Cabrita,
a Presidente da União das
Freguesias de Pontinha e
Famões, Corália Rodrigues,
os Presidentes das Uniões
de Freguesias de Ramada
e Caneças, Manuel Varela, e
Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, Rogério Breia, bem
como o representante da
Junta de Freguesia de Odivelas, Ricardo Oliveira.
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Câmara de
Odivelas apoia
Associativismo
Municipal

O Município de Odivelas,
reconhecendo a importância do trabalho de parceria
e complementaridade realizado pelas Associações e
Coletividades do Concelho,
concedeu apoios superiores
a 570 mil euros ao abrigo do
PAMO – Programa de Apoio

Municipal de Odivelas, neste período.
Em tempos de pandemia, tornou-se também
imprescindível a adoção
de medidas excecionais
e transitórias de apoio ao
Associativismo, face às dificuldades sentidas pelas

Associações e Coletividades
em virtude do cancelamento generalizado das suas
atividades. Nesse sentido,
foi aprovado, também, um
Programa Extraordinário de
Apoio Municipal de Odivelas, direcionado para os eixos da Cultura e Desporto,

OUTROS DESTAQUES

com um valor global atribuído
superior a 20 mil euros.
Continua, assim, evidente a
aposta municipal no incentivo e no apoio ao Associativismo local, enquanto suporte
fundamental da dinâmica e
da identidade concelhias.
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Arte Urbana
Requalifica
Espaço Público
Em 2020, a Câmara Municipal de Odivelas tem vindo
a promover a Arte Urbana
como forma de expressão
e comunicação, ao mesmo
tempo que melhora o espaço
público. Apostando nos artistas do Concelho Ivo Santos
e João Cavalheiro, mais conhecidos por Smile e Styler,
estes foram alguns dos projetos dos últimos meses:
1. Mural da Avenida Amália
Rodrigues, na Ribeirada, em
Odivelas com a temática do
ambiente, preservação da
espécie animal e planeta
Terra;
2. Posto de Transformação
situado na Escola Secundária de Caneças que retrata o
Desporto, no âmbito de Odivelas Cidade Europeia do
Desporto 2020;
3. Posto de Transformação
na Avenida Amália Rodrigues, em Odivelas, no âmbito do Programa “ODS – Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”;
4. Mural na Rua Cristovão
Colombo, Rotunda da Quinta Nova em Odivelas, sobre
o tema da Biodiversidade;

4

3

5. Fachada da Escola EB

OUTROS DESTAQUES
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Sophia de Mello Breyner
Andresen, em Famões, que
presta homenagem à poetisa;
6. Autocarros que aliam os
temas Património Cultural
e Odivelas Cidade Europeia
do Desporto 2020;
7. Posto de Transformação

7

6
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na Rua dos Bombeiros Voluntários em Odivelas, a propósito de Odivelas Cidade
Europeia do Desporto.
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Prémio Municipal
Beatriz Ângelo 2020
Fernanda Fitas, Rosa Mota e Susana Barroso distinguidas no âmbito da
comemoração do Dia Internacional da Mulher no Município.

No Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março,
o Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu a 10ª edição
do Prémio Municipal Beatriz
Ângelo, entregue este ano a
três mulheres - Fernanda Fitas, Rosa Mota e Susana Barroso.
Fernanda Fitas, pelo notável trajeto pessoal, cívico
e profissional de intervenção social, em particular
junto dos mais desfavorecidos; Rosa Mota, atleta portuguesa, campeã olímpica e
mundial da maratona, com
um vasto e excecional palmarés desportivo, amplamente
reconhecido a nível internacional, e Susana Barroso,

trabalhadora do Município
de Odivelas, com um trajeto
profissional e desportivo de
grande relevância, onde se
destacam as suas brilhantes
participações nos jogos paralímpicos nas modalidades
de Natação e Boccia.
No decorrer da cerimónia, o
Presidente da Câmara Municipal afirmou que “comemorar o dia 8 de março representa não apenas recordar
o significativo caminho já
percorrido ao longo destes
anos mas, essencialmente,
refletir sobre o muito que há
ainda para alcançar, em matéria de igualdade de género em toda a sua plenitude”.
Hugo Martins referiu, ainda,

que “hoje vamos homenagear três mulheres, permitam-me, três grandes mulheres,
três grandes senhoras que,
ao longo das suas vidas, pela
sua dimensão pessoal, profissional e desportiva, têm
sido protagonistas ativas na
luta pela liberdade e pela
igualdade. A atribuição deste
Prémio Municipal constitui
uma forma singela de agradecimento e de reconhecimento pelo contributo que
têm prestado na promoção
da igualdade de género mas
ambiciona e desafia, também, a ser encarado como
um incentivo acrescido para
assumirem os próximos anos
em prol deste propósito, com

OUTROS DESTAQUES

a mesma energia e a mesma
convicção”.
Por sua vez, o Presidente
da Assembleia Municipal
de Odivelas, Miguel Cabrita,
congratulou a continuidade
desta distinção e afirmou
que a luta pelo direito das
mulheres continua a ter lugar, a ser importante, a ter
sentido e a ser uma necessidade nas nossas sociedades. Portugal é um excelente
exemplo positivo em muitos
avanços e conquistas que
foram sendo feitas, mas ao
mesmo tempo também nos
confronta com a parte do caminho que falta percorrer.”
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Assembleia Municipal
MENSAGEM DO PRESIDENTE

O surgimento da pandemia COVID-19 transformou
de um dia para o outro as
nossas vidas e obrigou-nos,
enquanto cidadãos e enquanto comunidade, a uma
adaptação a circunstâncias
que teríamos considerado
inimagináveis há bem poucos meses.
O nosso percurso como país
nos últimos anos foi brusca-

mente interrompido e deu
lugar a uma crise inesperada e imprevisível e a uma
emergência de saúde pública que não pode deixar ninguém alheio ou indiferente.
Nem o facto de a evolução
da pandemia ter em Portugal níveis de incidência e
mortalidade inferiores a outros países, alguns bem próximos de nós, nos autoriza a
desvalorizar a situação.
Cada vítima é uma enorme
perda, cada doente merecedor do melhor cuidado.
E a dor dos que perderam
pessoas, ou dos que sofreram com a doença dos mais
próximos, não pode ser esquecida. É uma mensagem
solidária que, enquanto
Presidente da Assembleia
Municipal, aqui faço questão de deixar.
Como tantas organizações
e empresas, famílias e pessoas, a Assembleia Muni-

cipal teve de se adaptar
rapidamente a um tempo
diferente de todos os que já
vivemos.
Para que a democracia continuasse a funcionar, e decisões importantes para a
vida do Município não ficassem paralisadas, decidimos
logo em abril adotar um
modelo de funcionamento
inovador e que respeitasse
quer as normas legais em
vigor, quer as regras de saúde pública emanadas pelas
autoridades competentes.
Passámos a funcionar num
modelo misto com um
pouco mais de metade dos
eleitos no Salão Nobre e os
restantes a participar nas
reuniões à distância. As
comissões da assembleia
começaram a retomar gradualmente a normalidade
a partir de junho. Na impossibilidade de ter público
presente, dada a suspensão

do caráter público das reuniões, fomos além da Lei:
antes de tal estar previsto,
demos a possibilidade de os
munícipes se continuarem
a dirigir à Assembleia com
perguntas através de e-mail
e, mais tarde, de intervenções em vídeo.
Este não é, não pode ser, o
novo normal. Mas, enquanto durar, temos de unir esforços para vencer as adversidades e criar as condições
possíveis para repor a normalidade possível e limitar
as consequências de uma
pandemia que seremos fortes para vencer.
A Assembleia Municipal
de Odivelas estará sempre
presente na discussão democrática e na construção
de respostas para bem dos
Odivelenses.
Miguel Cabrita

SESSÕES
TRANSMITIDAS
EM DIRETO NO YOUTUBE

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS
RETOMAM TRABALHO

As sessões da Assembleia são, desde o passado mês
de abril, transmitidas em direto no canal da Assembleia Municipal de Odivelas da plataforma youtube.
Projeto há muito acalentado, tornou-se realidade
após a necessária preparação tecnológica e um período de testes.
Depois de ter sido das primeiras Assembleias Municipais a dispor de um site próprio, as sessões da
AMO são agora acessíveis a todos, transmitidas em
direto pelo canal da Assembleia Municipal de Odivelas em www.youtube.com.

Tal como as sessões em plenário, também as Comissões Especializadas Permanentes, compostas por eleitos de todos os partidos
representados na Assembleia, retomaram já os seus trabalhos de
acompanhamento dos temas sob sua competência.
Como no mandato anterior, a Assembleia Municipal dispõe de
quatro Comissões Especializadas Permanentes, coordenadas por
diferentes partidos:
Assuntos Económicos e Financeiros – Armindo Fernandes (CDU)
Coesão Social e Saúde – Carlos Roda (PPD/PSD)
Educação, Cultura, Juventude e Desporto – António Boa-Nova (PS)
Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente – Carlos Lopes (PS).

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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ASSEMBLEIA ADOTOU
REUNIÕES MISTAS:
PRESENCIAIS E
À DISTÂNCIA
Dezanove eleitos no Salão Nobre do Município, com
adaptação do espaço e as necessárias medidas de
segurança, os restantes dezoito a partir de casa. Foi
este o modelo adotado pela Comissão Permanente
logo a 17 de abril para permitir à Assembleia Municipal retomar o seu funcionamento e continuar o trabalho de fiscalização da ação do executivo municipal e discussão e acompanhamento da realidade do
Concelho.
Com todos os partidos presentes em sala, em função
da sua representatividade, os eleitos em casa têm
também a possibilidade de intervir através da plataforma tecnológica utilizada para as sessões.
O público, cuja presença em sala continua vedada
por razões de saúde pública, pode optar por participar através de e-mail cujo conteúdo é transmitido
pelo Presidente da Mesa, ou através de vídeo enviado
ou gravado previamente no Salão Nobre.

25 DE ABRIL
ASSINALADO PELA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Este ano, o 25 de Abril da Assembleia Municipal foi
diferente, mas nem por isso esquecido.
Num Concelho com profunda ligação a esta efeméride central da nossa democracia, em que as comemorações deste ano tiveram de ser adaptadas às
circunstâncias, a Assembleia Municipal não pôde realizar a tradicional Sessão Solene por razões de saúde pública. Mas não deixou de assinalar a data com
um vídeo de breves mensagens de eleitos escolhidos pelas bancadas de todos os partidos representados (Corália Rodrigues – PS; Sandra Pereira – PPD/
PSD; Joaquim Campos – CDU; Luís Santos – BE; João
Pela – CDS/PP; Nelson Silva – PAN) e dos Presidentes
da Câmara e da Assembleia Municipal, Hugo Martins e Miguel Cabrita.
O vídeo foi divulgado nos sites dos órgãos municipais.

CONTACTOS E CANAIS INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS
youtube.com
(canal Assembleia
Municipal de Odivelas)

facebook.com/am.odivelas

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

assembleia.municipal@cm-odivelas.pt

