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Editorial
as farmácias do concelho, têm-se
revelado como instrumentos fundamentais para manter a situação epidemiológica municipal sob controlo,
possibilitando um avanço sucessivo
no plano de desconfinamento.
Destaco, com orgulho, a atitude e o
comportamento revelados pela esmagadora maioria dos odivelenses,
que têm demonstrado grande responsabilidade individual, tornando
possível um amplo compromisso de
solidariedade na nossa convivência
coletiva.

Caro(a) Munícipe,
Temos realizado um caminho progressivo que vem consolidando
uma evolução muito favorável no
combate à pandemia Covid-19.
Aos poucos, de forma sustentada e gradual, tem sido possível
retomar grande parte das nossas
rotinas e atividades diárias, que vimos forçosamente interrompidas,
bem como promover uma crescente recuperação da economia
e do emprego.
O processo massivo de vacinação,
que decorre no nosso Pavilhão
Multiusos com reconhecido sucesso, em conjunto com o programa de testagem que implementámos numa parceria com

Na Câmara Municipal de Odivelas
temos continuado a trabalhar de
forma dedicada e em permanente
articulação com as entidades de
Saúde e de Segurança, as múltiplas
Instituições do concelho e os nossos
Agrupamentos de Escolas, numa
base de proximidade e complementaridade.
Com esse empenho diário e um
esforço partilhado tem sido possível proteger e apoiar as famílias, as
associações e coletividades, assim
como muitos agentes económicos
locais.
Em paralelo, têm vindo a ser realizados investimento municipais
significativos no território, na requalificação do espaço público e na
construção de novos equipamentos
e infraestruturas coletivas.
Uma tarefa ambiciosa, mas sempre inacabada, focada na prestação

EDITORIAL

de um serviço de proximidade
e maior qualidade junto dos cidadãos.
O nosso compromisso passa
por continuar, com o necessário
rigor financeiro, a construir um
concelho cada vez mais atrativo
e qualificado, em que a Saúde
e a Educação, a Mobilidade e o
Desenvolvimento Económico, o
Desporto e a Cultura estarão no
topo das prioridades da intervenção municipal.
A aprovação da expansão da rede
do Metro no nosso território, com
mais estações no concelho e uma
ligação direta ao Hospital Beatriz Ângelo, aliada aos projetos
de revitalização do Mosteiro de
Odivelas e de criação do Futuro
Parque da Cidade, recentemente
apresentado, constituem renovados motivos de esperança e confiança num futuro de progresso
e prosperidade.
Prosseguiremos, por isso, com
grande firmeza e responsabilidade, este caminho de desenvolvimento e modernidade, respondendo à complexidade dos
tempos atuais e concentrando os
nossos esforços e as nossas energias na melhoria da qualidade de
vida de Todos Nós.
Receba um abraço de confiança,
Hugo Martins
Presidente da Câmara Municipal
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Avenida D. Dinis
revitalizada
Investimento: 1.249.000 €
A Av. D. Dinis está mais moderna e com uma nova dinâmica.
A emblemática avenida da Cidade de Odivelas foi alvo de
um amplo projeto de requalificação que teve como objetivo
melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos munícipes e
apoiar o comércio local.
Esta intervenção contemplou a criação de estacionamento, a
introdução de medidas de acalmia de tráfego, a renovação total
da rede de abastecimento de água, esgotos e de iluminação
pública, a inclusão de uma via pedonal acessível a cadeira de

rodas e carrinhos de bebés e a requalificação da rede viária.
Estão ainda a ser finalizados os trabalhos nas zonas verdes.
De acordo com Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins,
“esta tão esperada intervenção traz uma nova dinâmica a este
Centro Histórico e espelha a nossa vontade de contar, cada vez
mais, com uma cidade voltada para as pessoas. Esta foi uma
obra que decorreu num ano particularmente atípico e difícil,
mas tenho a firme convicção de que o sacrifício valeu a pena.”
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Aprovada construção
do Pavilhão Desportivo
da Escola Básica
D. Dinis nos Pombais
Autarquia irá investir 1.3 milhões
de euros neste tão esperado
equipamento

Investimento: 1.300.000 €

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
D. Dinis, nos Pombais, Odivelas.
O novo edifício, com cerca de 1.260m2,
representa um investimento municipal
de aproximadamente 1.3 milhões de euros e contempla uma área reservada à
prática desportiva, uma sala multiusos,
uma arrecadação, balneários/vestiários,
instalação sanitária para pessoas com
mobilidade condicionada, sala para professores, e a requalificação dos acessos
e arranjos exteriores envolventes.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, “a construção deste equipamento era uma necessidade
identificada pela Autarquia e uma justa
reivindicação da comunidade educativa,
estando integrada num plano abrangente para melhorar a qualidade do nosso
parque escolar”.
A Educação tem sido uma das prioridades da Autarquia através do lançamento
de novos equipamentos e de um investimento anual de 2 milhões de euros
na requalificação e modernização das
escolas do município.
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Ampliação
da Escola Básica
Bernardim
Ribeiro
Investimento: 648.000 €

A Câmara Municipal de Odivelas deu início à empreitada de ampliação da Escola
Básica Bernardim Ribeiro, em Odivelas.
Num investimento aproximado de 648
mil euros, os trabalhos prevêem a construção de um novo edifício com espaço
de sala de aula com valências de unidade
de ensino especial, um centro de recursos, mais 2 espaços de sala de aula do 1.º
ciclo e um novo refeitório/sala polivalente.
Com a duração prevista de 150 dias, esta
intervenção surge na sequência do plano da Autarquia de melhoria do parque
escolar municipal, de forma a valorizar o
processo pedagógico dos alunos.

OBRAS
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Reabilitação dos
Claustros do Mosteiro
de Odivelas
Investimento: 563.760 €

O Claustro do Capítulo e o Claustro da
Moura do Mosteiro de São Dinis e São
Bernardo, em Odivelas, estão a ser alvo
de uma empreitada de reabilitação que
permitirá tornar estes espaços visitáveis
pelo público.
A intervenção inclui a reabilitação de
terraços, coberturas, caixilharias e revestimento de tetos e paredes, com especial
atenção para a conservação e restauro do
património integrado pétreo e azulejar.
Uma vez que estes claustros se encontram numa área com potencial arqueológico, todo o trabalho será acompanhado
pelos arqueólogos do Grupo de Trabalho
para a Criação do Centro Interpretativo
do Mosteiro de Odivelas, em consonância
com as diretrizes da entidade tutelar, a
Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC). O objetivo é a salvaguarda de
eventuais descobertas arqueológicas,
bem como potenciar a divulgação dos
trabalhos a desenvolver neste Monumento Nacional.
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Teve início
a construção do Jardim
de Infância da Póvoa
de Santo Adrião
Investimento: 1.000.000 €
Os trabalhos de construção do novo Jardim de Infância da Vila da Póvoa de Santo
Adrião já começaram.
Num investimento de 1 milhão de euros,
o novo edifício, moderno, acolhedor e
multifuncional, 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.
A construção deste novo equipamento
educativo integra um amplo projeto de
modernização do parque escolar municipal, reforçando o compromisso da Autarquia na afirmação de Odivelas como
um Concelho Educador e Inclusivo.
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Concluída Ampliação
do Centro de Dia
do Olival Basto
Investimento: 146.000 €
Estão finalizados os trabalhos de Ampliação do Centro de Dia do Olival Basto,
num investimento municipal de aproximadamente 146 mil euros.
Este importante espaço conta agora

com uma Sala de Convívio e uma Sala
de Atividades para os utentes, com um
Gabinete Médico reformulado e com
um novo Gabinete para a Direção/Administrativo.

OBRAS

A ampliação do Centro de Dia contemplou, igualmente, a construção de um
telheiro exterior que permitirá agora a
realização de pequenos convívios numa
zona coberta.
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Intervenções
na Escola Básica
Vasco Santana
Investimento: 147.493 €
A Câmara Municipal de Odivelas procedeu à reabilitação do pavilhão desportivo
e à substituição de caixilharias interiores na Escola Básica Vasco Santana, na
Ramada. Os trabalhos contemplaram
ainda a pintura de tetos e paredes das
instalações sanitárias, balneários e zonas
de circulação.
A Educação e a qualidade do parque escolar municipal têm constituído duas das
grandes prioridades da Autarquia para
melhorar as condições de conforto e de
comodidade da comunidade educativa.
Recorde-se que já no período de interrupção letiva do verão tinha sido realizado um investimento superior a 2 milhões
de euros em obras de requalificação e
modernização das escolas do município.

Praceta
João Villaret
requalificada
Investimento: 75.000 €
A Câmara Municipal de Odivelas concluiu
a empreitada de requalificação da Praceta João Villaret, na Póvoa de Santo Adrião.
Com um investimento municipal aproximado de 75 mil euros, esta intervenção
teve como objetivo reordenar o estacionamento e reabilitar a praceta, dotando-a
de melhores condições de circulação
rodoviária e pedonal.
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Parque Integrado
da Arroja já
em construção
Projeto contempla 90 novos
lugares de estacionamento

Investimento: 750.000 €

Os trabalhos de construção do novo Parque Integrado da Arroja já começaram.
Num investimento aproximado de
750.000 euros, o objetivo é dotar o Bairro
da Arroja de um parque urbano com
diversas valências lúdico-desportivas
e de lazer.
Este novo espaço irá contar com um novo
parque infantil, uma zona de fitness, um
local para a prática de street workout,

R. Amélia Rey Colaço

OBRAS

um espaço para jogos de mesa e duas
áreas polivalentes para a realização de
eventos culturais e recreativos.
O projeto contempla ainda a requalificação arbórea com a substituição e
plantação de diversas árvores, bem como
a construção de 90 novos lugares de
estacionamento.

R. Dr. João Santos
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Arrancou
a construção
da nova
Unidade
de Saúde
de Famões
Investimento de 1 milhão
e 344 mil euros na melhoria
da prestação de cuidados de saúde

Investimento: 1.344.000 €

A Câmara Municipal de Odivelas já iniciou as obras para a construção da nova
Unidade de Saúde de Famões, num investimento de 1 milhão e 344 mil euros.
Situada junto à Alameda Silva Porto e
beneficiando de excelentes acessos e
serviço de apoio de transportes públicos,
esta nova Unidade de Saúde de Famões
irá dar resposta a 7.600 munícipes.
Moderno, acolhedor e multifuncional, o
novo edifício conta com uma área bruta de construção de cerca de 650 m2 e
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.

OBRAS
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Estudo Prévio do
Parque da Cidade
apresentado

VEJA
MAIS
AQUI

Com 8 hectares, este novo espaço concilia
o património histórico do Mosteiro de Odivelas com
as componentes lúdica, de saúde e bem-estar
A Câmara Municipal de Odivelas apresentou, no dia 11 de maio,
o Estudo Prévio do novo Parque da Cidade que irá nascer nas
imediações do Mosteiro de Odivelas. Piscinas, zona de restauração, grande palco para eventos, lago, pontes suspensas,
cascatas e 435 lugares de estacionamentos são algumas das
novas valências.
Com 8 hectares, o novo parque, projetado pelo Gabinete de
Arquitetura Paisagista de Caldeira Cabral e Elsa Severino, tem
como princípio fundamental a conservação da identidade

e do património histórico daquele espaço, que remonta ao
século XIII.
Assim, existiu o cuidado de preservar elementos já existentes, como a grande pérgula que atravessa todo o parque,
adaptando a paisagem às novas componentes lúdicas, de
saúde e bem-estar e potenciando a presença da água neste
território com benefícios ambientais e estéticos. Conheça as
caraterísticas do Estudo Prévio.

OBRAS
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3 grandes portas e uma entrada pedonal ― Que encaminharão para a Praça Central.

Vale ― No término de um grande relvado, será construído um
riacho com cascatas e um lago que, para além dos benefícios
ambientais, permitirá aproveitar as águas subterrâneas para
a rega do parque.

Claustro das Artes ― Praça Central que contará com um
edifício que será um local de encontro com as artes e os
artistas, de forma a reforçar a ligação histórica e artística ao
Mosteiro de Odivelas.

Passadiços e anfiteatro sobre a água ― Ao longo do lago
teremos um percurso em passadiço suspenso e à borda do
lago existirão vários degraus que formarão um anfiteatro
sobre a água.

Mata do Rei ― Ambiente naturalizado com grande herança
histórica para utilização como zona de passeio e prática de
exercício físico.

Talude ― Na outra margem teremos um talude panorâmico
que será uma continuidade do Parque com os seus anfiteatros
naturais, passeios pedonais e outros recantos de contemplação.

OBRAS
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Jardim da Princesa ― Trata-se de um dos locais mais emblemáticos para quem vivenciou o Mosteiro. A requalificação
irá valorizar os seus elementos históricos, nomeadamente o
pequeno templo e o tanque de rega com os seus ornamentos
do século XVIII. Este jardim terá um caráter mais intimista e
romântico e contará com uma entrada pedonal que permitirá
um rápido acesso à praça da comida.

Praça da comida e zona de pic-nic ― Praça de 2.500 m2
dedicada à restauração, com vários cafés e restaurantes, e
uma zona com um conjunto de grandes árvores que será
dedicado a espaço de pic-nic.

Piscinas municipais ― A Piscina já existente será recuperada,
estando projetada a construção de uma mais pequena para
crianças, com zona de apoio de balneários e um café/esplanada.

Parque infantil ― Ocupando um socalco natural existente,
será o local de eleição dos mais pequenos. Junto à praça da
comida, será possível disfrutar deste espaço, conciliando a
observação das crianças no parque infantil.

Grande palco ― Na zona Norte do grande relvado será construído um grande palco de 400 m2 com bancadas. Dado o
seu carácter polivalente poderá receber espetáculos mais
intimistas ou grandes eventos para milhares de pessoas.

Estacionamento ― 435 lugares de estacionamento de apoio.

OBRAS
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Para o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo
Martins “este novo Parque da Cidade constitui a concretização de um sonho antigo e integra o Projeto de Revitalização
do Mosteiro de Odivelas, tendo sido uma das propostas mais
votadas na Consulta Pública que realizámos. Pelas várias va-

19

lências que apresenta, este futuro parque será uma referência
na Área Metropolitana de Lisboa ao nível cultural, artístico, de
lazer, saúde e bem-estar e também de desenvolvimento económico. Este é o primeiro passo de um ambicioso projeto que
muito nos orgulha e que irá reforçar ainda mais a qualidade de
vida no nosso concelho.”
O Município de Odivelas estima um investimento aproximado
de 11 milhões de euros, com apoio de candidaturas a fundos
nacionais e comunitários, e aponta a conclusão das obras para
o final de 2023.
A denominação do Parque da Cidade nascerá de um futuro
concurso de ideias, lançado pela Autarquia, junto dos munícipes.
Para os Arquitetos Francisco Caldeira Cabral e Elsa Severino “A
reabilitação dos centros históricos faz-se não só restaurando
os seus edifícios patrimoniais, como também através da criação de novos usos para os espaços livres, que possam atrair
a população para desfrutar do seu património histórico de
uma forma dinâmica e atual. No caso concreto do Mosteiro de
Odivelas o espaço livre da cerca é um espaço fundamental na
estrutura verde do Concelho. A valorização da vegetação existente e a sua salvaguarda, bem como as novas plantações que
permitirão aumentar a biodiversidade, irão criar um ecossistema mais sustentável, que contribui significativamente para a
diminuição da pegada de carbono. A salvação do planeta terra
passa certamente pela criação de novos espaços verdes, e pela
salvaguarda do nosso património histórico que neste caso tem
cerca de 700 anos de existência”.

OBRAS
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Outras obras em curso
ZONAS 30 – CENTRO HISTÓRICO – ODIVELAS
Investimento: 1.600.000 €

NOVA ESCOLA BÁSICA – ODIVELAS
Investimento: 5.000.000 €

PAVILHÃO DESPORTIVO ESCOLA BÁSICA
CARLOS PAREDES – PÓVOA DE SANTO
ADRIÃO
Investimento: 940.000 €

CENTRO INTERPRETATIVO DAS ÁGUAS DE
CANEÇAS
Investimento: 713.000 €

120 LUGARES ESTACIONAMENTO – USF
ODIVELAS
Investimento: 640.000 €

REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO
BAIRROS DA URMEIRA – PONTINHA
Investimento: 740.000€

OBRAS
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Transporte
gratuito
para Centro
de Vacinação
Covid-19
A Câmara Municipal de Odivelas continua a assegurar o transporte gratuito
aos munícipes com mobilidade condicionada que necessitem de apoio para
se deslocarem ao Centro de Vacinação
Covid-19, instalado no Pavilhão Multiusos
de Odivelas.
O agendamento deste transporte deverá
ser solicitado através do número de telefone 800 100 555 (chamada gratuita), das
9h às 20h, após receção da mensagem
das autoridades de saúde com a convocatória para a toma da vacina.
Importa, ainda, referir que não serão aceites pedidos de transporte efetuados no
dia da vacinação.
Esta iniciativa abrange quem:
• Resida no concelho de Odivelas;
• Tenha mobilidade reduzida (ex. cadeira de rodas e/ou muletas);
• Tenha dificuldades de locomoção
(ex. andarilho ou bengala).

VEJA
MAIS
AQUI

COVID-19
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“Programa Estamos
Juntos” com 1.2M€
de apoios a empresas,
famílias, instituições
sociais e movimento
associativo
Programa contempla a criação de um Fundo Municipal
de Emergência Empresarial no valor de 500.000 euros
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou o “Programa Estamos Juntos”, um
conjunto de medidas de apoio extraordinário às famílias, às instituições sociais,
às associações desportivas, culturais e
juvenis e ao tecido empresarial local, no
valor de 1.2 milhões de euros.
Após a redução do IMI e o reforço em 12%
da ação social previstos no Orçamento para 2021, este Programa tem como
objetivo combater as consequências da
pandemia por Covid-19 e está estruturado em quatro grandes eixos:

Eixo 1
Manutenção e reforço de medidas de
apoio já implementadas, num investimento de cerca de 610.000 euros, que
englobam:
• Isenção de juros de mora nas rendas
da habitação social;
• Moratória das Taxas Municipais de
Urbanização;
• Isenção de pagamento das rendas
dos espaços municipais;
• Suspensão das taxas relativas à ocupação de espaço público do Licenciamento Zero;

• Moratória na caducidade de licenças;
• Isenção do pagamento de rendas na
Start In Odivelas;
• Prorrogação do prazo de Permanência na Start In Odivelas;
• Manutenção do Fundo de Emergência Social;
• Manutenção do funcionamento dos
serviços de licenciamento e dos canais de distribuição;

Eixo 2
Apoio extraordinário às associações e
instituições particulares de solidariedade
social no valor de 53.275 euros, que junta
aos cerca de 500.000 euros de apoio
anual da Câmara Municipal de Odivelas
a estas entidades.

Eixo 3
Apoio extraordinário ao movimento associativo desportivo, cultural e juvenil no
valor de 36.800 euros, que acrescem aos
275.000 euros já previstos ao abrigo do
PAMO – Programa de Apoio Municipal
de Odivelas.

COVID-19

Eixo 4
Criação do Fundo Municipal de Emergência Empresarial (FMEE) no valor de
500.000 euros.
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou
no dia 19 de maio o alargamento e a revisão das condições de acesso ao “Fundo
Municipal de Emergência Empresarial”
(FMEE), de forma a reforçar os apoios e
contemplar novas empresas e empresários em nome individual.
Assim, foi aprovado:
• O reforço da Medida de Apoio Extraordinário à Tesouraria que passa
de um total de 100.000 euros para
200.000 euros; Uma nova medida de
Apoio Extraordinário a Novas Empresas no valor de 50.000 euros;
• Uma nova medida de Incentivo
Simplificado, com uma dotação de
50.000 euros, que será destinada aos
empresários em nome individual;
• Uma alteração aos requisitos de
acesso, aumentando o limite de volume de negócios dos atuais 150.000
euros para 250.000 euros e reduzindo a percentagem de quebra de
volume de negócios face ao ano an-
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terior, que passa de 35% para 25%;
• E a manutenção da Medida de Apoio
à Modernização e Resiliência do Comércio Local.
Relativamente ao Apoio à Tesouraria,
cada comerciante poderá receber, mediante submissão de candidatura, 500
euros ou 1.000 euros a fundo perdido,
em função do seu volume de negócios.
No Apoio à Modernização e Resiliência, o
objetivo passa por apoiar as candidaturas
a projetos de investimento relacionados
com a resposta à pandemia, estando
previstas 8 tipologias, que passam pela
criação de espaço para atendimento
takeaway, a instalação de esplanadas
ou a criação e lançamento de um sítio
eletrónico para venda online.
Paralelamente, e de forma a auxiliar um
dos setores de economia mais afetados
pela crise económica, a Câmara Municipal aprovou um Apoio Extraordinário
ao setor local do Táxi, no valor de 40.464
euros.
Em termos totais, o “Programa Estamos
Juntos” representa:
• Mais de 900.000 euros de apoio às
empresas
• Mais de 310.000 euros de apoio às
famílias e instituições sociais
• Mais de 36.000 euros de apoio ao
movimento associativo
Para Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, “a boa gestão
financeira da Autarquia tem permitido
apoiar, de forma permanente desde o
início da pandemia, as famílias, as instituições sociais, o movimento associativo e os agentes económicos locais. O
agravamento da situação de emergência
verificada nos últimos meses e o agudizar
das consequências económicas e sociais
exigiu que fizéssemos mais este esforço
adicional. O “Programa Estamos Juntos”
contempla, assim, um conjunto de medidas importantes e complementares
às do Governo, de forma a chegarmos
de forma efetiva e mais rapidamente a
quem precisa”.
Para mais informações sobre este programa, nomeadamente as condições de
apoio e candidaturas, consulte www.cm-odivelas.pt/autarquia/estamos-juntos.
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Vacinação
de professores
e funcionários
das escolas
O Primeiro-Ministro, António Costa, escolheu Odivelas para o arranque oficial
da campanha de vacinação aos profissionais das escolas, no dia 27 de março, no
Centro de Vacinação Covid-19 instalado
no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
Nesse dia, foram administradas 970 vacinas a professores e funcionários de escolas públicas e privadas do Pré-Escolar,
1.º ciclo e da “Escola a Tempo Inteiro” do
concelho de Odivelas.
António Costa sublinhou a organização
e logística deste centro e anunciou que
“esta operação é um importante exercício
à capacidade de vacinação, pois, em abril
Portugal recebe 1.8 milhões de vacinas,
o mesmo número administrado nos três
primeiros meses do ano”.
O Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, salientou que
“este centro, a funcionar desde o passado
mês de fevereiro, tem capacidade para

administrar cerca de 1200 vacinas por
dia estando preparado para aumentar
este número até 2500 diárias. Tal significa que poderá ser vacinado o mesmo
número de pessoas por semana do que
foi vacinado até ao dia de hoje.”
Acompanharam, também, este momento o Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, o Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e o Coordenador da Task Force,
Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo,
bem como representantes da ARSLVT, do
ACES Loures-Odivelas e da Proteção Civil.
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Município de Odivelas
aposta na testagem
gratuita à população
A Câmara Municipal de Odivelas disponibiliza desde abril testes rápidos, universais e gratuitos aos seus munícipes,
de forma a prevenir a transmissão da
Covid-19 no concelho.
Através de um protocolo celebrado com
a Associação Nacional das Farmácias,
devidamente articulado com as autoridades locais de saúde, a testagem está
a ser realizada nas farmácias aderentes
do concelho.
Cada munícipe poderá realizar 1 teste
antigénio a cada 15 dias, mediante marcação telefónica junto da farmácia e apresentação de comprovativo de residência.
A Autarquia assinou igualmente um

protocolo para garantir, nas mesmas
condições, a testagem de todos os seus
trabalhadores.
Para Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, “num momento em que avançámos no plano de
desconfinamento, considerámos que,
a par com a campanha de vacinação
que decorre a bom ritmo no concelho,
o processo de testagem em massa era
fundamental para prevenir a propagação
do vírus. Esta é uma medida que pelo
seu carácter universal abrange não só as
famílias, como os nossos trabalhadores,
o tecido empresarial, as instituições sociais, o movimento associativo, cultural

COVID-19

e desportivo, entre outros”.
Para mais informações e/ou consulta
das farmácias aderentes ligue o número
gratuito 1400 ou aceda ao site da Câmara Municipal em www.cm-odivelas.pt/
autarquia/testagem-covid-19.
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Visita
a uma das
Farmácias
Aderentes
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo
Martins, e o Presidente da Associação Nacional das
Farmácias (ANF), Paulo Cleto Duarte, visitaram uma
das farmácias aderentes ao protocolo que permite a
testagem gratuita dos munícipes e trabalhadores da
Autarquia, de forma a prevenir a transmissão da Covid-19 no concelho.

COVID-19
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Um dia no
Centro de
Vacinação
Covid-19
Composto por uma equipa multidisciplinar onde
todos contam no combate a esta pandemia,
prevalece o orgulho de quem aqui pertence
e o espírito de equipa
São 9 horas quando as portas do Centro de Vacinação Covid-19,
situado no Pavilhão Multiusos de Odivelas, se abrem. É assim
desde o dia 13 de fevereiro.
Fora de portas, os utentes chegam de forma tranquila e são
abordados por trabalhadores da Câmara Municipal de Odivelas que lhes indicam o local de espera. Quem chega mais
cedo é informado que tem de aguardar no exterior do recinto.
O nome, a data de nascimento e a confirmação da hora marcada para a vacina são algumas das perguntas efetuadas.
De seguida, e cumprindo todas as normas de higienização desinfeção das mãos, medição de temperatura e colocação
correta de máscara cirúrgica – os utentes recebem das mãos
do segurança uma senha e são encaminhados para a zona
de preenchimento do inquérito. São vários os voluntários que
ajudam neste processo e muitos os que sentem que estão a
fazer a sua parte, como Sálio e Mamadu Darame, que prestam
serviço de higienização dos espaços, para que exista o maior
rigor na limpeza.
É com “sentimento de orgulho e de dever cumprido” que,
todos os dias, a equipa de médicos e enfermeiros esclarece
dúvidas e reforça a importância da toma da vacina no combate
à pandemia, conforme salientou Ana Filipa Carvalho, médica,
para quem fazer parte desta equipa é gratificante.
Tem alguns sintomas como tosse ou febre? Esteve em contacto
com alguma pessoa infetada com Covid-19 nos últimos dias?
Tem doenças crónicas? São estas as perguntas que antecedem
a entrada num dos dez postos de administração da vacina. Os
enfermeiros Tiago Condeço e Samantha Casal estão a postos.
Cuidadosamente confortam cada utente e administram a vacina. Ambos definem esta vivência como única e é de sorriso
rasgado que descrevem uma equipa unida e dedicada a esta
causa. Um conjunto de profissionais que “vem de todo o lado”
– Centros de Saúde, Unidades de Saúde Familiar e Unidades
de Cuidados na Comunidade – e que une esforços e colabora

entre si com o intuito de melhorar a saúde pública.
A administração demora escassos segundos, sendo depois
dada indicação ao utente para se dirigir à zona do recobro,
onde terá de aguardar 30 minutos. Ao Sr. José e à D. Maria, tal
como às centenas de pessoas que por aqui passam, são dados
vários conselhos: caso sintam alguns sintomas fora do normal,
devem chamar imediatamente um médico ou enfermeiro! Em
casa, se tiverem dores no local da injeção devem colocar gelo
e, em caso de febre, deverão tomar paracetamol!
Antes de rumar até casa, os munícipes agendam a próxima
toma.
As dúvidas e ansiedades ficaram para trás!
Vanda Infante, uma das colaboradoras que dá apoio administrativo a todo este processo, descreve este projeto como
“uma experiência engrandecedora! Faz-nos bem à alma,
enriquece-nos ao nível profissional, mas, principalmente, a
nível pessoal. Isto faz de nós pessoas grandes”.
É com uma motivação acrescida e com imenso orgulho que os
profissionais do ACES Loures – Odivelas “vestem a camisola”
e a quem os utentes agradecem o trabalho que têm todos os
dias, em prol do bem da comunidade.
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Preparação do regresso
às escolas

Testagem a professores
e funcionários de 2.º
e 3.º ciclo

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, os Vereadores da Educação, Susana Santos, e da Saúde,
Edgar Valles, o Delegado de Saúde Coordenador da Unidade
de Saúde Pública de Loures-Odivelas, José Calado, e o Diretor
Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Loures-Odivelas, António Alexandre, reuniram no dia 12 de março
com os Diretores dos Agrupamentos Escolares, tendo em
vista a preparação do regresso ao ensino presencial, previsto
no plano de desconfinamento anunciado pelo Governo.
A reunião incidiu sobre as definições e recomendações produzidas pela Direção-Geral da Saúde para um regresso seguro das crianças, a partir do dia 15 de março, aos jardins de
infância e escolas de 1.º Ciclo da rede pública do concelho.
Esteve, também, em análise o regresso dos restantes ciclos
de ensino, nomeadamente, do 2.º e 3.º Ciclos a 5 de abril e do
ensino secundário a partir do dia 19 de abril.

Professores e funcionários das escolas de 2.º e 3.º ciclo do ensino básico do concelho de Odivelas foram testados à Covid-19
entre os dias 6 a 9 de abril.
Com o regresso à escola em regime presencial de 7685 alunos,
esta testagem integrou a segunda fase do plano de desconfinamento delineado pelo Governo Português, seguindo o
calendário definido pela Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGEstE).
Os cerca de 200 colaboradores da GERTAL, empresa responsável pela confeção das refeições nas escolas do pré-escolar
ao ensino secundário, também foram testados, a 2 de abril,
pela referida empresa.
De salientar que, aquando do regresso presencial às escolas
dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, foi igualmente testado
o pessoal docente e não-docente das escolas do concelho.

Meio milhão de Equipamentos de Proteção
Individual distribuídos
Desde o início da pandemia, a Câmara Municipal já entregou mais de meio milhão de Equipamentos de Proteção
Individual a Lares e Estruturas Residenciais para Idosos
Creches, Corporações de Bombeiros, PSP, Banco Alimentar,
entre outras entidades de Solidariedade Social do Concelho.

Através de distribuições semanais, o objetivo é garantir
que estas entidades prestam o seu importante serviço
de apoio social, saúde, socorro e proteção da forma mais
segura possível.

COVID-19
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Aprovada Estratégia
Local de Habitação
para o Município
de Odivelas
No dia 7 de abril foi aprovada, em Reunião de Câmara, a Estratégia Local de Habitação de Odivelas que tem como objetivo facilitar o acesso a uma habitação condigna e adequada
à população que reside no munício em condições indignas.
Este importante documento prevê abranger um total de 4.000
pessoas, num investimento que poderá ascender a perto de 130
milhões de euros, 36 milhões dos quais de iniciativa municipal.

A Estratégia Local de Habitação visa:
• Diagnosticar aprofundadamente as carências habitacionais;
• Estabelecer um programa de ação, num prazo de seis anos,
articulado com as soluções preconizados pelo 1º Direito,
promovidas pelo município e outras entidades relevantes.

HABITAÇÃO E APOIO SOCIAL
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Autarquia
reforça apoio
alimentar
de 750 famílias
A Câmara Municipal de Odivelas continua a reforçar o Programa de Apoio
Alimentar às Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade, através do Fundo Social de Emergência, com a aquisição de
géneros alimentares para cerca de 750
famílias.
A continuidade deste programa permite reforçar os cabazes alimentares de
2840 pessoas, sinalizadas pelo Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social
Integrado (SAASI) e que se encontram
em acompanhamento pelas instituições

do concelho que prestam este tipo de
apoio alimentar.
O cabaz de alimentos, fornecido pelo Município de Odivelas, é composto não só
por mercearias, mas também por peixe
e carne congelados e será entregue nas
instituições em três períodos: março, final
de abril e final de junho de 2021.
Recordamos que na origem da criação
deste programa, esteve a análise feita
pela Autarquia ao número de beneficiários da resposta de banco alimentar,
onde se verificou um aumento signifi-
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cativo do número de pessoas inscritas.
Na maioria dos agregados familiares,
observou-se que tinha existido perda
de rendimentos em consequência da
pandemia Covid-19. A análise também
revelou que, apesar do Banco Alimentar
Contra a Fome de Lisboa ter reforçado as
entregas de alimentos às instituições que
prestam este tipo de apoio, as mesmas
não foram suficientes para fazer face a
este grande e rápido aumento de pessoas carenciadas.
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Mais medidas
de apoio a pessoas
em situação
de sem-abrigo

Foi assinado, a 24 de março, nos Paços
do concelho de Odivelas, o Acordo de
Parceria entre o Município de Odivelas,
a Comunidade Vida e Paz, o Centro Comunitário Paroquial de Odivelas e a Junta
de Freguesia de Odivelas.
Este acordo surge no âmbito do Projeto
“PIO – Projeto de Inclusão de Pessoas em
Situação de Sem-Abrigo em Odivelas”,
após candidatura ao Programa Operacional Regional LISBOA 2020 que visa, através da promoção de conhecimento do
fenómeno, o reforço de uma intervenção
promotora da integração das pessoas
em situação de sem-abrigo por forma a

que ninguém tenha de permanecer na
rua por ausência de alternativas.
Com um financiamento de 500.000 euros, para os próximos 3 anos, este projeto
pretende desenvolver iniciativas com
equipas de rua, a figura de gestores de
caso ou a criação do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo.
Para o Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, Hugo Martins, este foi mais
“um passo enorme para a humanidade, porque é de humanidade que estamos a falar”, salientando que “é muito
importante este trabalho de parceria
entre entidades, criando uma equipa

HABITAÇÃO E APOIO SOCIAL

mais reforçada, com mais verbas e mais
recursos, em prol das pessoas com maior
vulnerabilidade, pois o sucesso destas
pessoas é o sucesso coletivo da comunidade”.
A cerimónia de assinatura contou ainda
com as presenças de Susana Santos - Vereadora da Coesão Social, Nuno Gaudêncio - Presidente da Junta de Freguesia de
Odivelas, Horácio Félix e Lucinda Caldeira
da Comunidade Vida e Paz, e do Padre
José Zavarski do Centro Comunitário
Paroquial de Odivelas.
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Aulas de iniciação
à língua portuguesa
Estão a decorrer, nas instalações da Divisão de Educação da
Câmara Municipal de Odivelas, Ações de Iniciação à Língua
Portuguesa, uma formação de 50 horas destinada a migrantes
e nacionais de países terceiros. Estas sessões são promovidas
de maio a julho, de setembro a novembro e de dezembro de
2021 a fevereiro de 2022, sempre com duas ações em simultâneo, cada uma com um limite máximo de 10 participantes.
Trata-se de uma iniciativa desenvolvida no âmbito do Plano

Municipal para a Integração dos Migrantes [2020-2022], ao
abrigo do projeto ÓNIS_Boleia para a Interculturalidade, cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração
(FAMI) do Alto Comissariado para as Migrações, IP.
As inscrições, gratuitas, encontram-se abertas.
Mais informações: Divisão de Projetos Educativos, Igualdade
e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas
Tel.: 21 932 03 50 | e-mail: dpeic@cm-odivelas.pt

Entrega de 10 toneladas
de alimentos

“Projeto Odivelas 55 e
mais” com 8 webinares
combate isolamento

A Câmara Municipal de Odivelas associou-se à campanha solidária do Sindicato dos Jogadores e da Missão
Sorriso do Continente, promovendo a distribuição de
10 toneladas de alimentos a 16 instituições do concelho,
com impacto em mais de duas mil famílias.

De forma a promover o envelhecimento ativo, a Câmara
Municipal de Odivelas organizou nos últimos meses
8 webinares no seu Canal de Youtube, no âmbito do
Projeto “Odivelas 55 e mais”. “Sons do Nosso Tempo” e
“Oficina Zen”, no dia 22 de março, “Alternativa e Saúde”,
“Alimentação Saudável” e “Estética + Mente”, no dia 8
de abril, e “Monumentos e Sítios dentro e fora de Portas,
“Dia da Terra» e “Bem-Estar Animal”, no dia 22 de abril
foram os temas abordados. Com a presença de técnicos
da Autarquia e convidados, estas atividades tiveram
como objetivos combater o isolamento e estimular a
participação cívica.
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Autarquia renova
atribuição gratuita
de fichas escolares
até ao 6º ano
Investimento de aproximadamente 450.000 euros
abrange 9.448 alunos
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou a continuidade da
entrega gratuita das fichas de trabalho a todos os alunos do
1º ao 6º ano de escolaridade da rede pública do concelho para
o próximo ano letivo 2021/2022.
Independentemente do escalão de abono em que estejam

inseridos, esta medida irá abranger 9.448 alunos e representa
um investimento estimativo de 450 mil euros. O objetivo é
continuar a contribuir para a diminuição das despesas escolares
dos agregados familiares e assegurar a equidade do sucesso
escolar dos alunos do concelho de Odivelas.

EDUCAÇÃO
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Webinar
sobre ensino
à distância
Realizado a 30 de março, teve como público-alvo a comunidade escolar e contou
com cerca de 800 participantes
No âmbito do III Ciclo de Conferências
“Novos Rumos, Novos Desafios na Educação», realizou-se a 30 de março o webinar “Ensino à Distância: um Desafio
Pedagógico (mais do que Tecnológico)”.
A iniciativa, dirigida à comunidade educativa do concelho de Odivelas e zonas
limítrofes, bem como de outros profissionais das áreas da educação e inclusão,
contou com cerca de 800 participantes.
Moderado por Paulo Bernardo, Diretor do
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, o webinar dividiu-se em dois painéis:
“Ensino Remoto de Emergência: lições

aprendidas, lições a empreender», por
Neuza Pedro, do Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa, e “Desafios
Emergentes do Ensino @ Distância», por
Jacinto Pinto, do ISCE - Instituto Superior
de Lisboa e Vale do Tejo.
A Vereadora da Educação da Câmara
Municipal de Odivelas, Susana Santos,
esteve presente na sessão de abertura
e agradeceu aos convidados, e aos professores do concelho e de todo o país,
sublinhando que estes “responderam
com grande dedicação, empenho e capacidade de reinvenção neste novo desafio

EDUCAÇÃO

que esta crise pandémica nos colocou.
Um desafio para o qual não estávamos
nem tecnologicamente, nem pedagogicamente preparados. Embora o vírus
infete de forma igual, as consequências
para as pessoas são muito desiguais,
agravando e aprofundando as já existentes”.
Esta conferência foi validada e certificada
pelo CENFORES e pelo Centro de Formação Maria Borges de Medeiros, estando
já um novo webinar, intitulado “Avaliação
Formativa das Aprendizagens no Digital”,
agendado para o dia 14 de julho.
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Mais de 26 mil refeições
distribuídas em regime
de take-away nas escolas
Município aposta em
embalagens biodegradáveis
e loiça reutilizável
A Câmara Municipal de Odivelas assegurou o fornecimento de refeições durante a
suspensão das atividades letivas, em regime de take-away, aos alunos beneficiários
do escalão A e B da ação social escolar
dos estabelecimentos de ensino básico
e secundário da rede pública. Entre 22 de
janeiro e 16 de abril foram servidas 26.630
refeições.
Paralelamente, e consciente dos desafios
que a sociedade enfrenta atualmente no
que respeita à necessidade de preservação do ambiente e da biodiversidade, a
Câmara Municipal de Odivelas procedeu à
substituição das embalagens de plástico
e de alumínio descartáveis, utilizadas no
âmbito das refeições escolares em regime
de take-away, por embalagens biodegradáveis e comportáveis, num investimento
de cerca de 19.000 euros.
Na mesma senda de consciencialização, a
Autarquia investiu, ainda, mais de 30.000
euros na aquisição de loiça reutilizável que
é usada nas refeições servidas em sala de
aula das escolas de jardim-de-infância e 1.º
ciclo do ensino básico. Esta medida foi implementada com a reabertura das escolas
a 15 de março, garantindo uma opção que
alia a preocupação ambiental, através da
eliminação de desperdício, a uma maior
autonomia, conforto e segurança dos
alunos no momento da refeição.
Com estas medidas, o município pretende reduzir significativamente a utilização
do plástico convencional de utilização
única nos refeitórios escolares dos estabelecimentos do ensino básico e secundário, minimizando o impacto negativo
nos ecossistemas, através da utilização de
materiais mais amigos do ambiente.
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Reabilitação
do Património
Histórico
A preservação do património
histórico e cultural do concelho
tem sido uma das prioridades
da Autarquia.

Fig. 1
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Ao longo dos últimos três anos, foram
investidos mais de 4 milhões de euros na
recuperação dos símbolos históricos do
concelho que atravessam muitos séculos
e estão ligados a importantes momentos
do percurso do país.

Fig. 3

Entre as principais intervenções encontram-se:
Recuperação da Anta das Pedras
Grandes (fig. 1)
Construção do Centro Interpretativo
das Águas de Caneças (fig. 2)
Reabilitação da Quinta do Espírito
Santo (fig. 3)
Recuperação do Padrão do Sr. Roubado (fig. 4)

Fig. 5

Negociação da Cedência do Mosteiro
de Odivelas para o Município (fig. 5)
Recuperação da Cabeceira da Igreja
do Mosteiro
Restauro e Estudo do Túmulo de D.
Dinis (fig. 6)
Consulta Pública e Projeto integrado
que dará uma Nova Vida ao Mosteiro
de Odivelas
Assista ao vídeo e acompanhe o trabalho
desenvolvido na promoção e valorização
do património do nosso território.

CULTURA
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Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6
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Ministra da Coesão
Territorial acompanha
projeto de revitalização
do Mosteiro de Odivelas
A Ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, visitou o Mosteiro de Odivelas de forma a acompanhar o Projeto de
Revitalização em curso deste património
ímpar do concelho. A acompanhá-la estiveram também o Secretário de Estado
Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
Carlos Miguel, bem como a Presidente
da CCDR LVT, Teresa Almeida.
Durante a visita, a ministra Ana Abrunhosa não escondeu a sua satisfação,
reforçando que “este projeto conjunto, de

inclusão e de formação, irá transformar
Odivelas para sempre”.
Para o Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, Hugo Martins, “trata-se de
um projeto ambicioso que reúne sinergias com diferentes entidades, mantendo
o ADN deste local tão simbólico. A visão
que estamos a implementar irá revitalizar de forma singular o nosso centro
histórico, aproximando-o das pessoas
e devolvendo o Mosteiro de Odivelas e
sua envolvente à comunidade”.

CULTURA

Estiveram ainda presentes as três entidades que irão constituir o futuro campus
académico e cultural no Mosteiro: ISCTE
- Instituto Universitário de Lisboa, representado pela Reitora Maria de Lurdes
Rodrigues, ISCE - Instituto Superior de
Lisboa e Vale do Tejo, pelo Presidente Luís
Picado, e Associação Cultural D. Dinis
(Conservatório de Música D. Dinis), por
Ana Geraldo e Carlos Gomes.
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Áreas
afetas
por uso
(m2)

.
.
.
.
.
.
.

Conservatório D. Dinis

1.554

ISCE

2.829

Residências ISCTE

4.598

CMO - Refeitório

800

CMO - Serviços e Órgãos Municipais

6.968

CMO - Espaço Museológico

7.205

CMO - Auditório Municipal

1.710

Total:

25.664

O Projeto de Revitalização
Após uma Consulta Pública muito participada, o Projeto de
Revitalização tem como objetivo transformar o Mosteiro de
Odivelas num polo de Conhecimento, Cultura e Lazer. O conjunto edificado comportará:
• O novo Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas que
contará com um roteiro visitável nos espaços emblemáticos como a igreja (túmulo de D. Dinis), sala do capítulo,
receção, claustros, cozinha e refeitório das monjas, sacristia,
laboratórios do antigo Instituto de Odivelas e espaço de
conservação e restauro
• Um centro do ISCTE que contará com uma residência
universitária para 200 alunos e uma parceria para a realização de investigação académica, estágios pedagógicos e
formação, realização de conferências e workshops - como
cursos de verão e inverno;

• O campus universitário do ISCE, que reforçará o regresso à
essência do Mosteiro, na vertente do Ensino e da Educação,
e que inclui a dinamização e o alargamento do projeto da
Universidade Sénior existente;
• O Conservatório D. Dinis que terá um papel de formação
e dinamização da arte e da cultura no município;
• Serviços Municipais que ficarão mais centralizados e próximos dos munícipes;
• Um auditório que receberá palestras, conferências e grandes eventos culturais;
• E o futuro Parque da Cidade.

CULTURA
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“Corpo em Dança”
e “Autópsia”
na Malaposta
O Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, marcou presença, a 9 de abril, na inauguração da
exposição do fotógrafo Paulo Pimenta,
“Corpo em Dança”, no Centro Cultural
da Malaposta, no Olival Basto.
Uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia Mundial da Dança que
assinalou, simultaneamente, a reabertura
do espaço cultural ao grande público. O
Vereador da Cultura, Edgar Valles, também esteve presente na inauguração
da exposição.
Já no dia 29 de abril, o Centro Cultural
da Malaposta celebrou o Dia Mundial
da Dança com o espetáculo “Autópsia”
pela Companhia Olga Roriz.
O Presidente Hugo Martins assistiu igualmente ao espetáculo que assinalou um
dia tão marcante, aplaudindo a vincada
referência de qualidade profissional e
artística no panorama da dança contemporânea.

Parabéns através do Zoom?
Odivelas tem!
Desde o início da pandemia que atualmente vivemos, muitos foram os parabéns que ficaram por dar, os presentes
que ficaram por receber e as surpresas
que ficaram por fazer.
Foi para colmatar esse vazio que a Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odi-

velas, resolveu criar o projeto PARAZOOM. Este é uma sessão virtual de
histórias, em dia de aniversário, dirigida
aos nossos pequenos munícipes, dos
3 aos 10 anos. A história será contada e
dinamizada em direto, através do Zoom
ou do Messenger, e vai, sem dúvida,

CULTURA

marcar o dia especial das crianças! Esta
surpresa requer uma inscrição prévia,
para o e-mail bmdd@cm-odivelas.pt,
e promete surpreender os nossos pequenos leitores.
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Atividade
Física
e Desportos
Urbanos
Webinares assinalaram o Dia Mundial da Atividade
Física, a 6 de abril

FORMAÇÃO GRATUITA

&

COMEMORAÇÃO

Atividade Física
Urbanos
Desportos URBANOS

A Câmara Municipal de Odivelas promoveu nos dias 9 e 10 de
abril um webinar com os temas “Atividade Física e Desportos
Urbanos”, no dia 9 de Abril, e “A cidade como impulsionadora
de uma vida ativa” e os “Desportos Urbanos”, de forma a assinalar o Dia Mundial da Atividade Física.
Este evento gratuito, creditado pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude e pelo CENFORES, contou com a participação do Vereador do Desporto da Autarquia, Paulo César
Teixeira, e de diversos especialistas na área do desporto e do
urbanismo.
O autarca, na sessão de abertura, salientou a “importância
da criação de espaços públicos mais qualificados, multidisciplinares e intergeracionais, promovendo o desporto para
todos”. Sublinhou, ainda, que nos dias de hoje existe uma
maior exigência na qualidade do serviço público: “em Odivelas
temos cada vez mais pessoas a desfrutar da rua para a prática
desportiva, melhorando assim a sua qualidade de vida”, neste
sentido a Câmara Municipal tem criado “novos modelos de
resposta quer ao nível urbanístico, quer ao nível desportivo,
como é o caso do Centro de Marcha e Corrida de Odivelas que
oferece um serviço para a prática de desporto informal com
acompanhamento profissional.”

via ZOOM

6 E 10 DE ABRIL

Ação creditada pelo IPDJ no âmbito da formação contínua, para treinadores, técnicos de exercício e
diretores, na componente de formação geral.
Ação creditada pelo CENFORES no âmbito da formação contínua para professores - ACD.
(em fase de creditação)

União Europeia de Judo
premeia Odivelas
A edição de 2019 da Liga dos Campeões de Judo, que
decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas e que contou

com a parceria da Câmara Municipal, recebeu da União
Europeia de Judo o prémio de melhor organização do ano.
Odivelas, melhor Cidade Europeia do Desporto em 2020, e
também conhecida como a “casa” do Judo, acolhe desde
2018 a sede da Federação Portuguesa de Judo, acompanhando e apoiando o percurso e a evolução desta modalidade ao longo dos últimos anos.
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Exercício físico
em segurança
Praticar Yoga é conquistar benefícios
para a mente e para o corpo, ganhar força
e flexibilidade, e aliviar o stress. A prática
de Yoga é uma introspeção dentro de
cada aluno que a pratica, por isso sentida
de maneira diferente por cada um. É o
momento que dedicamos a nós mesmos,
visando a serenidade e a tranquilidade
no nosso dia a dia, enquanto melhoramos a concentração e a respiração. Há
diferentes estilos de Yoga. Cada um tem
as suas vantagens e todos podem ser
praticados por qualquer pessoa sem
restrições médicas. Siga o plano de treino
aqui apresentado. Mantenha-se saudável
e protegido! Namastê!
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Acompanhe
a aula completa
em vídeo

1.

1. Bhujangasana,
postura da cobra
Esta postura aumenta o metabolismo,
melhora a função do fígado, rim, pâncreas e vesícula biliar, e ajuda a curar insónias (distúrbios do sono), problemas na
coluna, indigestão e constipação, doença
hepática, dor de cabeça e má circulação
sanguínea.

2. Virabhadrasana,
postura do guerreiro

2.

Este exercício oferece flexibilidade a todo
o corpo e fortalece pernas, braços, região
lombar, tonificando o corpo na área inferior, enquanto aumenta a resistência,
concentração e equilíbrio do nosso corpo.
Alivia a dor durante o período menstrual
e é ótima para atenuar a dor ciática.

3. Vrikshasana,
postura da árvore
Exercício pode parecer fácil, mas exige
muita prática, dada a combinação de
força, equilíbrio e flexibilidade necessários. Trata-se de uma pose que deve
praticar com o olhar focado, para ajudar
no equilíbrio.

3.
DESPORTO
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Jardins em
Movimento
Regresso do Clube do Movimento garante prática
desportiva em segurança
Após um longo período de suspensão devido à pandemia
Covid-19, a Câmara Municipal de Odivelas retomou as atividades do programa municipal Clube do Movimento num
formato diferente. De forma a permitir um ambiente seguro
para os participantes, as aulas do clube do movimento estão
a ser dinamizadas predominantemente ao ar livre, em jardins
e parques do concelho de Odivelas. A esta nova iniciativa foi
dada o nome de “Jardins em Movimento”. Boccia, caminhada,
dança, ginástica, karaté, natação e yoga são as atividades que
os 220 atletas poderão praticar, diariamente, em zonas verdes
das quatro freguesias do concelho. Paralelamente aos «Jardins
em Movimento», também os alunos da Piscina Municipal que
já têm a vacinação completa retomaram as suas atividades.
Nesse sentido, as aulas de natação sénior e hidroginástica foram retomadas de forma segura e no cumprimento de todas
as recomendações da Direção-Geral da Saúde e do plano de
contingência aprovado pela autoridade de saúde local.

DESPORTO
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Dia Mundial
da Terra
Autarquia assinalou o dia com entrega formal de 32 talhões da Horta
Urbana do Parque Verde das Colinas do Cruzeiro
No âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Terra, celebrado a 22 de abril,
a Vereadora do Ambiente da Câmara
Municipal de Odivelas, Mónica Vilarinho,
entregou 32 talhões da Horta Urbana do
Parque Verde das Colinas do Cruzeiro,
em Odivelas. Para além das áreas de
cultivo, que variam entre os 25 e os 42
m2, os proprietários contam com abrigos em madeira, caminhos de acesso
aos talhões e água para rega. O Parque
Verde contempla, ainda, um compostor
comunitário acessível aos horticultores
e à população em geral.
Criado em 2012, o Projeto Hortas Urbanas de Odivelas teve início no Bairro da
Codivel com a entrega de 44 hortas que,
ainda hoje, se encontram a ser cuidadas e exploradas pela população. Este
projeto insere-se num conjunto de medidas de sensibilização e promoção de

boas práticas ambientais da Autarquia e
visa fomentar o gosto pela horticultura
biológica de modo controlado e regulamentado, com a produção de espécies
hortícolas mais saudáveis, mediante a
disponibilização de parcelas de terreno
cultivável.
A concretização deste projeto é mais
um passo na sensibilização e valorização
ambiental e paisagística, possibilitando a
requalificação destes espaços de forma
integrada e sustentada.
Ainda neste dia, Mónica Vilarinho entregou, a nove escolas do concelho,
compostores domésticos, no âmbito
do programa “Compostar, outra forma
de Reciclar”, promovido pela Câmara
Municipal em parceria com a Valorsul, o
qual compreende a frequência de ações
de formação.

AMBIENTE
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Câmara Municipal
investe 1.2M€
na limpeza de
Linhas de Águas
e Terrenos
Durante os últimos quatro anos, a Câmara Municipal de Odivelas procedeu à limpeza e desobstrução de 37 kms de linhas
de água e à desmatação de 123 hectares de terrenos em todo
o território, num investimento de 1.2 milhões de euros.
Já em 2021 foram alvo de intervenção e manutenção a linha
de água do Rio da Costa, da Ramada, a ribeira da Troca, passagem hidráulica da linha de água do privilégio e a ribeira do
Vale do Forno. Projetadas também estão intervenções em
todas as freguesias, numa extensão de 16 kms.
Em matéria de limpeza e desmatação de terrenos e no cumprimento da legislação em vigor, a Câmara Municipal de
Odivelas já iniciou os trabalhos de desmatação e criação de
acessos nos terrenos da denominada Quinta da Paiã, na Pon-

tinha, propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.
Os trabalhos prosseguirão em todas as freguesias, com a
desmatação em terrenos municipais, assim como a criação
de faixas de segurança, nas imediações das habitações. Estas
intervenções pretendem ainda evitar o abandono de diversos
tipos de resíduos, nomeadamente lixos, monos, resíduos de
demolição e entulhos, situações que comprometem a saúde
pública e a envolvente paisagística.
Nesse sentido, a Câmara Municipal sensibiliza para a necessidade de todos manterem estas zonas limpas, de forma a
manter o espaço público requalificado e agradável.
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Mais de 600 árvores
plantadas este ano
A Câmara Municipal de Odivelas assinalou o Dia Mundial da
Floresta e da Árvore com uma plantação simbólica de árvores
nas quatro freguesias do concelho.
Esta ação pretendeu, ainda, destacar o esforço da Autarquia
que, não obstante os condicionalismos impostos pelo atual
contexto pandémico, tem prosseguido com o objetivo de aumentar a mancha verde do território do concelho de Odivelas,
privilegiando a plantação de espécies autóctones da floresta

Município aderiu
à Hora do Planeta

portuguesa, nomeadamente, a amendoeira, o zambujeiro e
medronheiro.
Neste ano foram plantadas cerca de 630 árvores, num esforço
conjunto da Câmara Municipal de Odivelas e das Juntas de
Freguesia, concretizando o desígnio de ter um território mais
verde e mais amigo do ambiente e permitindo assim que o
concelho de Odivelas, nos últimos anos, passasse a ter mais
2000 árvores.

Fiscalização ambiental

O Município de Odivelas voltou a associar-se à Hora do
Planeta. Às 20h30 do dia 27 de março desligaram-se as
luzes dos Paços do Concelho, do Mosteiro de São Dinis
e São Bernardo, do Cruzeiro e do Pavilhão Multiusos de
Odivelas, assinalando, assim, a 14.ª edição desta iniciativa global.
Organizada pela World Wide Fund for Nature, a iniciativa
visa promover a sustentabilidade ambiental.

A Fiscalização Municipal reforçou as suas ações de fiscalização e vigilância em locais onde existe uma maior
tendência para despejos ilegais, depósito de ferrosos e
construções abarracadas para fins diversos.
Nas últimas ações, destacam-se as demolições coercivas
de construções devolutas e vandalizadas que constituíam
um foco de insalubridade, tendo sido intercetados, nas
operações de vigilância, os infratores em flagrante, o que
resultou na apreensão dos veículos e dos documentos,
além dos autos.

AMBIENTE
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“Conseguimos ter tudo
dentro de Odivelas
e estar próximos de
tudo. É um concelho
em desenvolvimento”
Entrevista a Paulo Miranda, “The Man” das manhãs
da Rádio Comercial, há vinte e sete anos

Gosta de viver no concelho?
Sim, é um concelho extremamente agradável.
Por que razão decidiu viver em Odivelas?
Eu cresci no concelho aqui ao lado, na Amadora, e a determinada altura escolhi o campo para viver, mais precisamente a
Arruda dos Vinhos. Mas devido a questões profissionais e de
ter voltado à faculdade, estudando à noite, tive de encontrar
um concelho que me facilitasse a vida no dia-a-dia. E, de facto,
Odivelas foi o concelho que encontrei e me fez vir para cá.
Como definiria Odivelas numa palavra?
Acessibilidades.

Conhecido por «The Man», Paulo Miranda faz parte da equipa
das manhãs da Rádio Comercial há vinte e sete anos. É lá que,
diariamente, a partir das seis horas da manhã, nos mantém
informados sobre o estado do trânsito do nosso país.
Nos anos 80, com apenas 14 anos, dá os primeiros passos no
mundo radiofónico, criando, com a ajuda de um grupo de
amigos, uma rádio pirata.
Licenciado em Gestão de Empresas, vive desde dezembro de
2007 no concelho de Odivelas, um território “em desenvolvimento e que me facilita a vida”.
Para além do seu amor à rádio, Paulo Miranda divide o seu
coração por mais três amores: as equipas do Benfica, do Tondela e do Estrela da Amadora.

Qual é o seu sítio preferido no concelho?
Adoro passear na zona da Ramada, no Jardim da Amoreira.
Existem espaços muito interessantes para se descobrir à
volta da zona do Castelo e das vivendas, onde gosto muito
de passear.
O que destaca de mais positivo em Odivelas?
É um concelho em desenvolvimento, daí ter falado nas acessibilidades. É um concelho que consegue juntar duas coisas:
conseguimos ter tudo dentro de Odivelas e estar próximos
de tudo.
Tem algum projeto que o ligue ao concelho?
Estou muito ligado ao associativismo. Tenho estado próximo
de uma IPSS e também estou associado ao desporto, pois
tenho uma filha com 9 anos que já é praticante de futsal aqui
no concelho.
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Como é que vê o desenvolvimento de Odivelas, ao longo
dos últimos anos?
Está a transformar-se num concelho muito moderno, o que
muito me satisfaz. Eu sou uma pessoa que gosta de ter os
serviços próximo e, de facto, consigo em Odivelas encontrar
tudo isso. O desenvolvimento, nomeadamente as melhorias
que se têm feito nas artérias rodoviárias, a expansão do metro,
as acessibilidades de que falava, têm feito com que o concelho
esteja a crescer. Devo dizer que tenho já muitos amigos a morar
em Odivelas, precisamente depois de me perguntarem o que
é que eu acho do concelho. É isso, é um município que está
virado para o progresso, para o crescimento, e que tem tudo.
O bichinho pela rádio nasce cedo. Criou uma rádio pirata
juntamente com alguns amigos. Sente saudades desse
tempo?
Foi na minha juventude, adolescência, aos 14 anos, quando
comecei na rádio pirata, portanto foi quando despoletou o
início das rádios, agora rádios locais. E dessa altura destaco o
companheirismo. Eu, ao contrário de outros jovens que optaram pelos cafés, pelos grupos a tocar guitarra nos jardins, optei
pela rádio, por me juntar com os meus amigos na rádio e era
aí o nosso ponto de encontro. Isso deixa-me muitas saudades,
até porque muitos desses meus amigos ficaram para a vida.
Hoje em dia, não estando tão presente na vida deles nem eles
na minha, essas memórias ninguém mas tira.
É atualmente repórter de trânsito na Rádio Comercial,
também conhecido por «The Man». O que mais gosta de
fazer no seu trabalho?
Estou a fazer trânsito desde 1994 e, na altura, trabalhava numa
outra rádio no concelho da Amadora - a Rádio Mais. Quando
fui convidado para integrar a equipa de trânsito da Rádio Comercial, percebi que era aquilo que queria continuar a fazer.
Tirei, mais tarde, alguns cursos no CENJOR (Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas), e alguns
dos grandes jornalistas na época achavam que o trânsito
era moda naquela altura. Sempre defendi isto com unhas e
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dentes, que seria uma coisa que iria marcar a rádio. Não deixa
de ser informação diferente, mas é um espaço útil, de que as
pessoas necessitam.
A partir daí, foi sempre a evoluir e tenho tentado sempre, ao
longo do tempo, reunir toda a informação que vai surgindo,
como a criação de novas estradas. Daí falar muito das acessibilidades, é uma coisa que me interessa muito e na qual
tenho particular interesse, não só em Lisboa como no Porto,
mas um pouco por todo o país. De facto, tudo isso faz com
que esteja completamente apaixonado por aquilo que faço.
Agora, também, dá a cara nas manhãs da TVI. Sente-se
confortável nesse novo formato?
Confesso que, numa primeira fase, era tudo muito informativo. Quando o programa começou era o «Diário da Manhã»,
e fui convidado para fazer os informativos de trânsito, numa
parceria da Rádio Comercial com a TVI. Nessa fase era tudo
mais formal. Desde fevereiro, altura em que começou o programa «Esta Manhã» com o Nuno Eiró e com a Sara Sousa
Pinto, as coisas evoluíram para um outro tipo de presença na
televisão, apesar da informação ser a mesma. Está a ser muito
interessante, com uma equipa excelente, desde os técnicos,
as pessoas da régie, a produção e os apresentadores. Tem sido
uma viagem fantástica que me está a dar um enorme gozo.
Que mensagem quer deixar aos Odivelenses?
Eu acredito muito em Odivelas. Acredito que é um concelho
que pode continuar a evoluir como tem evoluído até aqui.
Ainda há muitas coisas para fazer que podem ser feitas, umas
mais rapidamente outras não tanto, mas há uma esperança
muito grande e o concelho tem uma perspetiva enorme de
poder crescer ainda mais.

Olha quem é…
Nome completo Paulo João Fernandes Miranda
Idade 51 anos
Natural de S. Sebastião da Pedreira, Lisboa
Estado civil Casado
Hobbies Futebol, ouvir música, programas informativos
Música preferida Portuguesa
Desporto preferido Futebol
Prato preferido Bacalhau com grão
Paixão clubística Sport Lisboa e Benfica, Clube Desportivo de Tondela e Clube de Futebol Estrela da Amadora
Lema de vida Ser feliz
Complete a frase: Em Odivelas Nós… Somos muito felizes

ENTREVISTA
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Não
abandone
os animais!
A Câmara Municipal de Odivelas, em
colaboração com a Polícia de Segurança
Pública, lançou uma campanha de sensibilização contra o abandono animal.
Erradicar o abandono dos animais de
companhia, promover a humanização no
tratamento de animais e alertar para as
consequências penais relacionadas com
o abandono são os principais objetivos
desta campanha.
Lembre-se: ter um cão não é uma prisão,
mas abandoná-lo pode ser. Não deixe o
seu animal de companhia para trás. Ele
nunca o faria.
Para João Paulo António, Vereador do
Gabinete Veterinário Municipal, “O abandono dos animais de companhia é uma
das maiores atrocidades que os seres humanos fazem aos animais, um animal de
companhia é para a vida e não pode ser
encarado como uma coisa descartável”.
Nunca como hoje, em tempos de pandemia, foi dada tanta atenção aos animais
de companhia, tendo aumentado o número de adoções no Parque dos Bichos
– Centro Oficial de Recolha Animal no
concelho de Odivelas. No ano passado,
os números atingiram as 142 adoções
(119 cães e 23 gatos).
Ao longo dos últimos anos e com uma
vivência repleta de dezenas de animais
recolhidos - abandonados, negligenciados, maltratados e carentes de carinho e
de uma nova casa, o Parque dos Bichos
continua a fazer a ponte entre histórias
que começam mal, mas que terminam
com um final feliz.
Conheça as histórias do Luigi, do Bulbasaur e do Lucky, cães adotados que
provam ser os ‘melhores amigos’ de 4
patas que ajudam a construir famílias
mais felizes.

BEM-ESTAR ANIMAL
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Luigi
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Parque
dos
Bichos

Adotado com dois meses, em plena pandemia, o Luigi era há muito desejado
na família Valente. Resgatado de uma
situação complicada, hoje tem 1 ano e é
brincalhão, divertido, elétrico e distraído.
Aconselham o processo de adoção no
Parque dos Bichos, fácil e simples. O Luigi
foi e é o amor que completa esta família.

Promove a adoção de todos os
cães capturados. Antes de serem
entregues aos seus novos donos,
os cães são sujeitos a um rigoroso
exame médico, são desparasitados,
é-lhes aplicado um microchip para
identificação eletrónica e administrada a vacina da raiva. Os animais
adotados são, também, esterilizados gratuitamente no Consultório
Médico Veterinário Municipal.
Localiza-se na Av. José Francisco
Guerreiro (antiga Estrada da Paiã),
Pontinha. Aberto de 2ª a 6ª feira das
9H30 às 12H30 e das 14h00 às 17h00
e aos sábados das 10H00 às 14H00.
Atualmente, cerca de 40 animais
aguardam adoção. Conheça-os na
página de facebook do Parque dos
Bichos.

Bulbasaur
Agora com 4 anos, o Bulbasaur foi adotado quando tinha 3 anos. Conhecido
por “Bubas”, é carinhoso, beijoqueiro,
brincalhão e detesta ficar sozinho sem
ter a janela desocupada para poder ver
a rua. Sobre o processo de adoção, a família diz que foi fácil e voltaria a repetir
todo o processo sem pensar duas vezes,
simplesmente porque foi o melhor que
lhes aconteceu.

Lucky
Tem quase 3 anos e foi adotado com 1 ano
pela família Almeida, que já tinha um cão
e procurava um companheiro. O Lucky
(tradução: sortudo) é amigo, brincalhão
e atrevido, e costuma ser levado em passeios pelo pai da família, dada a sua força
e energia. O processo de adoção foi fácil
e estão tão felizes que não colocam de
lado a hipótese de voltar a adotar.

BEM-ESTAR ANIMAL
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Monumento em destaque

Moinho
da Laureana
Considerado um ex-líbris de Famões, o
Moinho da Laureana data da segunda
metade do século XVIII, sendo uma memória que perdura no percurso histórico
da atividade moageira no concelho de
Odivelas. Recuperado pelo Município de
Odivelas em 2001, tem desde então sido
objeto de interesse, motivando a realização de visitas a vários tipos de públicos.
Depois de ter sido restaurado, funciona
agora como Núcleo Museológico, apresentando-se como um exemplar característico do sul do país, inserido na tipologia

dos moinhos fixos de torre cilíndrica em
pedra. O edifício apresenta dois pisos: a
loja e o sobrado e um piso intermédio
de pouca altura que não ocupa toda a
superfície circular.
Localizado bem no centro da Vila, é parte
importante do quotidiano cultural de
Odivelas, apresentando à sua volta uma
vasta zona de lazer que oferece a todos
os que o visitam uma deslumbrante paisagem sobre toda a área circundante.
O Moinho da Laureana, situado na União
das Freguesias de Pontinha/ Famões,

MONUMENTO EM DESTAQUE

tem as primeiras referências escritas no
ano de 1763, estando, na ocasião, ligado
a uma atividade agrícola intensa nesta
zona do território, com a existência de
numerosas quintas e casais (Quinta do
Alvito, Quinta do Segolim, Casal de S.
Sebastião, Quinta das Pretas d’El-Rei,
Quinta das Dálias, e muitas outras). Aí se
cultivavam cereais, oliveiras, laranjeiras,
criavam-se rebanhos de ovinos e gado
vacum, sendo o leite e o queijo, a par
das cerealíferas e derivados, produtos
importantes na economia da população.
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Ruas com história

Rua Heróis
de Mucaba
Vive há anos na mesma rua, mudou-se há pouco tempo ou já passou
inúmeras vezes por sítios com nomes que não lhe chamam a atenção
ou de cuja história não tem conhecimento? Aos poucos, queremos
dar-lhe a conhecer a história do nome de ruas do nosso concelho

Carlos Alves, livro «A Epopeia de Mucaba (Angola 1961)»

Escritores, atores, políticos, filantropos,
cidades, países, acontecimentos… são
muitos os topónimos escolhidos para
os arruamentos existentes em todo o
mundo.
No nosso município temos mais do que
uma avenida da Liberdade, avenida 25 de
abril ou rua dos Bombeiros Voluntários,
mas estes são nomes facilmente reconhecidos e compreendidos.
Mas o que é que aconteceu, por exemplo,
em Mucaba, para haver heróis?
A Rua Heróis de Mucaba do nosso concelho situa-se na vila da Pontinha, mas
existem mais cinco no país: em Camarate, no Porto, na Maia, em Fazendas de
Almeirim e em Chaves.

Os Heróis são os cerca de 30 homens que,
em plena Guerra Colonial, conseguiram
defender a localidade de Mucaba, em
Angola, nos últimos dias de abril de 1961.
Inicialmente lutando contra um número
substancialmente elevado de atacantes –
acredita-se que seriam cerca de 2 mil – e
apercebendo-se da iminente ‘chacina’,
refugiaram-se na capela da localidade
onde, durante 15 horas, esperaram pela
ajuda externa, ao mesmo tempo que
lutavam contra o inimigo e escasseavam
as suas munições.
À volta da capela amontoavam-se bidões
de gasolina para incendiar os portugueses, numa altura em que o nevoeiro não
permitia a aterragem dos aviões que

RUAS COM HISTÓRIA

voaram em auxílio de Mucaba. Através
do seu emissor, os resistentes portugueses emitiam os seus receios: “Estamos a
morrer, receamos chacina total”.
Ao amanhecer, quando a esperança já
era nula, as munições inexistentes, e os
revoltosos ainda em grande número,
eis que surge a tão esperada ajuda que
ataca os terroristas e liberta os Heróis
de Mucaba.
Eram cerca de 30 homens. Nem todos
sobreviveram aos ataques, mas Mucaba
acabou por transformar-se num marco
da resistência heroica dos portugueses
na Guerra Colonial, facto que emocionou
a Nação.
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Presidente da Câmara Municipal assinou Acordo
que irá permitir a expansão do Metropolitano no
território
A 27 de março de 2004 chegava, pela primeira vez, o Metro
à Estação de Odivelas, “Uma conquista que contribuiu, de
forma decisiva, para transformar o nosso futuro e melhorar a
nossa qualidade de vida”, segundo o Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Hugo Martins. 17 anos depois foi assinado o Acordo de Expansão do Metropolitano ao município
de Loures que irá garantir:
•
•
•
•
•
•

Uma ligação direta ao Hospital Beatriz Ângelo;
Novas Estações;
Menor pressão automóvel;
Maior descongestionamento do trânsito;
Maior oferta de estacionamento;
Melhor ambiente.

Este projeto está contemplado no Plano de Recuperação e
Resiliência apresentado pelo Governo a Bruxelas e prevê um
investimento de 250 milhões de euros. De acordo com o traçado em estudo, as freguesias de Póvoa de Santo Adrião, Olival
Basto, Odivelas, Ramada e Caneças, no concelho de Odivelas,
contarão com cerca de 7 paragens num total de 4,0 km.

Fonte Metropolitano

MOBILIDADE
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47.º Aniversário
do 25 de Abril
Concelho de Odivelas assinala
os 47 anos da “Revolução
dos Cravos”
O Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, esteve presente,
na noite de 24 de abril, no antigo Regimento de Engenharia 1, na Pontinha,
numa cerimónia que assinalou os 47
anos da Revolução de 25 de Abril de 1974.
Uma iniciativa da União de Freguesias de
Pontinha e Famões realizada no historicamente conhecido berço da “Revolução
dos Cravos”, e onde simbolicamente fo-

ram entregues 47 cravos aos militares
presentes, destacando-se o Diretor do
Núcleo Museológico do Posto de Comando do MFA, o Coronel Amado Rodrigues.
Hugo Martins destacou a “enorme relevância desta data para o Concelho de
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

OUTROS DESTAQUES

é uma tradição que não pode cair no
esquecimento”.
Na cerimónia estiveram também o Presidente da Assembleia Municipal de
Odivelas, Miguel Cabrita, o Presidente
da União das Freguesias de Pontinha e
Famões, Almiro Morais, bem como as
representantes do Partido Socialista e
do Bloco de Esquerda na Assembleia
de Freguesia.
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PSP de Caneças
com meios reforçados
Realizou-se a 25 de março, em Caneças, a assinatura do protocolo de cedência de 2 ciclomotores entre a União das Freguesias de Ramada e Caneças e a PSP. Estes veículos juntam-se aos
8 equipamentos informáticos (computadores e impressoras)
entregues anteriormente pela Câmara Municipal de Odivelas.

Câmara Municipal
aprova atribuição
de suplemento
de penosidade
e insalubridade

Esta iniciativa insere-se no âmbito da política municipal de
apoio a todos os agentes de segurança e proteção civil, de
forma a salvaguardar a segurança e o bem-estar das pessoas
e do território.

Odivelas na Rede
dos Municípios Amigos
da Juventude

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou a atribuição
do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da Autarquia, de acordo com o previsto no
Orçamento de Estado. Com efeitos retroativos a partir
de dia 1 de janeiro, este suplemento permite que os
trabalhadores a exercer funções com particularidades
específicas vejam a sua remuneração refletir o risco
inerente à sua intervenção. Há um mês, a Câmara Municipal já tinha aprovado a atribuição deste suplemento
aos trabalhadores dos SIMAR.

Empenhado no desenvolvimento juvenil local, o Município de Odivelas é um dos membros fundadores da
Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, um
projeto da Federação Nacional das Associações Juvenis
(FNAJ), que se apresenta como um espaço de partilha
de boas práticas municipais em matéria de políticas de
juventude.
Esta rede, criada em 2020, envolve mais de 80 municípios portugueses e permite o acesso a informações
privilegiadas, bem como a seminários e cimeiras sobre
“Associativismo e Juventude” e ao “Selo de Município
Amigo da Juventude.

OUTROS DESTAQUES
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Concelho de Odivelas
com Equipas
de Intervenção
Permanente
No dia 10 de maio, a Câmara Municipal de
Odivelas (CMO), a Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
e as três Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários (AHBV) do Concelho de Odivelas assinaram os Protocolos
sobre as Condições de Contratação e
Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente.
Nesta cerimónia, que decorreu nos Paços
do Concelho, em Odivelas, assinaram os
protocolos o Presidente da Autarquia,
Hugo Martins, o Comandante Nacional
da ANEPC, André Fernandes, e os representantes das AHBV do concelho: os Presidentes da AHBV Caneças, João Gomes,
da AHBV Odivelas, Eugénio Marques, e o
Vice-Presidente da AHBV Pontinha, Luís
Manuel Antunes.
Hugo Martins salientou que “com a assinatura destes protocolos, a Autarquia

une esforços com a ANEPC e as AHBV,
firmando mais um importante compromisso para melhorar os recursos disponíveis, com vista a promover uma maior
eficiência na Proteção Civil e a garantir
mais segurança no território”.
O Comandante Nacional, André Fernandes, destacou o apoio e investimento
que a Câmara Municipal tem dado às
corporações de Bombeiros ao longo dos
anos, bem como a aposta no sistema de
Proteção Civil, agradecendo “a resposta
que os municípios, em especial Odivelas,
deram desde a primeira hora no combate
à pandemia de Covid-19, resultante de
um trabalho de equipa e de uma união
de sinergias”.
Este protocolo surge na sequência da
candidatura das três Associações de
Bombeiros – Caneças, Odivelas e Pontinha – ao programa governamental de

OUTROS DESTAQUES

criação de Equipas de Intervenção, que
tem por objetivo a criação de condições
de contratação, funcionamento e manutenção dos elementos que as integram.
Trata-se de um investimento partilhado
entre a CMO e a ANEPC, ao longo dos
próximos três anos, num valor superior a
300.000 euros, afetando 15 operacionais
em regime de permanência e exclusividade sob dependência operacional
do Comandante do respetivo Corpo de
Bombeiros. Cada equipa de intervenção
exerce a sua missão todos os dias úteis,
por um período semanal de 40 horas, e
é composta por cinco elementos bombeiros, de entre os quais um exercerá
funções de chefia, sendo com todos celebrado contrato individual de trabalho.
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Assembleia Municipal

Mensagem
do presidente
Aproxima-se o final do presente mandato autárquico, e com ele o inevitável
balanço de quatro anos de evolução do
concelho e do trabalho dos órgãos municipais. Diferentes forças políticas terão
perspetivas distintas sobre estes quatro
anos, como é não apenas legítimo, mas
salutar em democracia.
Teremos, por isso, vários olhares sobre
o que aconteceu em Odivelas, como de
resto no país, desde 2017. Mas, independentemente dessa pluralidade de visões,
este mandato em particular ficará indelevelmente marcado, nas nossas vidas

e na nossa memória coletiva, por um
acontecimento totalmente inesperado
e imprevisível, de forte impacto sobre
todos – cidadãos, empresas, serviços
públicos.
O acontecimento mais saliente deste
mandato é, como facilmente se percebe,
a pandemia Covid-19 – de tal magnitude
que deixou marcas profundas na nossa
sociedade e na nossa economia e perdurará nas memórias de todos enquanto
vivermos. Teve, aliás, o efeito de como
que distender o tempo, fazendo parecer que desde fevereiro de 2020 passou
muito mais tempo do que na realidade.
O Covid-19 interrompeu um ciclo de vários anos de estabilização e progresso
económico e social e obrigou-nos, em
Odivelas como no país, a recentrar prioridades na resposta à emergência da
pandemia, a salvar vidas, a proteger a
economia e o emprego e a fortalecer
as respostas sociais e de saúde. E, de
modo geral, a adaptar as nossas vidas,
das nossas famílias e das organizações
a que pertencemos a um cenário que
há pouco mais de um ano era inimaginável. Tentando, além de tudo, fazê-lo
sem com isso perder de vista o futuro e
sem paralisar os desafios estruturantes
que enfrentamos coletivamente, a nível
nacional e a nível autárquico.
A estes desafios hercúleos respondemos coletivamente e responderam os
diferentes agentes e os cidadãos, em
regra, com assinalável capacidade – de
mobilizar meios, de desenvolver respos-

tas em muito pouco tempo, de reforçar
capacidade de intervenção, de mudar
hábitos. Não foi possível evitar perda
de vidas humanas, como em todo o
mundo, e cada uma delas merece ser
lamentada e lembrada. Mas foi possível
limitar, apesar de tudo, os impactos da
pandemia na saúde pública, mais até do
que noutros países com mais recursos
– com ação determinada e sacrifício de
todos, e com um contributo inestimável
de tantos profissionais que têm estado
na linha da frente.
Num momento em que o processo de
vacinação avança a bom ritmo e que
Odivelas tem sido exemplo citado a nível
nacional neste domínio, a esperança que
ganha forma tem de ser acompanhada
de prudência nas expetativas e responsabilidade de todos. Para que as melhorias
que de hoje vivemos e que foram duramente conquistadas não conheçam um
revés mais para a frente. Devemos isso
a nós próprios.
A Assembleia Municipal não foi exceção neste quadro e teve de se adaptar.
A utilização de meios tecnológicos para
viabilizar o seu funcionamento com cumprimento das regras de segurança e para
transmissão das Sessões, assegurando
assim acesso do público aos trabalhos, é
uma das marcas do mandato 2017-2021.
E será, todos o esperamos, um legado
que fica para o futuro.

25 de abril assinalado em video institucional
Pelo segundo ano consecutivo, o 25 de
Abril foi comemorado em Estado de
Emergência, mas a Assembleia Municipal fez questão de não deixar de assinalar esta importante efeméride. Além
de representada pelo Presidente Miguel
Cabrita na tradicional entrega de cravos
no Quartel da Pontinha, na noite de 24
de abril, a Assembleia Municipal divulgou

um vídeo institucional com intervenções
das diferentes forças políticas, do Presidente da Assembleia Municipal, Miguel
Cabrita, e do Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins.
O vídeo pode ser consultado na página
de Facebook ou no canal de Youtube
da AMO.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Miguel Cabrita
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Comissões continuam
trabalho

Plenários e comissões
adaptam funcionamento

Apesar do quadro de pandemia, as Comissões Especializadas,
coordenadas por eleitos de 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), desenvolveram atividades no âmbito das suas áreas de
competência.
Diferentes vereadores do executivo municipal foram chamados
a reuniões de Comissão: Vereadora Susana Santos (na Comissão
de Educação, Cultura, Juventude e Desporto sobre o ensino
online e outras temáticas relacionadas com a educação no
concelho; na Comissão de Coesão Social e Saúde sobre os efeitos da pandemia no Concelho), Vereador Paulo César Teixeira
(na Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Desporto
sobre questões relacionadas com a atividade desportiva no
Concelho e sobre a Cidade Europeia do Desporto), Vereador
Edgar Valles (na Comissão de Educação, Cultura, Juventude
e Desporto sobre a atividade cultural no Concelho e o estado
das obras nos equipamentos culturais).
Foram ainda convidadas diversas entidades a participar nas
reuniões das comissões, desde logo os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho para apresentarem o balanço
do trabalho desenvolvido face à situação pandémica; com a
AESCLO (Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos
Concelhos de Loures e Odivelas) para avaliação do impacto da
pandemia no tecido empresarial do concelho; com os SIMAR
(Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures
e Odivelas) para apreciação do orçamento para 2021 e respetiva
execução; com o Diretor Executivo da ACES Loures-Odivelas
(Agrupamento de Centros de Saúde), Dr. António Alexandre,
sobre a questão pandémica no Concelho; com o Coordenador
do Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos Especiais
da CMO, Arqt. Mário Cantinho sobre questões relacionadas
com o PDM (Plano Diretor Municipal).

Com a melhoria dos indicadores da pandemia, a Assembleia
Municipal adaptou o seu funcionamento, tanto no que toca
às sessões plenárias como às comissões. Mantêm-se, em
qualquer caso, restrições decorrentes da pandemia e um
modelo misto em que o uso de tecnologia para participação
à distância coexiste com a presença física de membros da
Assembleia em sala – reduzida a um terço no caso das Sessões
plenárias. A evolução da pandemia ditará a adaptação das
regras de funcionamento.

Assembleia Municipal
indica representantes
A Assembleia Municipal completou na 4.ª Sessão Extraordinária
de 15 de abril, o seu lote de representantes na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do concelho, com a indicação
de António Achando Ramos (PS). Assim, o elenco de representantes da AMO passou a ser constituído por: Carla Silva (CDU),
Maria Fernandes (BE), Pedro Martins (PPD/PSD) e António
Ramos (PS). Na 3.ª Sessão Extraordinária de 30 de março, o
membro da assembleia Carlos Lopes (PS) foi indicado para
representar a AMO no júri do Prémio Municipal de Arquitetura.

Sessões em direto no
Youtube
De modo a tornar as Sessões da Assembleia acessíveis a um
maior número de pessoas, em particular num período em
que o caráter público das sessões se encontra suspenso, as
Sessões plenárias da Assembleia Municipal são, desde 2020,
transmitidas em direto no canal da Assembleia Municipal de
Odivelas da plataforma Youtube. Cada reunião fica disponível
na plataforma, para visualização, até ao plenário seguinte.

Contactos e canais institucionais da Assembleia Municipal de Odivelas

Assembleia Municipal de Odivelas

facebook.com/ am.odivelas

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

assembleia.municipal@cm-odivelas.pt

Siga a Câmara Municipal de Odivelas nas redes sociais

www.cm-odivelas.pt

facebook.com/cmodivelas

instagram.com/cmodivelas

youtube.com/videoscmodivelas

