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Editorial

Caro(a) Munícipe,
Trazemos até si a primeira edição da
Revista Municipal deste novo ciclo autárquico, iniciado em outubro de 2021.
Um mandato em que procuraremos
ser ainda mais ambiciosos e diligentes,
colocando o foco na continuidade das
políticas em curso, ancoradas no desenvolvimento, no progresso e na busca
incessante pela melhoria da qualidade
de vida no município de Odivelas.
Para trás ficam, sensivelmente, dois
anos marcados pelas consequências
devastadoras a nível económico, social
e humano, resultantes da terrível pandemia que continua a assolar o país e o
mundo. Um período repleto de desafios
e de enormes exigências.
Nesta retoma da normalidade das nossas

Municipal, muito trabalho tem vindo a
ser concretizado. Destaco a celebração
de momentos importantes como o 23º
Aniversário do Município, a realização de
diversos eventos no Mosteiro de Odivelas, como também a continuidade de um
conjunto significativo de intervenções,
em diversas áreas e por todo o município,
que irão valorizar a qualidade de vida dos
Odivelenses.
Hoje e amanhã continuaremos, no
âmbito das nossas capacidades e competências, determinados em fomentar
um Poder Local de proximidade, forte e
eficaz, implementando novas dinâmicas,
medidas e projetos, nas mais diversas
áreas, num trabalho concertado com
as Juntas de Freguesia, o nosso movimento associativo e todas as entidades

vidas, acredito que a estabilidade política,
que tem sido apanágio no nosso concelho, constituirá um fator determinante
para prosseguirmos a agenda de evolução e de modernidade que assumimos

parceiras.

com os nossos cidadãos.

para melhorar a nossa prestação, espero
poder contar também consigo, com o

Só assim foi possível, por exemplo, termos
sido uma das primeiras autarquias do
país a aprovar o Orçamento e as Grandes

seu contributo e com o seu espírito crítico. Juntos daremos continuidade ao
crescimento sustentado do nosso Conce-

Opções do Plano para 2022, instrumentos
de gestão fundamentais para garantir a

lho e à construção de um melhor futuro
para Todos.

concretização da atividade municipal a
partir do primeiro dia do novo ano. Um
sinal claro do compromisso e empenho

Receba um abraço de confiança e
esperança.

que tem guiado a nossa ação desde que
iniciámos funções.

O Presidente da Câmara Municipal,

E, como acredito que a união de esforços
e a afirmação de uma cidadania participativa são importantes mais-valias

Hugo Martins
De facto, ao longo dos últimos meses,
e como poderá observar nesta Revista

EDITORIAL
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Novos orgãos municipais
tomaram posse
A Instalação dos Órgãos Municipais para
o quadriénio 2021-2025 decorreu a 18 de
outubro de 2021, no Mosteiro de Odivelas,
numa cerimónia que deu posse aos 33
membros da Assembleia Municipal e
respetivos membros inerentes (quatro
Presidentes de Juntas de Freguesia), e
aos 11 elementos que compõem o Executivo Municipal.
Conheça o novo executivo municipal,
os respetivos pelouros e o que cada
um perspetiva para este mandato de
2021-2025

Presidente
PS
Hugo
Martins

Vice-Presidente
PS
Edgar
Valles

Vereadora
PS
Susana
Santos

Pelouros
Gestão Financeira
Obras Municipais

Pelouros
Área Jurídica e Organização Municipal
Cultura e Turismo

Pelouros
Coesão Social
Educação

Planeamento Estratégico e Urbanístico

Fiscalização Municipal
Gestão Patrimonial

Habitação
Igualdade e Cidadania

Comunicação, Relações-Públicas e
Protocolo

Saúde

Neste mandato, manteremos as pessoas
e o seu bem-estar no centro das nossas

Este será um mandato desafiante que
nos obrigará a dar o melhor de nós, mas

Este é um mandato de consolidação
do nosso caminho de crescimento, mas

prioridades, tornando Odivelas num concelho mais solidário, mais coeso e mais

sobretudo extremamente recompensador porque será o culminar e concretizar

também de desenvolvimento e implementação de respostas inovadoras aos

humano. Continuarei a ser um Presidente empenhado, presente e próximo
para prosseguir o rumo de progresso e

dos grandes projetos que temos vindo a
sonhar ao longo dos dois últimos mandatos e que irão mudar o concelho de

desafios de uma sociedade exigente e
em constante movimento.

de modernidade e servir cada vez mais
e melhor Odivelas.

Odivelas e o seu Centro Histórico.
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Vereador
PS
Francisco
Baptista

Vereadora
PS
Mónica
Vilarinho

Vereador
PS
João
António

Pelouros
Gestão e Ordenamento Urbanístico

Pelouros
Recursos Humanos e Formação
Licenciamentos e Desenvolvimento
Económico

Pelouros
Proteção Civil

Tecnologia, Informática e Conhecimento

Ambiente

Neste novo mandato queremos Pensar
a “Cidade” no seu todo, criar condições

Consolidar o nosso concelho no radar

O atual mandato será crucial para ini-

do investimento e tornar Odivelas numa

ciarmos a recuperação dos efeitos que

no concelho para que todos possam sair

marca distintiva em matéria de empre-

a pandemia de COVID-19 provocou na

à rua e praticar exercício físico num conceito de Ginásio ao Ar Livre, com novos
espaços públicos para a atividade física

endedorismo e inovação. Um território
onde todos contam e fazem parte do
futuro.

nossa sociedade. O restabelecimento da
normalidade na vida das pessoas será
a nossa prioridade.

Vereador
PPD/PSD
Marco
Pina

Vereadora
PPD/PSD
Ana Isabel
Gomes

Vereadora
PPD/PSD
Carla
Nazareth

Sem pelouros

Sem pelouros

Sem pelouros

Sou nascido e criado em Odivelas. Sou

Visão, exigência e liderança política
são necessárias para que este mandato autárquico concretize investimentos fundamentais para crescer, viver e
envelhecer com dignidade em Odivelas:
zonas verdes aprazíveis, creches e lares,

É fundamental uma política de proximi-

Desenvolvimento Desportivo
Juventude

Veterinária Municipal
Transportes e Oficinas

informal, estimulando hábitos de vida
saudável. Vamos colocar Odivelas a
Mexer!

dirigente da administração pública,
comentador desportivo, tenho mais de
20 anos dedicados à causa pública e
continuo a lutar para que Odivelas não
seja menos do que qualquer outro concelho da área metropolitana.

equipamentos desportivos, habitação
acessível, recolha de lixo eficaz.

Vereador
CDU–PCP/PEV
Painho
Ferreira

Vereador
CHEGA
Nuno
Beirão

Sem pelouros

Sem pelouros

Neste mandato as prioridades da CDU
são: corrigir as desigualdades sociais e

Servir e melhorar a qualidade de vida dos
Odivelenses. Este é o desiderato que nos

territoriais, conter o desenfreado crescimento urbanístico, lutar pela construção
do parque verde central, lares de idosos

une sem dogmas ou cegueiras ideológi-

e creches.

de vulnerabilidade económica e social.

dade que se concentre na saúde, qualidade de vida e bem-estar de quem vive,
estuda ou trabalha em Odivelas. Para
isso precisamos de cidadãos atentos e
exigentes.

cas. Não esquecerei as respostas sociais
e serviços a uma população em situação

N OVO S Ó R G ÃO S M U N I C I PA I S
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A nossa visão é clara: aliar a
aposta em projetos estratégicos
com a resolução dos problemas
do dia-a-dia
Ao iniciar o seu segundo
mandato, o Presidente
da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins,
aborda as prioridades
e os grandes desafios
para os próximos quatro
anos.
No passado dia 26 de setembro de 2021,
os Odivelenses escolheram a continuidade do projeto por si liderado. Que leitura faz deste novo voto de confiança?
Começo por agradecer aos Odivelenses que reconheceram e decidiram, de
forma esclarecedora e inequívoca, continuar o caminho de progresso e modernidade que tem vindo a ser percorrido
nos últimos anos. Somos hoje um território mais qualificado, mais atrativo e
uma referência na área metropolitana

Quais as grandes prioridades para os
próximos quatro anos?
A nossa visão é muito clara: continuar a
valorizar e a modernizar Odivelas, mantendo o rigor financeiro que nos tem
caracterizado e aliando a aposta em
projetos estratégicos com a resolução
dos problemas do dia-a-dia. Este será
um mandato extremamente desafiante.
A expansão da rede de Metro no nosso
território, o projeto de revitalização do
Mosteiro de Odivelas, a criação do Futuro
Parque da Cidade, a construção de novas
escolas e centros de saúde, a nossa Estratégia Local de Habitação, assim como
um investimento de 30 milhões de euros
na requalificação do espaço público,
exigem de nós uma forte capacidade
de investimento, planeamento e de trabalho. Temos muito presentes as justas
expetativas dos Odivelenses e estamos
muito determinados a cumpri-las, para
tornar Odivelas cada vez melhor para

de Lisboa, ainda que nos últimos dois
anos a pandemia nos tenha obrigado a
alterar prioridades. Estivemos sempre na
linha da frente, respondendo de forma

viver, estudar, trabalhar, investir e visitar.

determinada aos múltiplos desafios e
apoiando as famílias, as instituições e as

um projeto que tem sido várias vezes
apresentado como o futuro polo dinamizador do concelho. Qual o atual

empresas. Ao mesmo tempo, construímos novas escolas, novos centros de
saúde, novos parques e jardins, reabilitámos o espaço público e fomos distinguidos como a “Melhor Cidade Europeia do
Desporto”, em 2020. Estou convicto que
os Odivelenses valorizaram este trabalho
de dedicação diária do Executivo Municipal. Porém, tal não teria sido possível
sem os trabalhadores do município, a
quem também agradeço o empenho e o
profissionalismo constantes, de forma a
prestarmos um serviço público de maior
proximidade e qualidade.

6
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Referiu o Mosteiro de Odivelas. Este é

ponto de situação?
A decisão de resgatar o Mosteiro de
Odivelas do abandono a que estava
destinado é algo que irá marcar a
história do nosso concelho. Nunca
é demais sublinhar que o Mosteiro
nos foi cedido sem qualquer planta,
projeto ou informação complementar.
Tornou-se necessário um enorme e
invisível trabalho preparatório para
avançarmos com as ações que estão
agora a decorrer, de forma a transformar
este monumento nacional num grande
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polo de conhecimento, cultura e lazer.
Destaco os avanços para a Criação do
Centro Interpretativo, o desenvolvimento
dos projetos por parte dos nossos
parceiros ISCTE, ISCE e Conservatório
de Música para a constituição no nosso
Campus Académico e Cultural, o estudo

há vários anos com uma das taxas de
natalidade mais elevadas do país.
Assistimos, também, a um crescimento
de 2.1% da nossa população, contrariando
a tendência nacional. As razões que
explicam esta atratividade são várias:
a nossa localização, o facto de sermos

centro da nossa ação governativa.

ao túmulo de D. Dinis, o lançamento de
vários livros científicos e infantojuvenis
e as obras realizadas na Igreja e nos
Claustros. Aos poucos, já se sente a nova
vida do Mosteiro de Odivelas. Os últimos

dos municípios com melhor rede de
transportes e melhores acessibilidades
e, claro, o conjunto alargado de políticas
e medidas amigas das famílias pelas

Como Presidente da Câmara e como
munícipe partilho essas preocupações.
No entanto, é necessário contextualizar
que até à constituição dos SIMAR,
em 2014, Odivelas não tinha qualquer

A questão da higiene urbana e do abastecimento de água têm sido algumas
das preocupações da população de
Odivelas. Que trabalho tem sido desenvolvido nesta área?

meses foram marcados pelo regresso
das cerimónias religiosas à Igreja e pela

quais somos reconhecidos. Dando
alguns exemplos, fomos pioneiros na
oferta dos livros escolares e atualmente

realização de diversos eventos culturais
que estão a mudar a relação que os
Odivelenses tiveram e têm com este local

oferecemos as fichas e kits escolares
e disponibilizamos 3 refeições diárias
nas nossas escolas. Temos, ainda, uma

vivemos décadas de uma total falta de
investimento que originou os problemas
que todos conhecemos. A criação dos

tão emblemático e especial.

taxa de IMI reduzida e garantimos uma
dedução relativa ao IMI Familiar de 40€

SIMAR, com uma presença efetiva na
administração, permitiu que já fossem

No seu discurso na tomada de posse,
referiu que há cada vez mais pessoas

para agregados familiares com dois
filhos e de 70€ para famílias com três
ou mais dependentes. A criação de vários

investidos desde então mais de 15
milhões de euros em infraestruturas
de distribuição de água, contentores e

a escolherem Odivelas para viver e
construir o seu projeto de vida. Na sua

espaços de lazer, a aposta no desporto
e a promoção do envelhecimento ativo,

ecopontos e em novas viaturas de recolha
de resíduos.

opinião, a que se deve tal facto?
Se analisarmos os dados of iciais,

através de projetos como o Clube do
Movimento, são outros exemplos que

Assinámos um protocolo com as juntas
de freguesia para a recolha de monos

verificamos que o nosso Concelho conta

comprovam que as famílias estão no

e temos apostado na contratação de

8
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comp etên cia p ar a imp lem entar
medidas nestas áreas. Até essa data,
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mais recursos humanos, sendo este um
processo extremamente difícil. Já neste

a construir um novo equipamento em
Famões e iremos avançar com 2 novas

novo mandato iniciámos
a empreitada de subs-

Unidades de Saúde Familiar durante este man-

tituição de condutas
no Bairro da Codivel e

dato. Precisamos, para
isso, de profissionais,

a construção do novo
reservatório dos Pedernais. Se os problemas

pelo que sublinho que
continuaremos a reivindicar, junto da Adminis-

estão todos resolvidos?
Não, infelizmente. Mas esta é uma área
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muito nos orgulha e que iremos, definitivamente, dar continuidade.

O combate às alterações climáticas é
hoje uma prioridade nacional e internacional. Como podem as autarquias
contribuir para este desafio?
As autarquias, pela sua responsabilidade

tração Central, o reforço
da afetação de médicos de família ao
nosso concelho.

nas políticas locais, têm, claramente,
um papel determinante no combate

A Saúde é outro dos temas muitas

Dos investimentos efetuados quais
aqueles que destacaria?
Como autarca, mas acima de tudo

ção do transporte público, onde o Passe
Navegante e as Carreiras Voltas têm-se
revelado fortes incentivos. Estamos,

vezes abordados. Que esforços tem a
autarquia realizado nesta área?

como Professor, entendo que a aposta
na Educação e na Formação representa

também, a trabalhar no lançamento de
um concurso público para a instalação

A questão da Saúde é um desafio nacional. A falta de médicos no SNS é uma
dificuldade real, com vários concursos
públicos a ficarem, infelizmente, com
muitas vagas por preencher. A este nível,
ainda há poucos meses, realizámos com
o ACES Loures-Odivelas uma ação com
o intuito de atrair jovens médicos para o
nosso município. Este é um exemplo de
um trabalho intenso que temos promovido, dentro das nossas competências,
em estreita articulação com as autoridades de saúde e que permitiu garantir um
eficaz combate à pandemia, nomeadamente ao nível do nosso Centro de Vacinação. Paralelamente, se olharmos para
os últimos anos, creio que se torna claro
o cuidado e a atenção que dedicámos a

o investimento mais seguro que podemos realizar para as gerações vindouras.
Nesse sentido, o trabalho muitas vezes
pioneiro que temos realizado deve ser
realçado. Fomos dos primeiros municípios a avançar com a semestralização
do ano letivo e a aceitar a descentralização de competências. Nos últimos anos,
contratámos mais 142 assistentes operacionais, investimos 17 milhões de euros
no parque escolar, construímos 3 novas
escolas, lançámos 2 novos pavilhões desportivos, avançámos com 2 novos jardins
de infância que criarão 350 novas vagas,
entre outros. Odivelas é hoje um município reconhecido como um Concelho Educador fruto também de diversos projetos
socioeducativos que desenvolvemos com

de postos de carregamento de veículos
elétricos em todo o concelho, bem como
no projeto de expansão da rede de Metro
no Concelho de Odivelas. Construímos
igualmente 6 novos parques e jardins e
estamos a avançar com o futuro Parque
da Cidade, juntamente com a revitalização do Pinhal da Paiã, conscientes que os
espaços verdes são fundamentais para o
equilíbrio do ecossistema. Por fim, mas
não menos importante, temos apostado
em ações de sensibilização ambiental,
principalmente junto dos mais novos.

esta área. Inaugurámos o novo Centro
de Saúde de Odivelas, em 2019, estamos

os Agrupamentos de Escolas e as famílias. Esta é uma aposta estratégica que

A constância é o segredo do sucesso.

claramente prioritária, para a qual contamos também com a compreensão e o
civismo dos Odivelenses.

às alterações climáticas. A aposta na
mobilidade sustentável tem constituído uma prioridade, através da promo-

Por fim, se tivesse que definir numa
frase o seu lema enquanto Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, qual
escolheria?

E N T R E V I S TA
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Orçamento 2022 define
como prioridades
a Educação, a Habitação
e Cultura
Odivelas foi um dos primeiros concelhos do país a
aprovar este instrumento de gestão

A Assembleia Municipal de Odivelas

o fim de um ciclo marcado pelo quadro

aprovou, no dia 21 de dezembro, o Orçamento do Município para o ano de 2022
no valor de 131.7 milhões de euros. Com
uma subida de 3% face ao anterior, este
instrumento de gestão define a Educação, Habitação e Cultura como áreas
prioritárias.
De acordo com Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal, este é um
“orçamento que mantém uma gestão
financeira rigorosa e de contas certas,
conciliando o investimento nas pessoas com a modernização do território.

comunitário, e o imperativo de responder
às exigências da população, com a inclusão de alguns dos compromissos eleitorais assumidos” acrescenta o autarca.
O apoio às famílias irá manter-se uma
prioridade, bem como a Estratégia Local
de Habitação que prevê abranger um
total de 4000 pessoas num investimento
perto de 130 milhões, nos próximos anos.
A expansão da rede de Metro e projetos
estruturantes para o município como o
Mosteiro da Cidade e o Parque da Cidade
estão também contemplados, tal como

Algo que é já um referencial no nosso
município.”
Apresentado como um Orçamento de
prudência, compromisso e responsabilidade, este parte de duas premissas “a

a colocação de postos de carregamento
elétricos em todo o concelho, a construção da Escola Básica Amoreira, na
Ramada, a Requalificação da Ribeira de
Odivelas entre outros.

continuidade do trabalho realizado com

“
10

... uma gestão financeira rigorosa e de contas certas,
conciliando o investimento nas pessoas com a
modernização do território.

”
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Município de Odivelas
celebra 23.º aniversário
O município de Odivelas comemorou o
seu 23.º aniversário a 19 de novembro,

• O livro “Mosteiro de Odivelas. Documentos fundacionais” que se centra no

de D. Dinis, disponível em qualquer estação dos CTT - Correios de Portugal. A nível

feriado municipal, com um programa
diversificado em iniciativas de âmbito
cultural e desportivo abertas à população.
A Sessão Solene Comemorativa, realizada

período de 1295 a 1325, com incidência
no Rei D. Dinis e na fundação deste
Património Nacional;

desportivo, realizou-se a emblemática
Corrida Dom Dinis que contou com a
participação de cerca de 150 atletas.
O Dia Aberto do CIAC - Centro Interpre-

no Pavilhão Multiusos de Odivelas, mar-

• Para incutir nas nossas crianças o

tativo das Águas de Caneças decorreu a

cou o aniversário do município, hoje mais
moderno, qualificado, dinâmico, empreendedor, inovador e solidário. Registou-

gosto pela leitura e o sentimento de
pertença e de identidade odivelense,
foi apresentado “A História e Segredos

20 de novembro e foi um momento marcante na história da vila e do concelho.
Também neste dia, decorreu no Pavi-

-se, ainda, a entrega do Prémio de Mérito
Educativo e das Medalhas Municipais

do Mosteiro de Odivelas” que narra a
vida deste monumento, numa edição

lhão Multiusos de Odivelas o concerto
de Anabela com a Banda da Sociedade

de Dedicação Pública e de Mérito, além
da atuação do Conservatório de Música
D. Dinis.
Dando continuidade ao investimento
realizado na recuperação do património histórico e cultural, o aniversário do
município foi, também, assinalado com
o lançamento de três publicações que
se constituem como um legado para as
gerações futuras:

bilingue (português e inglês);

Musical Odivelense dirigida pelo Maestro
Fernando Palacino. O espetáculo, único e
memorável, transportou o muito público
presente numa viagem intemporal pela
música portuguesa e teve como convidados especiais João Pedro Santos e a

12

• E ainda o livro interativo “Mosteiro
de Odivelas – histórias, mitos e lendas” onde cada criança é desafiada
a participar em diversas atividades,
ao longo de todo o livro, tornando-o
único e pessoal.
Integrado nas comemorações, foi também lançado o Inteiro Postal do Túmulo
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Academia de Artes Balletvita.

Siga os momentos
mais marcantes deste
aniversário aqui
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“Mosteiro de Odivelas.
Documentos fundacionais”

“A História e
Segredos do
Mosteiro de
Odivelas”

“O livro “Mosteiro de Odivelas. Documentos fundacionais” lança
um novo olhar sobre o estabelecimento da notável abadia cister-

“Como professora de História que sou, tenho um

ciense, o seu fundador, o rei D. Dinis, o património monástico e as
primeiras abadessas e monjas que aqui habitaram. Obra ampla,
exaustiva e referencial dos estudos históricos sobre a Ordem de

enorme gosto em trazer à atualidade o nosso
passado e torná-lo acessível aos mais pequenos.

Cister, em Portugal e na Europa, apresenta, com estudos contextualizadores, as fontes históricas fundacionais, fac-similadas e em

No caso deste livro, tive o privilégio de investigar
e compreender de como este mosteiro é uma
preciosidade da nossa História, de como as
suas pedras nos falam e nos contam episódios
marcantes e apaixonantes.”

transcrição diplomática. Obra de elevada qualidade gráfica que
contribui para despertar o interesse dos leitores e para a divulgação e valorização de Odivelas e do seu património histórico.”
Saul António Gomes, Luís Miguel Rêpas e João Fresco,
Os autores

Vanda Marques,
Autora

“Mosteiro de Odivelas - histórias, mitos e lendas”
“Creio que este livro irá valorizar a relação da comunidade
com o Mosteiro de Odivelas. A participação criativa que
este projeto propõe passa pela leitura, pela escrita e pelo
desenho. Cultiva-se, assim, o olhar, a imaginação e a vontade
de conhecer melhor o património que marca o coração de
Odivelas.”
Danuta Wojciechowska,
Escritora/Ilustradora
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Nova Escola Básica da
Amoreira na Ramada
Investimento: 5.000.000 €
A Câmara Municipal de Odivelas aprovou por unanimidade a abertura de
procedimento por Concurso Público
para a Construção da nova Escola
Básica da Amoreira na Ramada.
Este novo estabelecimento de ensino
contará com 8 salas de aula de 1º ciclo
com capacidade para 192 alunos e
com 3 salas de Pré-escolar para 75
crianças.

OBRAS
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Nova Escola Básica de Odivelas

Investimento: 5.000.000 €

Nova Unidade de Saúde de Famões

Investimento: 1.400.000 €

16
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Construção
do Pavilhão
da EB Carlos
Paredes na
Póvoa de
Santo Adrião
Investimento: 940.000 €

Construção
do Pavilhão
Desportivo
da EB D. Dinis
nos Pombais

Investimento: 1.300.000 €

Ampliação
da EB
Bernardim
Ribeiro no
Bairro da
Codivel

Investimento: 648.000 €

OBRAS
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Reabilitação dos Claustros do
Mosteiro de Odivelas

Investimento: 564.000 €

Novo Jardim de Infância da
Póvoa de Santo Adrião

Investimento: 1.000.000 €

18
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Requalificação
da EB Maria
Máxima Vaz
em Odivelas

Investimento: 400.000 €

Reabilitação
da Biblioteca
Municipal
D. Dinis

Investimento: 1.000.000 €

Construção
do novo
Parque
Integrado
da Arroja

Investimento: 750.000 €

OBRAS
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Construção da
via de ligação
da Quinta
da Várzea ao
Bairro Cassapia
no Olival Basto
Investimento: 400.000 €

Requalificação
dos Espaços
Públicos nos
Bairros da
Urmeira na
Pontinha

Investimento: 740.000 €

Requalificação
da Avenida dos
Bombeiros
Voluntários em
Odivelas

Investimento: 90.000 €

20
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Ligação da rua
Tony de Matos
à rua Tomás
da Anunciação
e criação de
estacionamento
em Odivelas
Investimento: 700.000 €

Criação de
Estacionamento
na rua Pulido
Valente nas
Colinas do
Cruzeiro

Investimento: 150.000 €

120 novos
lugares de
estacionamento
na Unidade
de Saúde de
Odivelas

Investimento: 640.000 €

OBRAS
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1 Ano de Vacinação
contra a COVID-19 em Odivelas
145.880

55.910

vacinas administradas no
Centro de Vacinação de Odivelas*

Odivelenses, com mais de 18
anos, com dose de reforço*
*até janeiro de 2022

15 JAN

Início da
campanha de
vacinação nos
lares de idosos
do concelho.

25 MAI

Início da ação de
vacinação
destinada a pessoas
acamadas do
concelho.

15 ABR

13 FEV

Início da segunda
fase de vacinação
para utentes dos 65
aos 79 anos e entre os
50 e os 64 anos com
patologias de risco.

Arranque
do Centro de
Vacinação no
Pavilhão
Multiusos
de Odivelas.

JUL

Centro de
Vacinação de
Odivelas bate
recordes diários
de administração
de vacinas.

1 MAR

CM de Odivelas começa
a disponibilizar transporte
gratuito aos munícipes
com mobilidade
condicionada para o
Centro de Vacinação.

22
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14|15 AGO

27|28 MAR

Primeiro-Ministro
António Costa em
Odivelas no arranque
da campanha de
vacinação de professores
e funcionários
das escolas.

Vacinados mais de 2.700
jovens com 16 e 17 anos
ao som do DJ Jigar Govinde.
O Vice-Almirante Henrique
Gouveia e Melo, coordenador
da ‘task force’ do Plano de
Vacinação, marca
presença no
Pavilhão
Multiusos.
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Administração da
dose de reforço para
membros de mesas
de voto, bombeiros
e policias.

VOX POP

6 a 9 JAN
2022
Vacinadas
crianças entre
os 7 e os 9 anos.

18|19 DEZ

Vacinadas mais de 1.500
crianças com idades
compreendidas entre os
9 e os 11 anos de idade.
A CM, em colaboração com
o ACES Loures-Odivelas,
proporcionou animação
com espetáculos
de magia
e modelagem
de balões.

No Pavilhão Multiusos,
disponibilizado pela Câmara
Municipal de Odivelas, têm sido
muitos os que são diariamente
vacinados no Centro de
Vacinação COVID-19. Os inquiridos
manifestaram-se convencidos da sua
eficácia.

Rui Fernandes
46 anos

António Fernandes
50 anos

“Não tive receio nem senti
efeitos adversos. Já levei as 3
doses e sinto-me mais seguro.”

“Vale sempre a pena,
nem que a percentagem
de proteção fosse de
apenas 1%. Ficamos
sempre melhor.”

Ricardo Silva
45 anos

Luísa Vicente
42 anos

“A vacina é importante para
me proteger a mim e à minha

“Creio que a maior
parte da população, eu

família. Se cada um fizer a
sua parte ficamos todos mais

incluída, vacina-se para
se proteger das doenças.“

13 NOV

António Lacerda Sales,
Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde, visita o Centro de
Vacinação acompanhado pela
Diretora-Geral da Saúde,
Graça Freitas e pelo
Coordenador do Núcleo de
Coordenação do
Plano de Vacinação,
Coronel Penha Gonçalves.

protegidos.”

OUT

21|22 AGO

Vacinados mais de 2.300
jovens com idades entre os
12 e os 15 anos. Há
animação com a atuação
de ‘mimos de chocolate’ e
de Deejay Rifox
e DJ Massivedrum.

Anunciada a
administração da
dose de reforço,
um processo
que decorre
até hoje.

Sónia Bento
47 anos

António Santos
63 anos

“Se não estivermos vacinados
podemos ir parar a um hospital

“É importante para me
proteger a mim e aos

e, em caso de contágio, a doença
não chega a ser tão severa com
o nosso organismo.”

outros.”
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Município de Odivelas já
entregou 600 mil equipamentos
de proteção individual
a instituições
Desde o início da pandemia, a Câmara
Municipal de Odivelas já entregou perto
de 600 mil Equipamentos de Proteção
Individual a Lares e Estruturas Residenciais para Idosos, Creches, Agentes de
Proteção Civil (Corporações de Bombeiros
e PSP), Banco Alimentar, entre outras
entidades de Solidariedade Social do
Concelho.
Através de distribuições semanais, o
Serviço Municipal de Proteção Civil tem
entregue porta a porta luvas, batas, álcool
em gel, máscaras, proteção de sapatos,
toucas, óculos e fatos de proteção, entre
outros, de acordo com as necessidades
solicitadas.
O objetivo é que estas instituições possam garantir a prestação destes importantes serviços de apoio social, saúde,
socorro e proteção à população da forma
mais segura possível.

Autarquia estende
Fundo Municipal
de Emergência
Empresarial

Testagem
gratuita
à COVID-19
Durante os últimos meses, e face
ao aumento do número de infeções por COVID-19 em Portugal,
foi possível realizar testes rápidos
de antigénio nas farmácias aderentes do concelho de Odivelas.

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou,
no dia 19 de janeiro, o alargamento do

• Apoio Extraordinário à Tesouraria;

Esta medida, promovida numa primeira fase pela Câmara Municipal

prazo de candidaturas ao “Fundo Municipal de Emergência Empresarial” (FMEE).
Considerando a situação pandémica e as

• Apoio Extraordinário a Novas
Empresas;

e posteriormente pelo Ministério
da Saúde, visou a intensificação da
realização de testes para reforçar o

consequências nefastas ainda sentidas
na economia local, este apoio contempla

• Incentivo Simplificado destinado aos
empresários em nome individual;

controlo da pandemia.

as seguintes modalidades:
• Apoio à Modernização e Resiliência
do Comércio Local.

24
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Câmara Municipal ensina
a andar de bicicleta

“A Bicicleta vai à escola” é
um projeto integrado no programa municipal “Desporto
na Escola”, que tem como
objetivo ensinar os alunos do

abordados temas como a
história da bicicleta, a segurança, a mecânica básica e a
manutenção deste meio de
transporte.

concelho de Odivelas a andar
de bicicleta de uma forma

No ano letivo em curso, estão
inscritos 4143 alunos de 26

segura, sensibilizando, simultaneamente, as crianças para
o respeito pelo meio ambiente

escolas básicas e jardins de
infância, que terão a oportunidade de experimentar e

e para a adoção de práticas de
mobilidade mais sustentáveis

aprender a circular corretamente de bicicleta.

e saudáveis.
O projeto-piloto arrancou em
outubro passado, no Jardim

A Câmara Municipal de Odivelas assegura a dinamização
no terreno e os custos com a

de Infância da Escola Básica
Maria Lamas, em Odivelas,

aquisição de bicicletas, capacetes e outros equipamentos.

com uma ação teórico-prática
em sala de aula, onde foram

PROJETO EM FOCO

25

N .º 41

|

MARÇO

|

R e v i s t a M uni c ip al

Odivelas é palco
de eventos desportivos
nacionais e internacionais
Cumprindo o desígnio
que levou à eleição
de Odivelas como
a Melhor Cidade
Europeia do Desporto,
em 2020, e apesar da
pandemia, o concelho
tem acolhido, nos
últimos meses,
diversos eventos
desportivos nacionais
e internacionais.
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Alguns dos
eventos
realizados:
• Jogo da competição internacional
Volleyball Challenge Cup;
• Estágio da Seleção Nacional de
Futebol para Cegos;
• Goalball Clubs World Cup,
prova mundial de clubes desta
modalidade;
• Torneio Juvenil Open Odivelas
2021, uma competição oficial da
Federação Portuguesa de Ténis;
• Fase Final Iberian Padbol Tour
2021;
• Grande Prémio do Vale Grande;
• Estágio da Seleção Nacional de
Futsal para Surdos;
• Champions League Odivelas 2021
em Goalball;
• Torneio de Badminton na
Ramada, inserida no calendário de
provas da Federação Portuguesa
de Badminton;
• Primeira etapa do Circuito Juvenil
1 de Florete, Espada e Sabre, organizada pela Federação Portuguesa
de Esgrima;
• III Trail das Fontes de Caneças;
• Troféu Rui Ferreira, uma competição nacional de culturismo;
• Jogos dos Playoffs do Campeonato Nacional de Corfebol

DESPORTO
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Plano de Treino: Pilates
Pilates é uma das melhores opções
de exercício físico que apresenta
diversos benefícios: aumento da
densidade óssea, melhor flexibilidade e postura, alívio de dores nas
costas e redução do stress.
O seu fundador, Joseph Pilates,
desenvolveu a técnica no início

1.

Gato-assanhado

Coloque-se em quatro apoios, joelhos alinhados com a bacia e os pulsos
alinhados com os ombros. No momento de inspirar, enrole o queixo ao peito
ao mesmo tempo que enrola as costas, formando um arco desde a nuca até
ao cóccix. Ao expirar, faça o movimento oposto, desenrolando a cervical e
olhando para o teto.

do século XX, procurando criar
um conjunto de exercícios para
alongar, fortalecer e equilibrar o
corpo. Baseia-se em seis princípios
fundamentais: centro de força, concentração, controle do movimento,
fluidez de movimento, precisão e
respiração.
Siga o plano de treino aqui apresentado pela professora Daniela
Gameiro, do Clube do Movimento
de Odivelas e mantenha-se
saudável.

Quatro apoios alternar
braço e perna

2.

Em posição de quatro apoios, joelhos alinhados com a
bacia e pulsos alinhados com os joelhos, contraia a parede
abdominal e levante lentamente uma perna e o braço
oposto em extensão. Em seguida, faça com o outro lado.
Mantenha a anca e coluna alinhadas.

Abdominal

Deitado de costas, com os joelhos e anca a 90 graus,
concentre a sua força na parede abdominal para estabilizar a sua coluna ao mesmo tempo que sobe o tronco.
Mantenha essa posição sem fazer força na cervical, inspirando e expirando.

Assista à aula completa.
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“Bibliófilo sobre Rodas”
O projeto “Bibliófilo sobre Rodas” é um
novo serviço municipal, materializado
numa carrinha adaptada a biblioteca itinerante, com o objetivo de aproximar a
Biblioteca Municipal D. Dinis dos leitores
e desenvolver hábitos de leitura.
No seu arranque, o Presidente da Câmara
Municipal, Hugo Martins, entregou aos
alunos, de forma simbólica, o Cartão do
Leitor, referindo que “este era um dia há
muito esperado, um projeto diferenciador
que possibilita de uma forma distinta o
acesso à leitura. Desta forma, teremos um

concelho com mais literacia, qualificado,
com crianças mais bem preparadas e
gerações com mais conhecimento, construindo, assim, um mundo de amanhã
melhor”.
O “Bibliófilo sobre Rodas” tem percorrido
o concelho de Odivelas, com paragens
em diversos locais, de modo a proporcionar o empréstimo de livros e atividades
de promoção do livro e da leitura a todos
aqueles que se encontram afastados das
bibliotecas existentes (Odivelas, Caneças
e Pontinha).

Cinema ao Luar: A Cultura ao Ar Livre
Durante um mês, a Câmara Municipal de
Odivelas organizou mais uma edição do
Cinema ao Luar, que, todos os anos, tem
possibilitado ao grande público assistir
a grandes obras cinematográficas ao ar
livre, com entrada gratuita.
No total, foram promovidas 15 sessões
entre os dias 27 de agosto a 25 de setembro, às sextas-feiras e sábados. As telas de
cinema estiveram, nesta edição, situadas
no Jardim da Música e no Parque Multidesportivo Naide Gomes, em Odivelas,
no Largo Vieira Caldas, em Caneças, e no
Ringue de Futebol do Olival Basto.
A iniciativa regressa em 2022, com
mais f ilmes de sucesso nacional e
internacional.

C U LT U R A

29

N .º 41

|

MARÇO

|

R e v i s t a M uni c ip al

A nova vida
do Mosteiro de Odivelas
Monumento nacional tem sido
palco de eventos abertos ao público
Ao longo dos últimos meses, o Mosteiro de Odivelas tem recebido diversos
eventos com a presença de milhares de
Odivelenses. Enquanto decorrem os trabalhos intensos relativos ao Projeto de
Revitalização, a Autarquia avançou com
várias atividades, de forma a potenciar
um envolvimento da população com este
espaço único.
Das várias atividades realizadas
destacam-se:
• O Concerto Comemorativo do 6º
aniversário da Associação Coral de
Odivelas;
• O espetáculo “One Human Show”
com Vânia Bluebird que decorreu de
13 de outubro a 7 de novembro no
Auditório do Mosteiro;
• O concerto da Cuca Roseta, uma das
mais marcantes e reconhecidas vozes
do fado da atualidade;
• O lançamento do Inteiro Postal e dos
livros histórico e infantojuvenis;
• O regresso às celebrações litúrgicas
aos domingos, após três anos de restauro e conservação da Igreja;
• O espetáculo multimédia Videomapping intitulado “O Mosteiro no
Tempo” e que contou com milhares
de pessoas, durante sete sessões no
Largo D. Dinis.
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Odivelas
distinguida
nos Prémios
“SOS
Azulejo”

Autarquia
leva
crianças ao
teatro

A Câmara Municipal de Odivelas foi distinguida
com uma Menção Honrosa na categoria “Valori-

a todas as crianças do 1.º e 2.º ano do ensino básico
da rede pública do concelho acesso gratuito à arte

zação e Divulgação do Património Azulejar” dos
Prémios “SOS Azulejo 2019-2020”, com a edição

e à cultura, o Presidente Hugo Martins, acompanhado pela Vereadora da Educação, Susana

municipal “Azulejos de Odivelas”, da autoria de
Miguel Ferreira e fotografia de Nuno Luís.
A edição “Azulejos de Odivelas” constitui um
levantamento exaustivo do imenso património
azulejar que se encontra disperso um pouco
por todo o concelho, em monumentos, igrejas,
escolas, associações culturais ou em edifícios de
arquitetura civil.

Santos, assistiu, dia 25 de novembro, à peça “Pinó-

Integrado no Plano de Adaptação às Artes da
Câmara Municipal de Odivelas e da candidatura
europeia Educar para Construir, que visa garantir

quio - da Raiz ao Nariz!” dedicada às crianças do
1.º ano de escolaridade.
Este projeto abrange cerca de 2700 alunos e dá a
conhecer o conceito de arte nas suas diferentes
dimensões e expressões, proporcionando a participação em atividades práticas de cariz cultural
e artístico.

Camané e Mário Laginha
na Malaposta
O Centro Cultural Malaposta, no Olival
Basto, recebeu a 19 de dezembro o concerto de Camané e Mário Laginha.
O projeto «Aqui está-se Sossegado», que
junta estes dois artistas, foi pensado para
“dar mais brilho a uma voz e a um piano que
se descobriram cúmplices desde a primeira
vez que encheram um palco”.
Este concerto intimista apresentou cerca
de duas dezenas de temas dos repertórios
do fadista e do pianista, bem como alguns
inéditos compostos por Mário Laginha.
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Arranque do IV Ciclo de
Conferências “Novos Rumos,
Novos Desafios na Educação”
A Câmara Municipal de
Odivelas promoveu a 2 3
de novembro, no Pavilhão
Multiusos de Odivelas, a
primeira conferência do IV
Ciclo de Conferências “Novos
Rum o s , N ovo s D e s af io s
na Educação”, com o tema
“O Impacto da Pandemia
no Desenvolvimento das
Emoções nas Crianças e
Jovens”. Com a presença de
duas centenas de pessoas,
entre eles pais, professores
e profissionais de educação,
a Vereadora da Educação,
Susana Santos, referiu na
sessão abertura que “neste
novo encontro voltamos
a debater uma temática
emergente e atual ligada à
educação que, infelizmente,
ganhou proporções muito
alarmantes junto da população
estudantil, consequência deste
longo período de pandemia”.

Centro Comunitário Paroquial de Caneças
apresenta projeto de Creche
O projeto da Creche do Centro Comunitário e Paroquial

antiga Escola dos Castanheiros, permitindo a candidatura

de Caneças foi apresentado publicamente a 7 de
novembro.

do Centro ao programa PARES
2.0 para a concretização deste
projeto tão importante para a

Com um orçamento previsto
de cerca de 1 milhão de euros,

freguesia.
A primeira fase será composta

a construção deste equipamento prevê uma comparticipação de 70% por fundos

por uma creche que irá acolher 84 crianças até aos 3 anos
de idade. A obra contemplará

comunitários a fundo perdido
e um investimento munici-

ainda várias salas de apoio a
diversos grupos de pastoral.

pal de 150 mil euros. A autarquia cedeu ainda o direito
de superfície do terreno da

Numa segunda fase irá nascer
uma Igreja e a valência para a
terceira idade.

E D U C AÇ ÃO
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Autarquia
distribui livro
sobre bullying
nas escolas
A Câmara Municipal de Odivelas iniciou a
distribuição, por todas as escolas básicas
de 1.º ciclo da rede pública do concelho,
do livro infantojuvenil “O Esconderijo”,
publicação lançada pela Associação
de Obesos e Ex-Obesos de Portugal
(ADEXO), em conjunto com a Associação
Portuguesa Contra a Obesidade Infantil
(APCOI), que conta com o apoio de José
Carlos Malato e Vanessa Oliveira.
O livro visa apoiar crianças que sofrem
de bullying devido ao seu peso e é um
instrumento importante para pais e professores que enfrentam direta ou indiretamente estas questões.

Refeições Halal nas escolas de
Odivelas
A partir do dia 28 de janeiro, a Câmara
Municipal de Odivelas passou a disponibilizar refeições Halal ao almoço nos
refeitórios das escolas da rede pública
do concelho.
Simbolicamente, o Presidente da autar-

de Portugal (IHP) e da Comunidade
Islâmica de Odivelas, Abdullah Seedat
e Abdul Kadir, respetivamente, e ainda
com o Subdiretor do Agrupamento de
Escolas Adelaide Cabette, Paulo Gonçalves, e a Coordenadora da Escola, Maria

exemplo da sã convivência multicultural
e inter-religiosa”.
De sublinhar que a disponibilização de
refeições Halal teve início em setembro
passado, ao pequeno-almoço e ao lanche, mediante uma parceria com o IHP.

quia, Hugo Martins, acompanhado pelos
Vereadores Susana Santos e Edgar Valles,

José Rodrigues.
Na ocasião, Hugo Martins referiu que
“respeitar a diversidade é integrar. Este
é um projeto pioneiro em Portugal
que muito nos orgulha e que demons-

Esta ação, que se assume como um meio
de integração das várias comunidades
estrangeiras existentes no município,
conta ainda com o importante contributo
da Comunidade Islâmica de Odivelas.

marcou presença na Escola Básica D.
Dinis, em Odivelas, assistindo ao processo
de confeção das refeições, juntamente
com os representantes do Instituto Halal
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SIMAR com novas viaturas

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos
de Loures e Odivelas (SIMAR)
têm, desde o dia 22 de novembro, quatro novas viaturas destinadas à recolha de resíduos,
que garantem o reforço e a

Estratégico para os Resíduos
Urbanos) e para a alteração do
atual paradigma de recolha e
tratamento de resíduos a nível
local e nacional.
Duas das viaturas agora
adquiridas irão reforçar a

renovação da frota de veículos
existente.
Com esta aquisição, que
representa um investimento
superior a 400 mil euros, os

capacidade de recolha de
biorresíduos, que se estima
poder atingir as 3.000 toneladas por ano. Os restantes
veículos, movidos a gás natu-

Compostagem
doméstica

municípios de Loures e Odivelas pretendem contribuir ati-

ral comprimido e com baixa
emissão de poluentes, irão

A Câmara Municipal de Odivelas, em parceria com a

vamente para o cumprimento
das políticas e metas definidas no PERSU 2020 (Plano

permitir uma mobilidade mais
sustentável.

Valorsul, desenvolveu um programa de compostagem
doméstica que compreende a oferta de compostores
domésticos e a realização de ações de formação aos
respetivos utilizadores.
O programa visa proporcionar aos munícipes cujas habitações possuam quintal, horta ou jardim, a possibilidade
de produzirem adubo orgânico através da reciclagem
de resíduos biodegradáveis domésticos.
Para participar deverá preencher a ficha de inscrição
disponível em:
https://www.cm-odivelas.pt/areas-de-intervencao/
ambiente/programas-de-compostagem

AMBIENTE
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Alunos plantam árvores
A Câmara Municipal de Odivelas assinalou o Dia da Floresta Autóctone, a 23 de
novembro, com uma plantação de 20
espécies autóctones na Rua Francisco
Ribeiro, na Urbanização da Ribeirada,
em Odivelas.
Alunos do 4.º ano do Jardim-Escola João
de Deus plantaram, com muito orgulho
e vontade, alfarrobeiras e carvalhos, uma
missão que foi partilhada com o Vereador
do Ambiente, João António.
O Dia da Floresta Autóctone, instituído
para promover a importância da conservação das florestas naturais, pretende ser
uma alternativa à comemoração do Dia
Mundial da Floresta, a 21 de março, que se
revela tardio para efetuar as tradicionais
plantações.

“Contentão” inaugurado
em Odivelas
Teve início, no dia 11 de outubro, em Odivelas, a primeira fase do projeto “Contentão, um contentor com grande coração”,
promovido pela Valorsul e pelos Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em parceria com a Câmara
Municipal de Odivelas.
Localizado junto aos campos de padel do
Parque Multidesportivo Naide Gomes,
trata-se de um projeto social e ambiental que tem como objetivo apoiar associações dos dois concelhos, através do
envolvimento das comunidades locais na
prática da separação de resíduos.
O “Contentão” é um espaço de grandes
dimensões onde famílias e o comércio
local podem depositar os seus recicláveis, com o valor do material corretamente separado a reverter a favor de
uma associação local.
Consoante a adesão, este projeto-piloto
poderá chegar a todas as 14 freguesias
dos concelhos de Odivelas e de Loures.
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Câmara Municipal atribui
subsídio superior a 1,1 milhões
de euros às Corporações de
Bombeiros
A Câmara Municipal de Odivelas apro-

face à aquisição e à contratação de meios

considerável do orçamento municipal,

vou a atribuição de um subsídio anual
às Associações Humanitárias dos Bom-

técnicos e humanos, e ao investimento
em equipamentos de autoproteção e

que este ano foi reforçada, é um investimento que garante uma capacidade

beiros Voluntários de Odivelas, Caneças
e Pontinha, num valor total superior a 1.1

viaturas.
Para o Presidente da Câmara Municipal
de Odivelas, Hugo Martins, “é com muito

operacional de resposta mais rápida e
eficaz, na defesa do território e em prol
da segurança e do bem-estar de toda a

orgulho que nos afirmamos como um

comunidade.“

milhões de euros.
Reconhecendo o valioso trabalho e a
dedicação ao serviço da comunidade,
este subsídio contempla verbas para fazer

dos municípios que mais apoia as suas
Corporações de Bombeiros. Esta fatia

Visita às forças de segurança e
emergência na noite de Consoada

Cumprindo a tradição, o Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas visitou a

Freguesia do concelho – Jorge Nunes
(Pontinha/Famões), Rogério Breia (Póvoa

Pontinha, manifestando o seu apreço
por todo o trabalho que estas instituições

24 de dezembro as equipas de segurança
e emergência do concelho, bem como
os serviços públicos que estiveram em

de Santo Adrião/Olival Basto) e Manuel
Varela (Ramada/Caneças), e pelo Vogal
da Junta de Freguesia de Odivelas, Bruno

desenvolvem em prol da segurança no
município.
O autarca não esqueceu, também, os

funcionamento na noite de consoada,
entregando bolos-rei e desejando a todos

Santos, o Presidente Hugo Martins visitou
as esquadras da Polícia de Segurança

trabalhadores do Cemitério de Odivelas,
a quem também deixou votos de Feliz

Boas Festas.
Acompanhado pelo Vereador João Antó-

Pública de Caneças, Odivelas, Pontinha
e Póvoa de Santo Adrião, e os quartéis

Natal

nio e pelos Presidentes das Juntas de

dos Bombeiros de Caneças, Odivelas e

P R O T E Ç ÃO C I V I L
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Rastreio gratuito
ao Cancro da Mama
A Unidade Móvel da Liga

Exposições de Odivelas, para

Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) esteve localizada, de

rastreio gratuito ao Cancro da
Mama.

novembro de 2021 a 24 de
fevereiro, junto ao Centro de

Com o objetivo de proceder
ao diagnóstico precoce da

Programa de Apoio
Alimentar às Pessoas
em Situação de
Vulnerabilidade
No âmbito do Programa de
Apoio Alimentar aos Mais
Vulneráveis, integrado no
“Programa Estamos Juntos”, a Câmara Municipal de
Odivelas entregou, durante

doença, esta ação permitiu
o exame simples e gratuito a
centenas de Odivelenses.

“Cidades na Via Rápida
para Eliminar o VIH”
A 3 de dezembro, a Câmara
Municipal de Odivelas reno-

trabalho realizado pela autarquia desde 2018, aquando da

vou o compromisso da Declaração de Paris, assinada no

adesão de Odivelas à Declaração Conjunta «Cidades na Via

e carne congelados) e 1.000
litros de produtos de higiene,
bem como 550 caixas de más-

âmbito do Projeto Fast-Track
Cities, uma iniciativa que
envolve diversas entidades no

Rápida para Eliminar o VIH».

caras FFP2 e 5.200 máscaras
comunitárias. Esta medida

desenvolvimento de medidas
com vista à erradicação da

Municipal para a Infeção VIH e
SIDA – Odivelas 2021/25», que

abrangeu cerca de 3.300 pes-

epidemia de VIH/SIDA.
O Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Edgar Valles, mar-

visa a otimização das soluções
locais existentes e o desenvolvimento de novas respostas

cou presença na cerimónia
que decorreu no Instituto

pelas instituições envolvidas.

o mês de dezembro, cerca
de 21 toneladas de bens ali-

soas do concelho de Odivelas,
num investimento municipal

mentares (mercearias, peixe

que ronda os 60 mil euros.

Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge, em Lisboa, e aproveitou
a ocasião para falar sobre o
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Hasteada Bandeira “Autarquia
+ Familiarmente Responsável
2021”
Galardão foi atribuído
pelas boas práticas
instituídas em prol do
bem-estar das famílias.
O Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, acompanhado
pela Vereadora da Coesão Social, Susana
Santos, e membros do Executivo Municipal, hasteou a 2 de dezembro, nos Paços
do Concelho, a Bandeira “Autarquia +
Familiarmente Responsável”.
O galardão, atribuído pelo sexto ano consecutivo pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, foi
entregue à autarquia numa cerimónia
que decorreu no dia 25 de novembro, no
Auditório da Fundação para os Estudos
e Formação nas Autarquias Locais, em
Coimbra.
Com o objetivo de distinguir e premiar
as autarquias que se destaquem pelas
boas práticas adotadas, este prémio

demonstra, mais uma vez, a importância
dada por Odivelas ao desenvolvimento de
medidas e políticas amigas das famílias.
Exemplos disso são a oferta das fichas
escolares a todos os alunos inscritos nas
escolas da rede pública até ao 2.º ciclo do
ensino básico, a oferta de kits de material
didático, bem como o fornecimento de
três refeições diárias (pequeno-almoço,

Projeto-piloto
“Integrar Valoriza”

almoço e lanche) a todas as crianças do
pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.
A autarquia tem, também, vindo a
diminuir gradualmente a carga fiscal,
reduzindo o IMI e aplicando-lhe ainda
uma redução social adicional, de acordo
com o agregado familiar e o número de
dependentes.

A 14 de janeiro, a Vereadora da Câmara
Municipal de Odivelas, Susana Santos,
participou na cerimónia on-line de assinatura do Protocolo do projeto-piloto
“Integrar Valoriza”, a convite da Secretária
de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, que destacou o
concelho pela sua proatividade para uma
coesão social e religiosa.
Este protocolo visa o reforço das políticas de acolhimento e de integração de
migrantes, através de uma abordagem
transversal, intersectorial e interconcelhia
de várias áreas governativas. Tem como
objetivo melhorar as respostas dos serviços públicos a nível local, promover o
reagrupamento familiar como forma de
consolidação da integração de imigrantes na sociedade portuguesa, bem como
estimular a cooperação entre municípios
e outras entidades, criando sinergias que
permitam agir rapidamente em contextos de crise.
O U T R O S D E S TAQ U E S
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Natal em Odivelas 2021
Apesar dos
constrangimentos da
pandemia, o espírito
natalício sentiu-se em
Odivelas. Iluminações
de Natal em todo o
concelho, desfiles,
momentos culturais
e diversas atividades
marcaram o mês de
dezembro.
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Start In Odivelas acolhe novos empresários
A Vereadora das Atividades
Económicas da Câmara Muni-

A autarca aproveitou a ocasião para se despedir de dois

cipal de Odivelas, Mónica Vilarinho, visitou, a 28 de janeiro, a
Start In Odivelas com o obje-

empresários, das áreas de
climatização e mediação de
seguros, residentes há cerca

tivo de acolher, neste espaço,
novos empresários das áreas

de três anos na incubadora e
que, face ao crescimento, têm

da prestação de serviços e de
orientação vocacional e carreira. Os empreendedores,

agora um novo espaço físico.
De portas abertas há mais de
sete anos, já passaram pela

Paula Almeida, Paula Borges
e César Fonseca, são os novos

incubadora 46 empresas,
gerando 91 postos de traba-

residentes da incubadora de
empresas do concelho.

lho, num investimento total
de 738 mil euros.

Ponto Navegante
em Odivelas

Prémio Municipal de
Arquitetura 2021

Já se encontra disponível o
Ponto navegante na Loja do
Cidadão de Odivelas, situada
no Strada Outlet.
Trata-se de uma máquina que
permite a emissão de um cartão navegante personalizado
no momento, de forma fácil,
rápida e acessível, sem preenchimento de formulários, sem
necessidade de fotografia e
sem espera, onde é, apenas,
necessária a apresentação de
um Cartão de Cidadão válido e

de um cartão bancário.
Neste serviço inclusivo, adaptado a quem tem mobilidade
reduzida, e com ecrãs desenhados para serem lidos por
pessoas com daltonismo,
poderá ter acesso ao “Passe
na Hora”, ou seja, obter o car-

No dia 15 de julho foi entregue o Prémio Municipal de
Arquitetura de Odivelas,
concurso bienal promovido
pela Câmara Municipal de
Odivelas de reconhecimento
do trabalho dos arquitetos na
valorização e salvaguarda do

tão navegante e carregá-lo
de seguida. Poderá, também,
carregar o seu cartão navegante de uso ocasional ou o
seu VIVA Viagem.

património arquitetónico e
urbanístico do concelho.
A arquiteta Catarina Alves,
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com um projeto de reabilitação de edifício de habitação
unifamiliar em Caneças, foi
a vencedora da edição deste
ano, tendo o arquiteto Sérgio
Miguel Godinho recebido a
Menção Honrosa, com o seu
projeto de uma moradia em
Famões.
Na edição deste ano estiveram a concurso 16 projetos.
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Casa da Juventude
Conhece todos
os equipamentos
municipais
disponíveis
para usufruto
da população?
Nesta edição da
Revista Municipal,
apresentamos a
Casa da Juventude.
Situada no centro histórico de Odivelas,
a Casa da Juventude nasceu das ruínas
de uma antiga mercearia conhecida
como ‘a loja da Capita’ que se dedicava
à venda de produtos hortícolas. Inaugurado em novembro de 2007, este espaço
destinado a jovens dos 13 aos 35 anos,
dispõe de diversos serviços e projetos
totalmente gratuitos. Composta por uma
sala de estudo com wi-fi, uma sala de
computadores, uma sala multiusos e

acesso à internet, esta Casa conta ainda
com o Gabinete Orienta-Te que oferece

convida a população a exercitar o corpo e
a mente aos sábados, das 10h30 às 11h30,

à população juvenil, mediante marcação prévia, aconselhamento especiali-

e Expressar-te: Expor arte na casa que
procura revelar jovens talentos na área

zado nas áreas da psicologia, orientação
sexual, planeamento familiar, emprego
e formação.

das expressões plásticas, são já duas referências desta Casa.
Além de poder reservar o espaço, a popu-

Mas esta Casa vai muito para além de
um espaço físico. Aqui, os mais jovens
com idades compreendidas entre os 12
e os 35 anos que residem, estudem ou
trabalhem no município, podem obter

lação poderá também participar em atividades como a ocupação de tempos
livres, o mês da juventude e o projeto
de Arte Urbana.
São espaços como este que criam, todos

o Cartão Jovem Cidadão, que oferece
descontos em diversos estabelecimentos
e serviços locais.
Neste espaço multifacetado encontramos, ainda, desde 2015, o Grupo de
teatro amador da Casa da Juventude

os dias, uma relação ainda mais próxima
entre a Câmara Municipal e os seus
munícipes.

“Expressões & Impressões” que ensaia
às sextas-feiras, entre as 21h e as 24h, e
que conta já com diversas peças apresentadas. Atualmente, encontra-se em
preparação uma peça alusiva à História
de Odivelas, intitulada “Vale de Flores.”
Também os projetos Yoga na Casa que

2ª a 6ª feira: 10:00h-12:30h e das
14:00h-17:30h
Sábado: 10:00h-13:00h
Domingos e Feriados: Encerrada
Saiba mais em https://www.cm-odivelas.pt/areas-de-intervencao/juventude/
casa-da-juventude

Horário de Funcionamento
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Chafariz d’El Rei
Apesar de ser um
dos mais jovens do
país, o concelho de
Odivelas tem um
passado histórico
que atravessa vários
séculos. Dos diversos
monumentos
presentes no
nosso território,
destacamos nesta
Revista Municipal o
Chafariz D’el Rei.
Construído em 1756, o Chafariz d’El Rei
está situado na Póvoa de Santo Adrião,
no jardim com o mesmo nome.
Constituído por blocos de pedra calcária,
tem um grande espaldar com duas bicas

44

(em forma de lucernas) que, em tempos,
lançavam a água no enorme tanque por
onde os animais bebiam. O chafariz conserva ainda, ao centro, o alto-relevo com
uma caravela do séc. XVIII, com a inscrição:
“Quem este padrão ler, reze um Padre-nosso e uma Ave Maria pela alma de quem
esta obra mandou fazer e este se reformou
no ano de 1756”.
Edificado inicialmente junto à Estrada
Nacional 8, foi reconstruído em 1843 e
relocalizado em 1983 para local onde se
encontra atualmente. Nesse intervalo temporal, esteve desmontado e guardado, por
motivo de reordenamento urbano.
Após o 25 de abril de 1974, os órgãos
autárquicos e a população uniram esforços, desenvolvendo diligências para a sua
recolocação na Póvoa de Santo Adrião, no
jardim localizado na confluência da Rua
Almirante Gago Coutinho e a Avenida 25
de Abril.

M O N U M E N T O E M D E S TAQ U E
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Rua Guilherme Gomes
Fernandes
São muitas as ruas
com história no
nosso concelho.
Muitas delas com
nomes que nos
ficam na memória
e outras tantas
que não lhes
conhecemos as
origens. Aos poucos,
queremos dar-lhe a
conhecer a história
do nome de ruas do
nosso concelho.
Nesta edição, o destaque vai para uma
das principais artérias do concelho
de Odivelas: a Rua Guilherme Gomes
Fernandes.
E quem foi este homem que faz parte
da toponímia do concelho, nesta rua
que começa junto à Escola Básica Avelar Brotero e termina junto à Biblioteca
Municipal D. Dinis, passando pelos Paços

do Concelho, a Casa da Juventude, o Mosteiro de Odivelas e o Memorial?
Filho de portugueses, nasceu no Brasil, a
6 de fevereiro de 1850, e veio para Portugal com apenas 3 anos de idade.
A adolescência foi passada em Inglaterra,
regressando a território nacional com
19 anos, onde revelou enorme interesse
pelo desporto.
Desde cedo abraçou a causa dos bombeiros, destacando-se como o grande
impulsionador do modelo de associação
humanitária e autor do lema, ainda hoje
utilizado, “vida por vida.”
Recebeu formação no Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa e fundou a
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Porto, em 1870, chegando
a comandante.
Ganhou grande notoriedade em 1888,
já como comandante da Companhia de
Incêndios do Porto, aquando do incêndio que destruiu o Teatro Baquet, mas a
sua coroa de glória foi a participação no
Concurso Internacional de Bombeiros
de Paris, em agosto de 1900, no qual um
grupo liderado por si obteve o primeiro

prémio perante uma assistência de 40
mil pessoas, ganhando o título de Campeão do Mundo.
Desenvolveu, ainda, atividade empresarial na área do material de combate aos
incêndios e criou o periódico «O Bombeiro Voluntário».
Guilherme Gomes Fernandes faleceu em
Lisboa, no Hospital de São José, a 31 de
Outubro de 1902, aos 52 anos de idade,
após uma complicação cirúrgica.
O seu retrato serviu também de base a
selos postais dos CTT, e o seu nome figura
na toponímia de diversas povoações, com
destaque para a cidade do Porto e, claro,
de Odivelas.
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Assembleia Municipal
haviam sido cinco.
A diversidade da representação, em si
mesmo, um facto de relevo, indepen-

apenas geopolíticos mas económicos
no curto prazo.
Estes fatores de complexidade somam-se

dentemente do conteúdo dos projetos
políticos. É, sem dúvida, um sinal de vita-

à profunda exigência das transformações
económicas, sociais, culturais e ambien-

lidade e renovação da democracia e da
sua capacidade para representar mundivisões distintas, e diferentes classes

tais que vivemos nas últimas décadas.
E colocam sobre os eleitos locais uma
responsabilidade ainda acrescida àquela

sociais, ideologias, prioridades, interesses.
Por outro lado, maior pluralidade coloca

que já advém, por definição, do voto e
da confiança das pessoas e da nobreza
da representação política democrática.

desafios acrescidos para qualquer órgão
e implica maior exigência para lidar com
novos desafios e capacidade de enriquecer processo democrático.
Vivemos, além disso, um momento em
que se sobrepõem diferentes tempos e
fatores de complexidade.

O início de cada ciclo autárquico corresponde à renovação dos mandatos
democráticos que os cidadãos e cidadãs
entenderam, pelo voto, atribuir aos seus
representantes políticos à escala local.
É assim em Odivelas e nos nossos órgãos
municipais. Em resultado das eleições
de dia 26 de setembro, temos a representação mais plural de sempre: quatro partidos na Câmara Municipal e, na

Às eleições autárquicas sucedeu-se o
chumbo do Orçamento de Estado para
2022 e, com ele, um cenário de instabilidade e de eleições legislativas antecipadas – nas quais os cidadãos decidiram
pelo voto um quadro político claro e substancialmente diferente do anterior.
Depois de dois anos de pandemia, com
todos os impactos sociais e económicos
que, ainda que mitigados por políticas
públicas eficazes, se somaram às terríveis
consequências sobre a saúde e sobre a
perda de vidas humanas; depois, aliás,
de enfrentarmos mais uma vaga da pandemia no presente inverno, com um combate coletivo determinado e uma vez

Assembleia, um total de nove forças
políticas (duas em coligações), que se
constituíram em oito bancadas distintas
- há quatro anos foram seis, há oito anos

mais bem sucedido, eclode uma guerra
em larga escala na Europa e um agravamento da já delicada situação de incerteza internacional, com impactos não

Mensagem
do presidente

É este o mandato que assumimos coletivamente e que as diferentes forças políticas na Assembleia Municipal devem
honrar e respeitar.
Este será por isso um mandato em que
é prioritário reforçar as condições de
funcionamento da Assembleia e a sua
missão fiscalizadora. É um desígnio que
será possível, desde logo, assegurando
debates políticos informados e eficazes,
reforçando e inovando também nos instrumentos que temos à nossa disposição
para melhorar o acesso à informação por
parte dos cidadãos e assim promover
maior cultura democrática e de participação cívica dos e das odivelenses, de
todas as gerações e em particular os mais
jovens.
É este o nosso compromisso e será para
estes objetivos que trabalharemos nos
próximos quatro anos.
Miguel Cabrita

Mesa da Assembleia
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Miguel Cabrita

Carina Castanheira

António Boa-Nova

Presidente da AM

1.ª Secretária da Mesa

2.º Secretário da Mesa
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Bancada PS

Anabela Aguiar

Luís Alves

Eugénio Marques

Joana Lopes

Joana António

Miguel Ramos

Tiago Jesus

Beatriz Carvalho

Luís Dias

Richad Majid

Rodrigo Prinzo

António Ramos

Bancada do PPD/PSD

Nuno Gaudêncio
PJ Freguesia de
Odivelas

João Carvalho

Rogério Breia
PJ UF Póvoa de
Stº Adrião/Olival
Basto

Manuel Varela
PJ UF de
Ramada/Caneças

Fernanda Fitas

Fernando
Ferreira

Jorge Nunes
PJ UF Freguesias
de Pontinha/
Famões

Deolinda Martins

Sandra Pereira

Bancada da CDU

Rui Francisco

Fernando

Raquel Rodrigues

Hugo Ernano

Bancada do CDS/PP Bancada do PAN

Sara Simões

João Galhofo

Linda Gonçalves

Marta Lourinho
Bancada do BE

Bancada do CHEGA

Ambrioso

Rui Teixeira

Fernando

Cristina

Pedroso

Figueiredo

Luís Santos

Bancada da IL

André Francisco

Contactos e canais institucionais da Assembleia Municipal de Odivelas

Assembleia Municipal de Odivelas

facebook.com/ am.odivelas

assembleia.municipal@cm-odivelas.pt
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Siga a Câmara Municipal de Odivelas nas redes sociais

www.cm-odivelas.pt

facebook.com/cmodivelas

instagram.com/cmodivelas

youtube.com/videoscmodivelas

