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Editorial

Caro(a) Munícipe,

Estamos a retomar, de forma gradual, 
a normalidade das nossas vidas, depois 
de dois anos de alterações profundas ao 
nosso quotidiano, em virtude da pande-
mia COVID-19.
Regressámos às atividades presenciais 
e voltámo-nos a abraçar e a experimen-
tar outros tímidos afetos. No entanto, 
os tempos atuais continuam a exigir, de 
todos nós, responsabilidade e solidarie-
dade para enfrentar esta persistente crise 
de saúde pública.
Atravessamos, sem dúvida, um perí-
odo de grande dificuldade e exigência 
à escala mundial. O conflito armado na 
Ucrânia, além das irreparáveis perdas 
humanas, está a provocar consequências 
devastadoras a nível económico e social, 
em vários domínios.
Vivemos perante uma conjuntura de 
grande complexidade, incerteza e alar-
mismo. Um momento de múltiplos desa-
fios diários, aos quais o Poder Local não 
pode permanecer indiferente. 
Enquanto território integrador, que con-
sagra uma identidade concelhia multicul-
tural coesa, de unidade na diversidade, 
Odivelas colocou-se na linha da frente de 
apoio aos refugiados da guerra. Foi com 
este espírito que a Câmara Municipal se 
envolveu ativamente numa importante 
missão de resgate e apoio humanitário 
realizada na Polónia, acompanhando 
e procedendo ao acolhimento no con-
celho de vários cidadãos ucranianos e 
integrando perto de uma centena de 
crianças e jovens nos nossos estabele-
cimentos de ensino.
Em Odivelas estamos, pois, empenhados 
na prossecução de estratégias efetivas 
que visem assegurar uma sociedade 
mais igualitária e justa, reforçando e 
valorizando, com a nossa rede de par-

ceiros sociais, programas e ações que se 
traduzam em mais e melhores respostas 
no combate à pobreza e à exclusão.
Neste mandato a prioridade continuará, 
por isso, a fixar-se nas pessoas, no seu 
bem-estar e na melhoria da sua quali-
dade de vida. Esse será sempre o centro 
da nossa intervenção diária. 
Seguiremos com os olhos postos no 
futuro e apoiados na crescente confiança 
que sentimos por parte dos nossos muní-
cipes. Atraindo novos investimentos para 
o concelho, construindo novas infraes-
truturas e equipamentos e gerando mais 
respostas, em particular, nas áreas da 
saúde, da coesão social, da habitação, do 
desporto, da juventude e da educação. 
E continuaremos, igualmente, compro-
metidos com a recuperação do nosso 
património histórico e cultural, sem 
esquecer a reabilitação urbana e os desa-
fios da sustentabilidade ambiental.
É nossa ambição prosseguir um caminho 
de exigência para tornar Odivelas, cada 
vez mais, num concelho onde todos sin-
tam orgulho de viver, estudar, trabalhar e 
investir. E onde, acima de tudo, todos se 
sintam integrados e valorizados.

Receba um abraço de confiança e 
esperança.

O Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Martins
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Foi com tremenda emoção que se assis-
tiu no dia 8 de março, em Lisboa, à par-
tida do autocarro da Câmara Municipal 
de Odivelas que, integrado numa Cara-
vana Humanitária, regressou seis dias 
depois com 50 refugiados, na sua maioria 
crianças e jovens.
Lyubov Balog, funcionária da autarquia, 
foi uma das pessoas que integrou esta 
missão de resgate e apoio. 
Ucraniana, veio viver para Portugal em 
2005 à procura de melhores condições 
de vida. Depois de ter vivido em várias 
cidades do país, com o marido e as duas 
filhas, foi em Odivelas que decidiu fixar 
residência. Enfermeira de profissão, ini-
ciou o seu percurso profissional há cerca 
de 17 anos como empregada de limpeza, 
na Piscina Municipal de Odivelas. No 
entanto, e após ter concluído formações 
de massagista terapeuta e osteopata, 

começou a exercer essas funções neste 
equipamento municipal.
Pelas suas origens, e por ser funcionária 
do município, foi convidada a integrar 
a Caravana Humanitária enquanto tra-
dutora. Desde a primeira hora, Lyubov 
não hesitou em associar-se a esta missão 
de resgate , que contou também com a 
presença de Cláudia Tinoco, psicóloga e 
também técnica da autarquia (ver caixa). 
Nesta operação, a autarquia em articula-
ção com a Junta da União de Freguesias 
de Pontinha e Famões, a Junta de Fre-
guesia de Odivelas e a Unidade Especial 
da Polícia, enviou igualmente mais de 
uma tonelada de medicamentos e sete 
toneladas de alimentos não perecíveis, 
roupas e outros bens. 
Lyubov lembrou que “as longas horas 
e os mais de três mil quilómetros, até 
à cidade de Varsóvia, na Polónia, onde 

Juntos pela Ucrânia
íamos regatar os refugiados, foram muito 
duras. Tive de me preparar muito bem 
psicologicamente para não mostrar qual-
quer fraqueza, questionando-me se iria 
conseguir atingir os objetivos propostos”. 
No entanto, e chegados ao destino, a 10 
de março, também ela se surpreendeu 
com mulheres ucranianas de carater 
muito forte, que afirmavam que tudo ia 
correr bem. “Isso deu-me mais força para 
continuar a ajudar”.
Quatro dias depois, a 14 de março, pelas 
5 horas da madrugada, chegava a Lis-
boa o autocarro da Câmara Municipal 
de Odivelas. 
De semblante cansado, mas com um 
olhar carregado de esperança, desceram 
do autocarro os cerca de 50 refugiados 
que, no longo percurso entre a capital 
polaca, Varsóvia, e a capital portuguesa, 
aprenderam palavras como “Bom dia”, 

A Câmara Municipal de Odivelas tem disponível uma linha telefónica gratuita, 
800 10 30 50, de apoio aos refugiados e aos cidadãos ucranianos residentes no 
concelho. Até ao momento foram atendidas mais de 60 chamadas telefónicas, 
com pedidos de informação sobre diversas necessidades. Funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h30 e, através deste serviço poderá, também, obter 
informações de como ajudar a população ucraniana.

Em colaboração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a autar-
quia está igualmente a promover, até ao próximo mês de julho, na Casa da 
Juventude, cursos de iniciação à língua portuguesa para adultos refugiados 
da Ucrânia. 

“Tudo bem?” e “Obrigado”.
A longa viagem não os fez esquecer a 
vida que deixaram para trás, mas à sua 
espera tinham o conforto de verem caras 
familiares e de amigos que residem no 
nosso país, em zonas como Leiria, Coim-
bra, Algarve ou mesmo no concelho de 
Odivelas, onde alguns permanecem. No 
autocarro da autarquia vieram, também, 
dois cães de porte pequeno que espa-
lhavam, continuamente, a alegria pelos 
mais novos.
Dhomina Galina, de 39 anos, e a sua 
filha, Anna, fugiram da guerra na Ucrâ-
nia e foram prontamente acolhidas por 
uma família da Ramada, no concelho 
de Odivelas. A trabalhar há cerca de três 
semanas numa empresa nesta freguesia, 
Dhomina tem também como formação 
académica a enfermagem. Anna, de 11 
anos, já está a estudar numa escola no 

município e explica que a maior preo-
cupação é a comunicação. No entanto, 
acrescenta que “está tudo resolvido, fui 
muito bem aceite e todos me queriam 
conhecer. Ainda bem que existe tradutor 
no telemóvel, pois facilita muito”.
Atualmente, as escolas da rede pública 
do concelho, acolhem cerca de uma cen-
tena de refugiados da guerra da Ucrânia. 
Ao todo, são oito os agrupamentos de 
escolas onde se encontram integrados 
estes alunos.
À pergunta: “Como se sente, agora, a viver 
neste concelho?”, Dhomina responde: 
“Sinto-me bem, mas não planeio nada 
para o futuro. Vivo apenas o dia-a-dia”. O 
seu maior receio são “as saudades. Essas, 
são dolorosas e difíceis de expressar ver-
balmente, pois é o sentimento que mais 
pesa, que mais custa”, diz.
Lyubov Balog, amiga de Dhomina, con-

cluiu que, “daqui a algum tempo, depois 
de aprendermos mais vocabulário por-
tuguês, iremos escolher outras palavras 
para dizer obrigada. É uma forma  de 
exprimir todo o apoio e gratidão que 
sentimos”. 
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Lyubov Balog

Cláudia Tinoca, Presidente da 
Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) de Odivelas, 
também integrou o autocarro de 
resgate aos refugiados ucranianos, 
enquanto representante do muni-
cípio. Refere que foi “uma experi-
ência que preferia nunca ter tido, 
mas inimaginável quando compa-
rada com a daqueles que se viram 
obrigados a abandonar o seu país. 
Mas quando estamos perante uma 
profunda agressão à violação dos 
direitos humanos, onde as crian-
ças são vítimas inocentes, somos 
obrigados a agir. Foi isso que senti, 
uma união imensa, uma mobiliza-
ção profunda da sociedade civil, de 
forma a minimizar o impacto de 
uma guerra injusta”.

Cláudia Tinoca
Dhomina Galina
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O Pavilhão Multiusos de Odivelas rece-
beu, a 8 de março, a cerimónia de entrega 
do Prémio Municipal Beatriz Ângelo, uma 
homenagem anual da Câmara Municipal 
a Mulheres ou Instituições com ação a 
nível local ou nacional, que se destaquem 
nos vários setores da sociedade e na pro-
moção da igualdade de género.
Filomena Figueiredo, coordenadora 
do Centro de Vacinação COVID-19 de 
Odivelas, e Leonor Beleza, Presidente 
da Fundação Champalimaud, foram as 
agraciadas da 11.ª edição deste prémio, 
que homenageia a sufragista, ativista dos 
direitos das mulheres e líder dos movi-
mentos feministas portugueses no início 
do século XX, Carolina Beatriz Ângelo, que 
se destacou, entre outros factos, por ser 
a primeira mulher a votar em eleições 
no nosso país.
Nas entrevistas concedidas após a ceri-
mónia, ambas sublinharam o significado 
do Prémio e as impressões que têm do 
concelho de Odivelas.

Prémio Municipal 
Beatriz Ângelo

Leonor Beleza

Qual o significado deste 
Prémio?
Tem um significado muito 
especial, porque as questões 
da igualdade e das mulheres 
sempre foram, para mim, 
questões muito importan-
tes. Numa fase da minha 
vida, aliás, fui profissional 
das questões da igualdade, 
participei em muitas modi-
ficações, nomeadamente de 
carácter legal. Depois, o nome 
especial que este prémio tem 
- Carolina Beatriz Ângelo, uma 
mulher que é admirada por 
todas as mulheres portugue-
sas que sabem que ela foi a 
primeira mulher que votou 
em Portugal na eleição para 
a Assembleia Constituinte de 
1911. Ela é uma heroína para 
quem acredita nas ques-
tões da igualdade e, eviden-
temente, na igualdade do 
direito a votar. E depois, por-
que penso que esta inicia-

Filomena Figueiredo

Qual o significado deste 
Prémio?
Teve um significado muito 
especial e não estava à espera. 
O ano passado foi particular-
mente difícil para a área da 
saúde, como todos sabemos. 
Realmente foi uma honra 
poder coordenar um centro 
de vacinação tão grande, que 
vacinou tanta gente. Sentimos 
também, como profissionais 
de saúde, que fomos parte 
da diferença. E, portanto, 
senti-me privilegiada tam-
bém, enquanto profissional 
de saúde, em poder dar uma 
resposta ao nível do país e 
do concelho para uma reali-
dade que todos esperemos 
que agora mude em breve, 
que é voltarmos todos a uma 
vida o mais normal possível 
rapidamente.

tiva da Câmara Municipal de 
Odivelas é muito importante, 
porque estas questões são 
estruturantes da sociedade 
que somos e porque demons-
trar publicamente a impor-
tância que elas têm e levar 
as pessoas a pensar nelas é 
muito relevante. Esta iniciativa 
da Câmara é verdadeiramente 
admirável.

Que impressões tem do 
concelho de Odivelas?
O concelho de Odivelas existe 
não há muito tempo e estou 
absolutamente convencida 
que a existência de um muni-
cípio é muito importante para 
as pessoas que aqui vivem e 
que aqui trabalham. Já aqui 
passei muitas vezes e o que 
se vê é que as coisas muda-
ram e mudaram para melhor. 
Que há progresso. E que as 
pessoas que aqui vivem estão 
muito contentes e satisfeitas 

Que impressões tem do 
concelho de Odivelas?
Vivo no concelho de Odive-
las desde que nasci. Vivia na 
Póvoa de Santo Adrião, na 
altura concelho de Loures, 
com os meus pais e quando 
casei há 25 anos vim morar 
para Famões. É um conce-
lho onde sempre gostei de 
morar. É uma zona limítrofe 
de Lisboa, mas tem um boca-
dinho de tudo. Tem áreas 
residenciais excelentes e a 
nível de serviços, a nível de 
transportes, a nível de educa-
ção, também excelentes. Os 
meus filhos já nasceram no 
concelho de Odivelas, estu-
daram sempre neste conce-
lho de Odivelas e penso que 
é um excelente concelho para 
quem quer viver ou vir para 
cá morar e constituir família. 

Neste dia especial, Dia 
Internacional da Mulher, 
quer deixar alguma 
mensagem?
A profissão que eu tenho, 
enfermagem, é essencial-
mente de mulheres. Feliz-
mente, é uma profissão que 
não discrimina, a nível de 
salário, a nível de condições, 
posições ou a nível do horário 

porque têm o seu município 
de Odivelas.

Neste dia especial, Dia 
Internacional da Mulher, 
quer deixar alguma 
mensagem?
Muitas vezes é questionado: 
porque é que há um Dia Inter-
nacional da Mulher? Porque 
é que neste dia pensamos 
todos de uma maneira mais 
intensa nas questões da 
igualdade? É errado pensar 
que já conseguimos tudo. 

Estas questões são sempre 
atuais. Podem sempre, aliás, 
andar para trás. É por isso 
que eu convido todos neste 
dia a pensar o que é que nos 
falta? Onde é que ainda não 
chegámos? O que é que cada 
um de nós tem de fazer para 
nos sentirmos fraternalmente 
todos com igualdade de direi-
tos, com a igualdade de parti-
cipação, com capacidade de 
todos construirmos, em con-
junto, o mundo que cada um 
de nós deseja. 

de trabalho. Ser enfermeiro ou 
ser enfermeira é igual! Por-
tanto, é uma profissão que 
não faz absolutamente dis-
criminação nenhuma. Gosto 
muito daquilo que faço, aliás, 
amo aquilo que faço. É uma 
profissão onde homens e 
mulheres estão em completo 
pé de igualdade.

Reveja 
a cerimónia aqui.
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Parques e Jardins do Concelho

Sabia que, em Odivelas, pode desfrutar 
de mais de 40 parques e jardins? 
No mês do Ambiente, apresentamos 
alguns dos principais espaços verdes e 
de lazer do nosso concelho.
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Jardim da Música

Localizado na envolvente ao edifí-
cio Paços do Concelho, antiga Quinta 
da Memória, tem uma área total de 
17.000 m2. O jardim contempla árvores 
de espécies autóctones espalhadas ao 
longo de todo o espaço, áreas relvadas, 
plantas aromáticas e a ainda um anfite-
atro preparado para receber pequenos 
espetáculos.

Localização: Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Odivelas

Parque Urbano do 
Rio da Costa

Com uma área de cerca de 3 hectares, 
este espaço localiza-se junto à 
Urbanização da Quinta da Memória, em 
Odivelas. Com o objetivo de garantir a 
regularização hidráulica do Rio da Costa 
e da sua envolvente, o parque inclui 
diversas zonas de estadia, mesas com 
bancos, um circuito de manutenção 
bio saudável e um parque infantil. 
Inclui ainda diversas travessias sobre o 
rio, locais privilegiados para observar a 
avifauna e realizar caminhadas.

Localização: Rua Comandante Augusto 
Alexandre Jorge, Odivelas

Parque Integrado 
da Ribeirada

Jardim com cerca de 22.500 m2 no 
coração da Urbanização da Ribeirada. 
Este espaço verde é dotado de parque 
infantil, parque canino, zonas de estadia, 
equipamentos de street workout, circuito 
bio saudável e pérgula com mesas e 
bancos. 

Localização: Avenida Amália Rodrigues, 
Odivelas

Jardim do Castelinho

Jardim localizado no centro de Odive-
las com uma grande área de lazer com 
diversas árvores, bancos e equipamen-
tos de manutenção bio saudáveis. Na 
parte superior situa-se o SkatePark de 
Odivelas, um dos mais antigos em Por-
tugal, e que em 2020 foi alvo de obras de 
requalificação.

Localização: Rua do Castelinho, Odivelas

Parque 
Multidesportivo 
Naide Gomes

Este espaço desportivo, localizado 
junto à Alameda do Porto Pinheiro 
nas Colinas do Cruzeiro, é constituído 
por quatro campos de padel, um 
campo multidesportivo, uma pista 
multidesportiva, uma pista de salto em 
comprimento, aparelhos bio saudáveis 
e equipamentos de street workout. 
Neste parque funciona, ainda, o Centro 
de Marcha e Corrida de Odivelas.

Localização: Alameda do Porto 
Pinheiro, Colinas do Cruzeiro, Odivelas

Parque Integrado 
da Arroja

Inaugurado a 21 de março de 2022, é 
um espaço com cerca de 13.000 m² que 
contempla um parque infantil, uma zona 
de fitness, um local para a prática de 
street workout, um espaço para jogos 
de mesa e duas áreas polivalentes 
para a realização de eventos culturais e 
recreativos.

Localização: Rua Amélia Rey Colaço, em 
Odivelas.

2

3

5

6

1 4
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Pinhal da Paiã

Localizado na Pontinha, com uma 
área de cerca de 25 hectares, o Pinhal 
da Paiã dispõe de mesas com bancos, 
grelhadores e instalações sanitárias que 
convidam a piqueniques e merendas 
debaixo das sombras dos inúmeros 
pinheiros mansos.

Localização: Avenida Professor Francisco 
Sá Carneiro, Pontinha

Jardim da Quinta do 
Pinheiro

Espaços verdes de enquadramento da 
Urbanização Porto Pinheiro, na Pontinha, 
com cerca de 4.996 m2. Dispõe de 
parque infantil, campo de jogos e zonas 
de estadia com bancos.

Localização: Praça dos Marinheiros, 
Pontinha

Jardim 19 de abril 

Localizado no centro de Famões, este 
jardim contém zonas de lazer com bancos 
e mesas, bem como equipamentos de 
manutenção bio saudáveis.

Localização: Praceta 19 de abril, Famões

Jardim Botânico de 
Famões

Inaugurado em 2008, com cerca de 6.200 
m2 de área, alberga mais de 6.000 plantas 
representativas de cerca de 50 espécies 
autóctones características da região de 
Lisboa. O Jardim inclui um espaço central 
para auditório, ao ar livre, iluminado por 
candeeiros a energia solar.

Localização: Rua Cidade de Portimão, 
Famões 

Parque das Rolas

Com cerca de 4 hectares, foi construído 
no espaço de uma antiga exploração 
agrícola e conta com um valioso 
património natural. O espaço possui um 
olival e um eucaliptal e é atravessado 
por uma ribeira onde se pode apreciar 
a vegetação ripícola. Foram instalados, 
também, diversos equipamentos que 
permitem reforçar as funções do espaço, 
como zona de “estar” e um parque infantil 
rodeado por um relvado.

Localização: Rua Almirante Gago 
Coutinho/Rua Adriano Correia de 
Oliveira, Póvoa de Santo Adrião

Parque Urbano das 
Colinas do Cruzeiro

Situado na Urbanização Colinas do 
Cruzeiro, este é um equipamento verde 
e de lazer para usufruir em família. Aqui, 
poderá também encontrar um Parque 
Canino.

Localização: R. Augusto da Cunha 
Lamas, Odivelas

7
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Parque Roberto 
Nobre 

O Parque Roberto Nobre situa-se numa 
encosta da Serra da Amoreira, entre o 
Bairro Casal da Carochia e a Urbanização 
Jardim da Amoreira, na Ramada. Tem 
uma área de aproximadamente 6300 
m2 e possui diversas zonas de estadia. 
É uma homenagem ao cineasta, crítico 
de cinema, escritor, jornalista, pintor, 
realizador e ilustrador português que 
viveu entre 1903 e 1969.

Localização: Rua dos Lilases, Ramada

Jardim de São Lázaro  

Espaços verdes de enquadramento na 
Rua Alfredo Ruas, Bairro dos Pedernais, 
na Ramada, com cerca de 4.310 m2. Dis-
põe de zonas de estadia com bancos. 

Localização: Rua Alfredo Ruas, Ramada

Praça da República

Espaço emblemático e multifuncional, 
situado no Jardim da Amoreira. 

Localização: Praça da República, 
Ramada. 

Jardim da Praça 
Dr. Manuel de 
Arriaga

Localizado junto ao Largo Vieira 
Caldas, em Caneças, dispõe de zonas 
de estadia e um lago ao centro. O 
jardim data da década de cinquenta do 
Século XX.

Localização: Praça Dr. Manuel de 
Arriaga, Caneças 

Parque Urbano da 
Antas das Pedras 
Grandes

Inaugurado em 2018, trata-se de um 
projeto de valorização paisagística da 
zona envolvente à Anta das Pedras 
Grandes (Monumento Nacional desde 
1944), formado por um jardim com cerca 
de 12.000 m2 no Bairro do Casal Novo, 
em Caneças.

Localização: Rua Avelar Brotero, Rua 
Casal do Abadesso, Casal Novo, Caneças

Jardim da Quinta 
das Piçarras

Zona verde na Urbanização Quinta das 
Piçarras, em Caneças, com cerca de 
13.258 m2. Dispõe de zonas de estadia 
com bancos. É possível observar neste 
jardim parte do que resta do Aqueduto 
das Águas Livres.

Localização: Rua das Águas Livres, 
Caneças

Conheça mais parques e jardins em:
www.cm-odivelas.pt/conhecer-odivelas/parques-e-jardins

Parque Urbano da 
Póvoa de Santo 
Adrião

Construído em 1998 numa área com cerca 
de 13.000 m2, este parque veio melhorar 
a qualidade de vida dos moradores da 
Póvoa de Santo Adrião, sendo ideal para 
um breve passeio.
É atravessado por diversos caminhos 
pedonais arborizados e extensos 
relvados. Possui um parque infantil 
e uma zona de jogo para a prática do 
“chinquilho”.

Localização: Rua Doutor Francisco de Sá 
Carneiro, Póvoa de Santo Adrião
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Novo Parque Integrado
da Arroja já abriu
O novo Parque Integrado da Arroja abriu 
portas a 21 de março e junta-se, assim, 
aos mais de 40 parques e jardins exis-
tentes no concelho de Odivelas para 
usufruto da população.
Inaugurado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, este é um 
espaço com cerca de 13.000 m², que 
contempla um parque infantil, uma zona 
de fitness, um local para a prática de 
street workout, um espaço para jogos 
de mesa e duas áreas polivalentes para 
a realização de eventos culturais e recre-
ativos, num investimento aproximado de 
600.000 euros.
No momento de inauguração foi dinami-
zada uma aula do Clube do Movimento 
com a participação de cerca de 50 
seniores. Também os mais pequenos se 
juntaram a este momento especial que 
assinalou o Dia Mundial da Árvore, atra-
vés da participação de alunos de várias 
turmas da Escola Básica Porto Pinheiro, 
em Odivelas. 

Conheça melhor 
esta obra aqui.

Obras da Biblioteca D. Dinis 
decorrem a bom ritmo
Estão a decorrer a bom ritmo os trabalhos de reabilitação da Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 
Esta empreitada, no valor de um milhão de euros, prevê o reforço 
estrutural do edifício, a pintura e reabilitação de pavimentos, paredes e 
coberturas e a introdução de alterações funcionais em vários espaços, 
nomeadamente no auditório e na sala de acervo, de forma a tornar este 
importante espaço mais funcional e confortável.
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https://www.youtube.com/watch?v=hRff4eXK3AI
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Destinado a cerca de 600 alunos, este 
equipamento engloba um investimento 
municipal no valor de 940 mil euros. Para 
o Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Martins, “é um orgulho inaugurar este 
pavilhão, na escola onde estudei há cerca 
de 35 anos”. O autarca reforçou que “este 
espaço foi pensado para o nosso valor 
maior – as crianças e jovens. Paralela-
mente, servirá também os clubes des-
portivos do concelho, que diariamente 
promovem a prática da atividade física, 
contribuindo para uma melhor quali-
dade de vida com hábitos saudáveis e 
desportivos”.
O momento contou com uma apresen-
tação cultural dos alunos do 5.º e 6.º anos 
de escolaridade.

Assista à 
Inauguração aqui.

Inaugurado Pavilhão Desportivo
da EB Carlos Paredes

N.º 42    |     JUNHO    |     Revista Municipal Revista Municipal    |     JUNHO    |     N .º 42

https://www.youtube.com/watch?v=rBsEkwDoIaU~
https://www.cm-odivelas.pt/autarquia/noticias/noticia/inaugurado-pavilhao-desportivo-da-escola-basica-carlos-paredes
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Nova Unidade 
de Saúde de 
Famões em 
conclusão

Investimento:  1.400.000 €

Concluída Requalificação dos 
Espaços Públicos dos Bairros da 
Urmeira
Os Espaços Públicos dos Bairros da 
Urmeira estão hoje mais modernos e 
requalificados, na sequência de um 
investimento de 740.000 €. O Presidente 
Hugo Martins teve oportunidade de visi-
tar o local e testemunhar a conclusão dos 
trabalhos e o seu impacto na qualidade 
de vida dos munícipes. 

Dois 
Novos
Parques 
Infantis
O concelho de Odivelas tem hoje dois 
novos parques infantis. Os trabalhos de 
requalificação e modernização destes 
importantes equipamentos decorreram 
nos últimos meses com o objetivo de 
garantir que os parques infantis na Praça 
de São Bartolomeu, na Pontinha, e na 
Rua Sebastião da Gama, em Odivelas, 
possam ser fruídos por parte da popu-
lação mais jovem.

Ampliação da 
EB Bernardim 
Ribeiro no 
Bairro da 
Codivel em 
curso
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Investimento: 648.000 € 
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Concluída 2.ª Fase das 
Zonas 30 em Odivelas 

Esta intervenção conjunta com os SIMAR 
que, no total, representa um investi-
mento superior a 1,5 milhões de euros, 
permitiu requalificar o espaço público a 
rede viária e introduzir medidas de acal-
mia de tráfego. Paralelamente, foi reno-
vada a rede de abastecimento de água, 
criadas novas bolsas de estacionamento 
e reformulados os pontos de recolha de 
resíduos urbanos.

Depois da requalificação 
da Avenida D. Dinis, 
encontra-se concluída 
a 2.ª fase das Zonas 30, 
no centro histórico de 
Odivelas. 

3.ª Fase das 
Zonas 30 em 
Odivelas 

Veja mais aqui.

Obras em Curso
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Ligação da rua Tony de Matos à Tomás de Anunciação 
em Odivelas e criação de estacionamento

Investimento: 700.000 €  

Construção 
do Pavilhão 
Desportivo da 
EB D. Dinis nos 
Pombais

Investimento (total): 1.5 milhões de euros

Investimento: 1.300.000 €

https://www.youtube.com/watch?v=f4IKmeo90sk
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Novo Jardim 
de Infância 
da Póvoa de 
Santo Adrião  

Contas da Autarquia 
aprovadas

Construção de 
Via de Ligação 
da Quinta 
da Várzea ao 
Bairro Cassapia 
no Olival Basto

Investimento: 400.000 € 

Investimento: 1.000.000 € 

Criação de 
Rotunda na 
Rua Cristóvão 
Colombo em 
Odivelas

Investimento: 85.000 € 

Nova Escola 
Básica de 
Odivelas 

Investimento: 5.000.000 € 

A Câmara 
Municipal 
de Odivelas 
aprovou, no 
dia 20 de abril, 
em Reunião 
Extraordinária, 
a Prestação de 
Contas relativas 
a 2021.

Das principais conclusões 
apresentadas, destaca-se o 
prazo médio de pagamen-
tos a fornecedores a 14 dias, 
cumprindo desta forma, com 
grande margem, a legisla-
ção aplicável, e um resultado 
líquido positivo de cerca de 
2.8 milhões de euros. Paralela-
mente, a dívida total do muni-
cípio manteve a tendência 
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decrescente, reduzindo 13%, 
face ao ano anterior. É ainda 
de referir o valor de cerca de 
5,4 milhões de euros, relativo 
a transferências para as Jun-
tas de Freguesia do Conce-
lho, e os 3,1 milhões de euros 
transferidos para as Insti-
tuições sem Fins Lucrativos 
(Bombeiros, Instituições e 
Associações).
Para Hugo Martins, Presi-
dente da Câmara Municipal, 
“num ano particularmente 
difícil, esta prestação de con-
tas demonstra a estabilidade 
e a consolidação financeira 
da autarquia. O nosso com-
promisso é continuar este 
caminho de rigor e de contas 
certas, investindo no território, 
nas pessoas e na sua quali-
dade de vida.”

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES EM Nº DIAS

2021
14
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No dia em que completou 50 anos, a 23 
de fevereiro, o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol inaugurou, em 
Odivelas, o Campus do Jogador, um novo 
espaço multidisciplinar composto por 
três campos, balneários e dois auditórios.
A cerimónia, marcada pela visita às ins-
talações, contou com a presença do 
Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, João Paulo Rebelo, do Presi-
dente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, do Vereador do Desporto 
da autarquia, Francisco Baptista, do 
Presidente do Sindicato dos Jogadores, 
Joaquim Evangelista, do Presidente da 
Federação Portuguesa de Futebol, Fer-
nando Gomes, e do Presidente da Liga 
de Clubes, Pedro Proença, entre muitas 
outras personalidades desportivas.
Na ocasião, Hugo Martins referiu ser “uma 
honra para o município poder contar no 
seu território com uma instituição de 
grande referência a nível nacional, que 
aqui fixou o seu ‘quartel-general’”. O 
autarca destacou os diversos projetos 
de caráter plural e intergeracional que 
esta instituição tem desenvolvido, bem 
como o investimento neste complexo 
desportivo que, em conjunto com os 
espaços municipais Pavilhão Multiusos 
e Parque Multidesportivo Naide Gomes, 
confere uma nova dinâmica no concelho 
“que se tem assumido ao longo dos últi-
mos anos como grande impulsionador 
de promoção da prática desportiva e de 
hábitos e estilos de vida saudáveis”.
Por sua vez, o Secretário de Estado real-
çou o caráter inovador da infraestrutura: 
“Deve ser um motivo de inspiração para 
os agentes desportivos”.

Inaugurado Campus 
do Jogador em Odivelas

Passagem de Testemunho da 
Cidade Europeia do Desporto
Odivelas Cidade Europeia do Desporto 
2020, passou o testemunho a Leiria, 
Cidade Europeia do Desporto 2022. Em 
cerimónia realizada a 5 de fevereiro na 
cidade da Beira Litoral, o Vereador do 
Desporto de Odivelas, Francisco Bap-
tista, entregou o troféu ao Presidente 
da autarquia de Leiria, Gonçalo Lopes. 
Odivelas despediu-se, assim, de uma 
intensa atividade física repleta de ini-
ciativas e de acontecimentos. Apesar das 
adversidades provocadas pela pandemia, 
foram promovidas mais de 21 mil ações 
– incluindo eventos internacionais, desen-
volvidas em parceria com 102 entidades, 
envolvendo um total de cerca de 60 mil 
pessoas.
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Odivelas assinala Dia Mundial 
da Atividade Física
A Câmara Municipal de Odivelas assi-
nalou a 6 de abril o “Dia Mundial da Ati-
vidade Física” com um megaprograma 
desportivo, que incluiu múltiplas ativi-
dades como Zumba, Dança, Cycle, Pila-
tes, treino adaptado e, ainda, aulas de 
ginástica para o Clube do Movimento no 
Parque Multidesportivo Naide Gomes e 
no Strada Outlet.
Foram, também, promovidos rastreios 
cardiovasculares com a colaboração 
do Hospital da Luz Clínica de Odivelas, 
momentos partilhados com os Verea-
dores do Desporto e da Saúde, Francisco 
Baptista e Edgar Valles, respetivamente.
Houve, ainda, oportunidade de praticar 
ginástica laboral em ambiente de traba-
lho nos vários serviços municipais, tendo 
como objetivo proporcionar boas condi-
ções físicas e mentais aos trabalhadores 
da autarquia.
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XIII edição 
do “Coração 
Ativo”
Cerca de 700 seniores do Clube 
do Movimento participaram de 14 
a 18 de março na iniciativa “Cora-
ção Ativo”, promovida pela Câmara 
Municipal de Odivelas. Nesta XIII 
edição, foram dinamizadas 55 ses-
sões de exercício físico pelos pro-
fessores de ginástica sénior nos 
diferentes circuitos biosaudáveis 
instalados nas quatro freguesias 
do concelho.

Plano de Treino: Karaté
O karaté de origem japonesa consiste na defesa pessoal sem o 
recurso a armas, utilizando, apenas, a aplicação de golpes rápi-
dos de mãos e de pés em zonas vitais do corpo do adversário. 
As suas origens remontam ao século XIV. A partir de 1956, 
com a introdução da vertente competitiva, tornou-se uma das 
modalidades com maior número de praticantes no mundo.
Ao nível físico, fortalece o coração, os ossos e os músculos, 
cria maior resistência, e desenvolve a coordenação motora 
e visual. Ao nível cognitivo, esta prática ajuda a desenvolver 
maior disciplina, concentração e foco.

Conheça alguns exercícios de deslocamento, defesa 
e ataque que pode fazer em casa, apresentados pelo 
Mestre João Cardiga, professor do Clube do Movimento 
e responsável técnico do CKSO e da ANAM. 
Faça desporto pela sua saúde! 

Deslocamentos para a frente e para trás na posição

1. ZENKUTSU-DASHI com ataques OITSUKI.
2. Defesa AGE-UKE
3. Ataque MAE-GERI
4. Defesa GDAN-BARAI

Defesa GDAN-BARAI

ZENKUTSU-DASHI com 
ataques OITSUKI

1.
Defesa AGE-UKE 2.

4.
Ataque MAE-GERI 

3.
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A 7 de abril, antigas estrelas do futebol 
nacional e algumas caras conhecidas do 
mundo da rádio e da música entraram 
em campo para um jogo amigável de 
sensibilização para o cancro da próstata.
Silas, Chaínho, Bruno Basto, Paulo 
Madeira, Carlos Xavier, Paulo Santos, 

Jogo amigável sensibiliza para a 
prevenção do cancro da próstata

João Manuel Pinto, bem como Toy, Fer-
nando Alvim, Rodrigo Gomes, Diogo Faro 
e Daniel Fontoura, foram alguns dos par-
ticipantes nesta partida de futebol que 
decorreu no Campus do Jogador, em 
Odivelas. Esta ação, sob o mote “Mostre 
um cartão vermelho ao cancro da prós-

tata”, pretendeu chamar a atenção dos 
homens, em particular os com mais de 
45 anos de idade, para a importância 
da prevenção do cancro da próstata, a 
segunda maior causa de morte por can-
cro em homens acima dos 50 anos.
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“Fantasias D’el Rey” 
leva cultura ao 
Mosteiro de Odivelas
«Fantasias D’El Rey» é a pri-
meira atividade cultural regu-
lar no Mosteiro de Odivelas 
onde, uma vez por mês, será 
dado destaque a um género 
de arte, seja música, tea-
tro, dança, poesia, canto, ou 
outros.
Em março, cerca de 250 pes-
soas assistiram às peças de 
teatro exibidas no âmbito 
desta atividade cultural. No 

dia 25, a Associação Cultural 
Esquerda-Alta apresentou a 
peça «A Ida ao Teatro», e no 
dia 27 subiu a palco a peça 
«Carne para Abate 2.0», levada 
à cena pela Anzol Castiço – 
Associação Cultural. 
A 30 de abril, mais de 250 
pessoas assistiram à atuação 
do Coro emCANTUS da Asso-
ciação Coral de Odivelas, no 
Claustro Novo do Mosteiro de 

Odivelas. Sob a direção artís-
tica do Maestro Pedro Santos 
Ferreira, acompanhado pela 
pianista Joana Barata, o espe-
táculo contou com a estreia 
da obra “Díptico”, do composi-
tor Carlos Filipe Cruz, e de um 
alinhamento musical diversi-
ficado composto por músicas 
contemporâneas, litúrgicas, e 
africanas, entre outras.

Antestreia da série “A Rainha e 
a Bastarda” no Mosteiro 
de Odivelas
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Depois de dois anos encerrado para a realização de obras 
de recuperação, a Câmara Municipal de Odivelas retomou, 
no passado sábado, dia 7 de maio, as Visitas Orientadas ao 
Mosteiro de Odivelas.
O Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, acompa-
nhado pelo Vereador da Cultura, Edgar Valles, marcou presença 
nesta primeira iniciativa, que irá decorrer nos primeiros e 
terceiros sábados de cada mês. Percorrendo espaços emble-
máticos como o Refeitório das Monjas, os Claustros, a Cozinha 
ou a Igreja, os visitantes poderão conhecer melhor o passado, 
o presente e o futuro deste monumento nacional.
As visitas são gratuitas, mediante inscrição prévia até à quar-
ta-feira anterior.
Inscrições:
visitas.mosteirodeodivelas@cm-odivelas
219 320 800.

Desde o dia 7 de maio que é possível visitar o Centro Interpre-
tativo das Águas de Caneças (CIAC). 
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, em articulação 
com a Associação dos Amigos de Caneças, irá decorrer todos 
os sábados, entre as 15h e as 17h, pretendendo dar a conhecer 
a fonte restaurada – monumento classificado como Imóvel de 
Interesse Municipal – e o interior do edifício do CIAC.
As visitas, limitadas a grupos de 20 participantes, não carecem 
de inscrição prévia. 

Centro Interpretativo 
das Águas de Caneças 
aberto ao público

Visitas guiadas 
regressam ao 
Mosteiro de Odivelas

A Igreja do Mosteiro de Odivelas foi o local escolhido para a 
sessão de antestreia da série de época da RTP, “A Rainha e a 
Bastarda”, cujo enredo decorre no século XIV, no reinado de 
D. Dinis, com Odivelas como pano de fundo.
Na apresentação à imprensa, o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Odivelas, Hugo Martins, acompanhado pelo Diretor 
de Programas da RTP1, José Fragoso, teve a oportunidade de 
assistir ao primeiro episódio, desejando votos de maior sucesso 
a toda a equipa responsável pela obra de ficção nacional.
Com argumento de Patrícia Muller e realização de Sérgio Gra-
ciano, do elenco de luxo fazem parte atores conhecidos do 
grande público, como Paulo Rocha, Anabela Moreira, Maria 
João Bastos, Rúben Gomes, Diogo Martins, Sérgio Praia, Caro-
lina Carvalho, Madalena Almeida, Bárbara Branco e Lourenço 
Ortigão, entre outros.
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Odivelas comemorou 25 de Abril 
com diversas iniciativas 
Visitas ao Posto de Comando do MFA, 43.ª Corrida da Liberdade e Concertos de 
Teresa Salgueiro e “Mais Alto!” foram alguns dos destaques. 

A Câmara Municipal de Odivelas orga-
nizou, de 22 a 25 de Abril, um conjunto 
de iniciativas culturais e desportivas, de 
forma a assinalar os 48 anos da Revolu-
ção dos Cravos e a ligação histórica do 
município à instauração da democracia.
A 23 de abril, Teresa Salgueiro encan-
tou os odivelenses com um concerto 
intimista, onde se ouviram temas como 
«Alegria» ou «Grândola, Vila Morena». No 
dia seguinte, a 24 de abril, as celebrações 
arrancaram com iniciativa “Conversas 
entre Avós e Netos”, um encontro inter-
geracional de promoção e valorização do 
património histórico local, envolvendo a 
participação de jovens provenientes de 
associações juvenis do concelho e alunos 
da Universidade Sénior e do Clube do 
Movimento. 
Seguiu-se o espetáculo “Mais Alto!”, um 
projeto musical que celebra o poder da 
música, numa viagem pelo tempo e pelo 
espaço, interpretando canções que unem 
pessoas em torno de causas comuns. 
Na plateia estiveram os Ministros da 
Cultura, Pedro Adão e Silva, do Traba-

lho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, e das Finanças, 
Fernando Medina, acompanhados pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odi-
velas, Hugo Martins, pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, Miguel Cabrita, 
os Vereadores Edgar Valles, Susana San-
tos, Francisco Baptista, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Pontinha/Famões, 
Jorge Nunes, e o ‘“Capitão de Abril” e 
Presidente da Associação 25 de Abril, 
Vasco Lourenço. Também a Banda Maior 
atuou neste dia, com a habitual energia 
que caracteriza este grupo musical de 
seniores de Odivelas. 
Durante o fim-de-semana, a Câmara 
Municipal de Odivelas promoveu 
igualmente visitas guiadas ao Núcleo 
Museológico do Posto de Comando do 
Movimento das Forças Armadas (MFA), 
instalado no Quartel da Pontinha. Com 
a presença de escolas e do público em 
geral, foram centenas as pessoas que 
reviveram os acontecimentos da madru-
gada de 25 de Abril de 1974, no local onde 
foram coordenadas as operações do 

movimento revolucionário que instaurou 
a Democracia em Portugal. 
No dia 25 de Abril, e mantendo a tradição, 
logo pela manhã, num encontro com o 
Diretor do Núcleo Museológico do Posto 
de Comando do Movimento das Forças 
Armadas, Coronel Amado Rodrigues, e 
com o Comandante da Unidade de Inter-
venção da GNR, Brigadeiro-general Paulo 
Silvério, o Presidente da Câmara Munici-
pal de Odivelas, Hugo Martins, entregou 
simbolicamente 48 cravos ao Exército, 
tantos quantos são os anos de Liberdade 
em Portugal. O autarca esteve depois no 
‘tiro’ de partida da 43.ª edição da Corrida 
da Liberdade que, este ano, regressou 
às ruas, com partida da Pontinha em 
direção à Praça dos Restauradores, em 
Lisboa.

Recorde as 
comemorações 
aqui.
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Conversa com Teresa Salgueiro 
a propósito do seu concerto 
intimista que integrou as 
comemorações do 48.º 
aniversário do 25 de Abril de 
1974.

RM - Muito obrigado por ter aceite o 
convite da Câmara Municipal de Odi-
velas. Que simbolismo tem, para si, 
atuar neste local, que foi o berço da 
Revolução?
TS - Tem um simbolismo muito profundo, 
muito forte. É mesmo uma emoção 
muito especial saber que foi daqui que 
partiu já há 48 anos o movimento que 
nos libertou. Estamos no lugar onde 
as coisas começaram. Daqui, partiram 
aqueles homens bravos que tiveram a 
coragem de libertar um povo oprimido 
e nos devolver a liberdade, tendo a cora-
gem também de, com esse gesto, não 
tomarem o poder para eles. Isso é o mais 
extraordinário e também o facto de não 
terem derramado uma gota de sangue. 
O único sangue derramado no dia 25 
de abril não foi por eles e o único ver-
melho que se via nas espingardas eram 

Entrevista a 
Teresa Salgueiro

os cravos. Isso é de uma poesia imensa. 
Essas imagens correram e ainda correm 
o mundo.

RM - Tivemos muitas pessoas neste 
espetáculo. Quer deixar uma mensa-
gem aos odivelenses que vieram assis-
tir à sua atuação?
TS - Quero agradecer a presença de todos 
e desejar que continuemos juntos por 

muitos anos a celebrar esta data, tendo 
em mente que essa liberdade que nos foi 
devolvida e aquilo que nos proporciona 
é uma construção diária. Não há direitos 
adquiridos. A liberdade não é um direito 
adquirido, a liberdade constrói-se dia a 
dia e depende de cada um de nós. De 
todos os gestos, de todas as nossas pala-
vras, e da forma como cuidamos ou não 
do nosso exercício de cidadania.

Programa de Compostagem Doméstica 
“Compostar outra forma de Reciclar”
“Compostar outra forma de Reciclar” é um programa da Câmara 
Municipal de Odivelas, em parceria com a Valorsul, que visa 
proporcionar aos munícipes que possuem quintal, horta ou 
jardim a possibilidade de produzirem adubo orgânico através 
da reciclagem de resíduos biodegradáveis domésticos. Para tal, 
esta iniciativa contempla a oferta de compostores domésticos 
e a realização de ações de formação aos respetivos utilizadores.
A compostagem doméstica é um processo 100% natural, gra-
ças ao qual vegetais, folhas de jardim e plantas secas ganham 
uma nova vida, transformando-se em composto para fertilizar 
a terra. Este processo contribui, também, para o enriqueci-
mento do solo e para a diminuição da quantidade de matéria 
orgânica misturada com os resíduos indiferenciados urbanos 
encaminhados para incineração ou aterro, a qual representa 
atualmente cerca de 40% desses resíduos.
Desde março já foram realizadas 9 ações de formação, envol-
vendo um total de 180 participantes que beneficiaram de um 
compostor doméstico para reciclagem dos seus biorresíduos 
domésticos e produção de composto para aplicação nas suas 
culturas.

Pavilhão Susana 
Barroso

O Pavilhão Municipal Susana Barroso está situado no Bairro 
Casal do Rato, na Pontinha. 
Inaugurado em 2009, este recinto é composto por uma nave 
desportiva, seis balneários (dois para árbitros e quatro para 
equipas), um local para armazenamento de material desportivo, 
duas instalações sanitárias, uma bancada com capacidade 
para 216 espetadores, um lugar para pessoas com mobilidade 
condicionada e respetivo acompanhante, e um gabinete de 
trabalho. 
O nome dado ao Pavilhão Susana Barroso é uma homenagem 
do município à Atleta Paralímpica Susana Barroso, Técnica da 
Câmara Municipal de Odivelas. Com uma carreira de cerca 
de 20 anos, Susana Barroso é a atleta feminina portuguesa 
mais medalhada em Jogos Paralímpicos, com três medalhas 
de prata e duas de bronze na modalidade de natação, e uma 
de prata conquistada já no boccia em pares BC4, na Taça do 
Mundo Canadá 2007.

Conhece todos os equipamentos 
municipais disponíveis no nosso 
concelho? Nesta edição da Revista 
Municipal, apresentamos o Pavilhão 
Susana Barroso.

Equipamento Municipal

Projeto em Foco
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VI MOPE - Mostra de Ofertas 
Profissionais e Educativas
Mais que uma mostra, 
uma porta para o futuro 
dos jovens.

Com enorme sucesso, a Câmara Munici-
pal de Odivelas voltou a organizar, pela 
sexta vez, a MOPE, no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas. 
Dirigida a pais, alunos, professores, 
comunidade educativa e público em 
geral, este certame apresentou um con-
junto de atividades didáticas, culturais e 
lúdicas que, entre os dias 5 e 7 de maio, 
envolveram a participação de cerca de 
meia centena de expositores, promo-
vendo a oferta educativa e formativa não 
só no concelho de Odivelas, como na área 
metropolitana de Lisboa. 
Centenas de alunos passaram pelo local, 
contribuindo para o sucesso desta VI 
MOPE, que cada vez mais se constitui 
como um evento de significativo relevo a 
nível nacional, promovido pela autarquia.

Teresa Oliveira - CEPRA 
- Centro de Formação 
Profissional da Reparação 
Automóvel
“Eventos como este são 
fundamentais para aju-
dar jovens indecisos que 
não sabem o que fazer 
profissionalmente.”

Cristina Soares - EPCI - 
Escola Profissional de 
Comunicação e Imagem
“Este tipo de certame 
ajuda a esclarecer os jovens 
através da oferta de cursos 
profissionais que são uma 
mais-valia e uma alternativa 
ao ensino regular.”

Beatriz Duarte - Aluna do 
Curso Profissional Técnico 
de Turismo na Secundária 
de Caneças
“Os alunos nem sempre 
estão bem informados, e 
as escolas, por vezes, não 
transmitem as alternativas 
aos estudantes da melhor 
maneira. Daí que este tipo 
de eventos seja de grande 
importância.”

Inês Rodrigues - EPET 
- Escola Profissional de 
Estudos Técnicos
“São Mostras como esta 
que ajudam a contactar 
mais próximo com os alunos 
indecisos, que procuram 
tirar dúvidas sobre o seu 
futuro profissional.”

Wilson Silva - Aluno 
da Escola Profissional 
Profitecla
“São certames importantes 
para oferecer várias ideias 
aos jovens, que querem 
planear o seu futuro.”

Ana Dantas - Agrupamento 
de Escolas Pedro 
Alexandrino na Póvoa de 
Santo Adrião
“Nós precisamos de mais 
alunos para ensino profissio-
nal, ajudando a esclarecer o 
caminho que podem seguir 
sem ter que, eventualmente, 
voltar para trás caso não 
tenham sucesso no ensino 
regular. Se souberem deci-
dir, atempadamente, evitam 
dissabores.”

Tiago Gouveia - Escola 
Profissional Agrícola 
Dom Dinis / Paiã
“Sem dúvida que a MOPE é 
muito importante para que a 
nossa escola possa mostrar a 
sua oferta educativa e abrir-
-se mais à comunidade. ”

Francisco Cabral - Aluno 
do Instituto dos Pupilos do 
Exército 
“Sem dúvida que a MOPE 
é uma mais-valia que ajuda 
os alunos a escolher entre 
várias ofertas educativas, 
onde temos um bocadinho 
de tudo.”

Rui Pinto - ISCE - Instituto 
Superior de Lisboa e Vale 
do Tejo
“É um evento relevante para 
que futuramente os jovens, 
no ensino secundário ou 
profissional, possam conhe-
cer a nossa existência e fixar 
a sua área de estudo no pró-
prio concelho de Odivelas.”

 VOX POP

Assista aos melhores 
momentos aqui.
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Condomínio – a peça de teatro do 
Centro Cultural Malaposta onde 
munícipes são atores
Entre os dias 16 e 19 de junho, o Centro 
Cultural Malaposta apresentou o espetá-
culo «Condomínio», uma peça de teatro 
cujo palco foi partilhado por um grupo 
de atores profissionais e vários habitantes 
de Odivelas, e que irá percorrer diversos 
concelhos do país.
Desenvolvendo o tema das reuniões de 
condomínio, este espetáculo ampliou 
o debate sobre o que significa coabitar, 
seja num prédio, na rua, no país, ou no 
mundo. Numa discussão sobre a rela-
ção entre os interesses pessoais e os 
interesses de grupo, o bem comum e 
as aspirações individuais, «Condomínio» 
coloca também em questão a pertença 
aos lugares, a comunhão entre as pes-
soas, a relação entre direitos e deveres, 
o exercício da cidadania e a possibilidade 
da ação política no quotidiano, refletindo 
sobre a capacidade crítica e construtiva 
das pessoas em sociedade.
“Criar uma reunião de condomínio que 
não é uma reunião, mas um encontro de 
pessoas que têm que resolver coisas em 
conjunto, tendo também em conta as 
suas necessidades individuais ou egoís-
mos” foi o principal objetivo aquando da 
criação desta peça, segundo o encenador 
Nuno Nunes. “De alguma forma, pode-
mos refletir realidades muito concretas, 
que não são inventadas nem por atores 
nem dramaturgos, mas são a realidade 
destas pessoas”, concluiu.
Para a realização deste trabalho, em 
novembro de 2021 foram iniciados con-
tactos com associações ou entidades 
ligadas a refugiados ou imigrantes. O 
grupo encontrado foi, segundo Nuno 
Nunes, “um grupo homogéneo, com 
pessoas que se interessam pela cultura, 
pelo teatro ou pela prática artística”. No 
entanto, ressalva que poderia ter existido 
“uma expressão mais autêntica da diver-
sidade que existe no concelho”. Ainda 
assim, «Condomínio» abriu espaço para 

a participação de pessoas cuja voz tarda 
em se fazer ouvir, ou cujos problemas e 
vivências podem ficar, muitas vezes, à 
margem das preocupações gerais da 
população. 
Amélia Fresco, Ana Teresa Tomé, 
Armando Miranda, Erickson Carvalho, 
Gyll Cymar, Helena Falcão, Inês Nóvoas, 
Isabel Moura Pinto, Isabel Nunes, Nina 
Pereira, Nuno Gomes, Paula Gonçalves, 
Paulo Ferreira, Jesús Manuel e Teresa 
Fecha são os munícipes que deram 
voz a questões e vivências particulares 
representativas de realidades sociais e 
culturais diferentes vividas em Odivelas, 
tendo atuado ao lado dos atores Nuno 
Nunes – dramaturgo e encenador – Sofia 
Dias e Tiago Sarmento. 
Em «Condomínio» tudo aconteceu, desde 
debates ideológicos a momentos frater-
nais, confidências, discussões acesas e 
passionais, ou interrupções arbitrárias, 
discursos galvanizados e afirmações 
morais.

Isabel 
Moura 
Pinto 

“Atuar na Malaposta é uma opor-
tunidade que nunca quero perder 
e este é um projeto muito interes-
sante, ao qual não podia deixar de 
me associar.”
Odivelense desde que nasceu, esta 
atriz faz parte de dois projetos de 
teatro comunitário: a Associação 
We4 e o Teatro Experimental de 
Odivelas.
“Lidar com profissionais nesta peça 
era uma oportunidade enriquece-
dora que não podia desperdiçar.”

Erickson 
Carvalho 

“Soube desta peça através de um 
amigo e pensei «Porque não?» 
Achei este projeto bastante inte-
ressante por estar ligado a Odi-
velas, e por ser gratuito. Foi muito 
interessante também por ter con-
tacto com pessoas com quem não 
lido no meu dia-a-dia.”

Inês
Nóvoas 

“Sempre tive o sonho de fazer tea-
tro, de experienciar este mundo 
e foi uma experiência fantásti-
ca.”Esta jovem atriz amadora faz 
parte da Associação «Tira-me da 
Rua», da qual teve todo o apoio 
para participar na experiência de 
«Condomínio».
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 A 1 de abril, dia em que se assinalou três 
anos do lançamento do Passe Navegante, 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, marcou presença
na Apresentação Pública da Carris Metro-
politana, que representa um investi-
mento total de cerca de 1,2 mil milhões 
de euros.
A Carris Metropolitana vai trazer uma 
frota de autocarros completamente reno-
vada e uma melhoria notável no serviço 
prestado, com linhas adicionais e novos 
percursos.
O resultado desta verdadeira revolução 
será uma melhor mobilidade urbana para 
todos, com mais conforto, mais fiabili-
dade, mais frequência e uma cobertura 
mais abrangente do território.

Carris Metropolitana está 
a chegar a Odivelas

O concelho de Odivelas tem, desde o dia 
29 de março, um novo mural artístico da 
autoria de João Cavalheiro, mais conhe-
cido por Styler. Esta obra de arte urbana, 
criada ao longo dos últimos três meses, 
está localizada no túnel junto ao Cen-
tro de Saúde da Ramada, na Avenida da 
Liberdade, é composta por dois murais 
laterais, com uma área de cerca de 294 
metros quadrados e retrata algumas per-
sonagens da saga cinematográfica “Star 
Wars”, um tema supra geracional.
O mural foi desenvolvido no âmbito do 
projeto de Arte Urbana da autarquia, que 
visa promover esta arte como forma de 
expressão e comunicação dos jovens e, 
simultaneamente, melhorar os espaços 
públicos.

Novo
Mural 

Plantação 
de árvores
Nem o tempo algo cinzento impediu a 
alegria e o entusiasmo dos alunos que, a 
convite da Câmara Municipal de Odivelas, 
assinalaram a chegada da primavera e 
o Dia Mundial da Árvore, a 21 de março, 
com a plantação de árvores junto à Escola 
Básica Quinta de São José, na Póvoa de 
Santo Adrião, e nas imediações do com-
plexo desportivo da UDR Santa Maria, 
na Pontinha.

Seniores 
visitam 
Oceanário 
de Lisboa e 
Mosteiro da 
Batalha 

A minha 
primeira gincana
Chegou ao fim a iniciativa “A minha 
primeira Gincana”, que decorreu de 
novembro de 2021 a abril de 2022 em 25 
jardins-de-infância da rede pública do 
concelho de Odivelas, com o objetivo 
de incutir nos mais novos o gosto pela 
atividade física. Inserida no programa 
municipal “Desporto na Escola”, esta ação 
decorreu em 73 salas, envolvendo 1609 
alunos.

Odivelas 
na BTL
A Câmara Municipal de Odivelas vol-
tou a marcar presença na BTL – Bolsa 
de Turismo de Lisboa que decorreu em 
março na FIL – Feira Internacional de Lis-
boa. A autarquia esteve representada no 
stand da Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa, onde promoveu o 
concelho, a marca Marmelada branca 
de Odivelas, os doces conventuais e o 
património histórico-cultural. 

No âmbito do Programa Munici-
pal para o Envelhecimento Ativo, 
a Câmara Municipal de Odivelas 
organizou duas visitas gratuitas 
para os seniores do concelho. No 
dia 18 de março, o local escolhido 
foi o Oceanário de Lisboa e, no dia 
22 de abril realizou-se uma visita 
cultural ao Mosteiro da Batalha.
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O Claustro Novo do Mosteiro 
de Odivelas foi palco, a 26 de 
março, da «Noite de Serena-
tas», protagonizada por cinco 
tunas académicas que cativa-
ram mais de 500 espetadores.
Esta iniciativa da Câmara 
Municipal, integrada no Dia 
Nacional do Estudante, con-
tou com a atuação da TunISCE 
- Tuna Académica do Instituto 
Superior de Lisboa e Vale do 
Tejo, da anTUNiA - Tuna de 
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa, do 
Grupo de Serenatas da Facul-
dade de Motricidade Humana, 
da TUNASSA - Tuna Feminina 
do Instituto Superior de Agro-
nomia, e da VenusMonti - Tuna 
Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa.

Na comemoração do 8.º aniversário do “Telhadinho”, Lar da 
CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais 
Adultos, foi inaugurado, a 22 de abril, o Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão (CACI), uma nova resposta social 
desta instituição com capacidade para 30 utentes.
Esta nova valência comporta diversas salas de atividades para a 
prática de desporto e artes plásticas, tendo como principal obje-
tivo proporcionar o bem-estar físico e emocional dos utentes.

Noite de Serenatas no 
Mosteiro de Odivelas 

8.º aniversário do 
“Telhadinho”

Semana da Saúde
No âmbito do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal de 
Odivelas promoveu, de 2 a 8 de abril, a iniciativa “Odivelas, com 
Saúde!”, que envolveu um conjunto de atividades destinadas 
a sensibilizar a comunidade para a importância da adoção 
de estilos de vida saudáveis. Neste sentido, foram realizadas 
recolhas de sangue, rastreios cardiovasculares e nutricionais, 
bem como ações de sensibilização e workshops.

O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
marcou presença, a 2 de 
março, no Mosteiro de Odive-
las, na apresentação pública 
da iniciativa de cariz solidário 
“Um Livro para Angola”.
O evento, promovido pelo 
Lions Clubs International, 
com a colaboração da Câmara 
Municipal de Odivelas, teve 
como objetivo a doação de 
40 mil livros à Biblioteca Pro-
vincial da cidade de Luena, 
apoiando, assim, a Associação 
dos Jovens Ambientalistas do 
Moxico, em Angola.

Presidente da República em 
Odivelas para iniciativa solidária

Na cerimónia, Marcelo Rebelo 
de Sousa elogiou a iniciativa 
e saudou Odivelas, município 
anfitrião, salientando que este 
“é um encontro entre o pas-
sado, cheio de história, rico 
em património cultural, e o 
futuro, num município jovem, 
portador daquilo que é fun-
damental para o futuro dos 
munícipes”.
O Chefe de Estado lembrou, 
também, que este encontro 
simboliza a paz, a solidarie-
dade e “a esperança que ultra-
passa as barreiras, que supera 
os ódios e que faz construir o 
futuro”.
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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, nesta 
edição destacamos o 
Memorial de Odivelas. 

O Memorial de Odivelas, um Monumento 
de Interesse Nacional também conhe-
cido por “Cruzeiro de Odivelas”, situa-se 
no centro histórico de Odivelas.
Considerado como uma das obras mais 
interessantes do estilo arquitetónico 
Gótico em Portugal, este marco do con-
celho fica localizado a escassos metros 
do Mosteiro de Odivelas, orientado no 
sentido Sudoeste-Nordeste, com uma 
das faces voltadas para Lisboa, e outra 
para o Mosteiro.
Supõe-se que este monumento, pre-
sumivelmente do século XIV, assinala a 
passagem do corpo do Rei D. Dinis rumo 
ao Mosteiro, onde viria a ser sepultado. 
Construído em calcário Lioz, extraído das 
pedreiras de Trigache, em Famões, com 
quatro pares de colunas dando apoio aos 
três arcos trilobados, possui também um 

escudo português medieval, utilizado na 
Armaria até ao reinado de D. Fernando.
Alguns autores também consideram 
que se trata de um padrão de couto 
que demarca limites territoriais na área 
jurisdicional do Mosteiro, ou um local 
de portagem, tendo objetivos fiscais 
de cobrança do imposto de barreira da 
coutada.

Nesta edição, o destaque vai para uma 
das ruas mais conhecidas da vila da 
Ramada: a Rua Alfredo Ruas, situada no 
Bairro dos Pedernais e onde está locali-
zado o Jardim de São Lázaro, um magní-
fico espaço verde com 4.310 m2.
O nome desta rua deve-se ao ator e 
autor teatral que nasceu em Lisboa a 
20 de dezembro de 1892, tendo falecido 
em 1966. Alfredo Ruas era filho da atriz 
Adelina Abranches e do empresário Luís 
Ruas, e irmão da atriz Aura Abranches.
Em 1909 estreou-se na peça “A Feiti-
ceira” no antigo Teatro do Príncipe Real. 
Dois anos depois, realizou uma tournée, 
nomeadamente ao Brasil, com Leopoldo 
Fróis e Paquito Calvo, interpretando os 
galãs cómicos das operetas austríacas, 
o que atraiu imenso público. 
Reza a história que Alfredo Ruas terá 
atuado em quase todos os teatros 
portugueses.
Com Álvaro Leal escreveu a farsa “O Cabo 
verde” e com Feliciano Santos a farsa “O 

Campo de Aviação”. Traduziu, ainda, do 
francês várias peças, como “L’enfant de 
l’amor” de Henri Bataille; “La Gamine”, de 
Pierre Weber e Henri de Gosse e “Pour 
Vivre Heureux”, de Yves de Mirande.
Atuou, também, nos filmes “Amor de 
Perdição”, no mudo em 1921 e depois 
sonorizado em 1943; “Documentário de 
Lisboa”, em 1930, “Trevo de 4 Folhas”, em 
1936; “Feitiço do Império”, em 1940; “Um 
beijo roubado”, em 1950 e “Chaimite”, 
em 1952.

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. 

RUAS COM HISTÓRIA

Rua Alfredo Ruas Memorial de Odivelas
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Assembleia Municipal

Contactos e canais institucionais da Assembleia Municipal de Odivelas 

Assembleia Municipal de Odivelas assembleia.municipal@cm-odivelas.ptfacebook.com/ am.odivelas

Comissões especializadas 
retomam atividades 
As comissões especializadas da Assembleia Municipal de Odi-
velas retomaram a sua atividade, tendo já realizado reuniões 
de trabalho com diversas entidades para abordar as temáticas 
de cada comissão.

Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros 
Coordenador Tiago Jesus (PS)

Comissão de Coesão Social e Saúde 
Coordenador Francisco Bartolomeu (CDU)

Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Desporto 
Coordenadora Anabela Rodrigues (PS)

Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território
e Ambiente 
Coordenador Fernando Ferreira (PPD/PSD)

Linda Gonçalves
Bancada PAN

João Galhofo
Bancada CDS/PP

Fernando Oliveira 
Bancada BE

Hugo Ernano
Bancada Chega

André Francisco
Bancada IL

Sessão Solene 
Comemorativa
do 25 Abril  

Rui Teixeira
Bancada PPD/PSD

Beatriz Carvalho 
Bancada PS

Hugo Martins 
Presidente da 

Câmara Municipal 

Miguel Cabrita
Presidente da 

Assembleia Municipal

Marta Lourinho
Bancada CDU

A Assembleia Municipal de Odivelas celebrou o 48.º aniversário 
do 25 de Abril, numa sessão solene que se realizou no Espaço 
Multiusos do Olival Basto.
A sessão contou com os discursos dos representantes das 
diversas bancadas com assento na Assembleia Municipal de 
Odivelas, bem como do Presidente da Câmara Municipal e 
do Presidente da Assembleia Municipal, e com um momento 
musical da artista Paula Oliveira.

Tiago Jesus Francisco Bartolomeu

Anabela Rodrigues Fernando Ferreira
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Mensagem 
do presidente
O gradual regresso à normalidade face 
à evolução da pandemia entre nós, pos-
sível também pela eficácia das medidas 
de combate à pandemia e pelo facto de 
Portugal estar entre os países com mais 
elevada taxa de vacinação, tem reflexos 
naturais no trabalho da Assembleia 
Municipal.
Desde logo, seguindo a boa prática que 
adotámos desde os primeiros dias da 
pandemia, adaptámos os nossos tra-
balhos às condições e regras de saúde 
pública em vigor. Ora, com o levanta-
mento da generalidade das restrições 
voltámos a reunir em modelo integral-
mente presencial, com todos os mem-

bros da Assembleia na sala, o que se 
traduz num inequívoco reforço da dinâ-
mica de participação e de debate político, 
componente fundamental de um órgão 
deliberativo. 
Este levantamento das restrições coin-
cide também com o arranque em pleno 
do trabalho das comissões especializa-
das deste mandato. Agora constituídas 
e já em laboração, as comissões tive-
ram ajustamentos pontuais nos temas 
que cada uma delas cobre e têm a sua 
coordenação assegurada por diferentes 
partidos da Assembleia, exprimindo a 
pluralidade política resultante das elei-
ções autárquicas. 
Neste quadro de maior normalidade, as 
comissões recuperaram não apenas a 
cadência regular das suas reuniões e a 
faculdade de as realizar presencialmente, 
mas também a possibilidade de ir ao 
terreno tomar contacto com a realidade 
do concelho, fazer visitas a instituições e 
reunir com os agentes sociais e econó-
micos nos seus contextos de atuação. 
As comissões especializadas são um 
instrumento importante do trabalho de 
fiscalização da Assembleia Municipal e 
a sua plena ativação é uma boa notícia. 
Cumpre deixar aqui um voto de bom 
trabalho às diferentes Comissões, a todos 
os membros que as constituem e, muito 
em particular, àqueles e aquelas que acei-
taram assegurar as exigentes funções de 
coordenação e de secretariado em cada 
uma delas.   
O nosso regresso à normalidade, que 
todos desejamos sustentável e dura-
douro mas que não deixará de estar 
ligado – como tem estado sempre – às 

condições de saúde pública com que nos 
deparamos, teve aliás uma expressão 
simbólica num momento marcante da 
história contemporânea de Portugal e 
que coletivamente diz tanto ao país, às 
pessoas e às diferentes forças políticas: 
o 25 de abril. 
Desde 2020 que não era possível, devido 
às restrições impostas pela pandemia, 
realizar a tradicional Sessão Solene come-
morativa do 25 de abril. Não deixámos, 
nestes anos difíceis, de assinalar a data, 
nomeadamente através de mensagens 
gravadas em vídeo pelos diferentes parti-
dos e partilhadas por exemplo nas redes 
sociais.
Mas este ano foi, felizmente, possível 
voltar a realizar a Sessão Solene em 
segurança. Escolhemos fazê-lo, simbo-
licamente, de modo descentralizado e 
num local que há mais de uma década 
não recebia esta comemoração: a sala 
Multiusos no coração da malha urbana 
do Olival Basto, a que se seguirão nos 
próximos anos outras localizações. 
Foi e é o contributo da Assembleia Muni-
cipal para a riqueza das comemorações 
do 25 de abril, que no nosso concelho 
têm diversas iniciativas com importante 
expressão popular. Mais do que uma data, 
está em causa um marco fundador da 
nossa história recente e da nossa demo-
cracia, à qual Odivelas estará sempre 
ligada de modo umbilical por via das 
páginas de história que porventura não 
teria sido possível escrever sem o posto 
de comando das operações instalado 
na Pontinha. 

Miguel Cabrita
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