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O Orçamento e as Grandes Opções do Plano são 

os documentos previsionais onde são defi nidas 

as linhas de desenvolvimento estratégico do 

Município, com particular destaque para as 

Grandes Opções do Plano que incorporam 

medidas de alcance estrutural.

Se é um facto que o Orçamento para 2010 

é elaborado numa conjuntura económico-

fi nanceira muito adversa ao poder local, 

assistindo-se a uma quebra sucessiva de 

receitas que os Municípios têm vindo a registar, 

por outro lado a assunção de responsabilidades 

crescentes nas áreas da educação, intervenção 

social, ambiente e saúde, são competências 

que o Município demonstra ser capaz de 

colocar ao serviço da população com maior 

proximidade e efi cácia.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano 

para 2010, serão especialmente centradas 

no sentido de concluir o investimento que 

tem sido concretizado no território do nosso 

Concelho. Será, pois, um orçamento que visa 

preparar o futuro, dotando o concelho das 

infra-estruturas de que há muito carece e que 

não podem esperar mais.

Exemplo disso mesmo, são as pequenas 

obras de proximidade que foram visitadas 

no âmbito do Roteiro para a Valorização do 

Espaço Público, que, não obstante a sua 

dimensão, representam ganhos signifi cativos 

para a melhoria das condições de vida das 

populações.

Também a Agenda para o Desenvolvimento 

Económico, Inovação, Emprego e Cultura, que 

o Executivo Municipal lançou entre os meses 

de Março e Maio, foi, antes de mais, um abraço 

aos empresários deste Concelho, pois são 

eles, mais do que qualquer outro, os actores 

principais do desenvolvimento económico e da 

promoção do emprego em Odivelas.

Visitámos mais de três dezenas de empresas em 

todas as Freguesias do Concelho e contactámos 

com empresários que demonstram grande 

determinação, coragem e vontade de crescer, 

investir e criar emprego, conscientes de que 

só com confi ança no futuro se ultrapassam as 

adversidades desta conjuntura e se promove o 

crescimento e o emprego.

Este número da revista Municipal dá, 

igualmente, grande destaque ao início da 

construção do Hospital Beatriz Ângelo, um 

equipamento fundamental, que irá melhorar 

substancialmente os cuidados de saúde 

prestados aos cidadãos dos Concelhos de 

Odivelas, Loures, Mafra e Sobral de Monte 

Agraço.

Beatriz Ângelo, fi gura impar da nossa História 

(Nacional), pioneira no exercício da medicina 

em Portugal, sufragista e lutadora pelos direitos 

das mulheres, foi a primeira mulher a votar no 

nosso País. A Câmara Municipal de Odivelas, 

associando-se, também, às comemorações do 

I Centenário da República, escolheu também 

o nome de Beatriz Ângelo ao Galardão que 

visa distinguir anualmente uma mulher que se 

evidencie pelo seu contributo para a promoção 

da igualdade de oportunidades. 

Este ano, o Júri decidiu, por unanimidade, 

entregar a distinção à Dra. Leila Marques, 

médica, campeã paralímpica e dirigente 

desportiva, um exemplo de perseverança, 

generosidade e sentido de dever cívico, 

uma mulher que engrandece o nome deste 

Concelho.

Grande destaque, também, para a Educação, 

que continua a ser um dos mais importantes 

eixos estratégicos da política municipal, 

mote para a visita do Senhor Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e da Ministra 

da Educação, que vieram, também, dar o 

testemunho de que Odivelas é um Concelho 

de boas práticas, exemplo de investimento 

naqueles que representam o futuro do nosso 

Concelho e do nosso País – as crianças e os 

jovens.

Odivelas continua, pois, a ser um Concelho que 

se projecta no quadro da Área Metropolitana 

de Lisboa, que aposta de forma determinada 

naquilo que é a sua mais preciosa matéria-

prima – cada um dos seus 153 mil habitantes.

Um abraço amigo da Presidente

A Presidente da Câmara

Susana Amador

Caro(a) Munícipe

Editorial
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ORÇAMENTO Municipal 
e Grande Opções do Plano para 2010

OPÇÕES ESTRATÉGICAS
Recuperação e saneamento fi nanceiro

Reforço da coesão social 

Reabilitação e reconversão sócio-urbana

Revitalização e recuperação do espaço público

Modernização administrativa e empreendedorismo local 

OBRAS SOCIAIS RESULTANTES 
DE APOIOS CONCEDIDOS
-Lar para idosos da Sta. Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Santo 

Adrião

-Complexo de Sta. Teresinha, lo-

calizado entre a Arroja e Famões, 

destinado a idosos, pessoas com 

defi ciência e infância;

-Casas da Granja da APCL -  Asso-

ciação de Paralisia Cerebral - Equi-

pamento para idosos, infância e 

pessoas com defi ciência;

-Lar da CEDEMA - Associação de 

Pais e Amigos do Defi cientes Men-

tais em Famões;

-Projecto do Centro Paroquial de 

Famões;

-Empreendimento Integrado 

da Amoreira;

-Empreendimento PER – Plano        

Especial de Realojamento-  

do Arinto para 28 fogos.

TOTAL DE VAGAS NA OBRA 
SOCIAL PREVISTA
-54 vagas em lares e 90 em centros 

de dia; 

-240 vagas em apoio domiciliário e 

232 em creches; 

-24 vagas para cidadãos e jovens 

defi cientes em Lar Residencial e 

Residência Autónoma; 

-Surgirão ainda 60 apartamentos 

em Residência Sénior Privada; 

-No âmbito do PER- Plano Especial 

de Realojamento – estão previstas 

30 Unidades Residenciais para ido-

sos isolados;

-3 unidades para apoio de emer-

gência a vítimas de violência do-

méstica. 

PRINCIPAIS ENCARGOS 
DIRECTOS DO MUNICÍPIO 
EM OBRAS 
-Construção da nova Escola Básica 

e JI de Caneças;

-Construção dos JI  do Vale Grande 

e JI Olival Basto;

-Construção do JI  da Escola nº 5 da 

Codivel - Odivelas;

-Requalifi cação do JI  da Rua Álva-

ro de Campos – Odivelas;

-Conclusão da Escola Básica e JI 

dos Apréstimos - Ramada;

-Ampliação do JI da Quinta de São 

José - Póvoa Sto. Adrião;

-Conclusão do novo Pavilhão Mul-

tiusos Municipal – Colinas do Cru-

zeiro, Odivelas. 

|Miradouro do Regueirão/Olival Basto |Ilha Ecológica, Odivelas |Requalificação do pavimento/Olival Basto
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O ORÇAMENTO Municipal para 2010,  

é um instrumento estratégico, pau-

tado pelo rigor e realismo fi nanceiro. 

O investimento realizado pelo muni-

cípio, ao longo do tempo, em áreas 

cruciais como a Educação, a Acção 

Social, Ambiente e Saúde, tem sido 

assinalável e irá continuar. 

Os efeitos da crise mundial, tam-

bém tiveram consequências a nível 

nacional e local, com evidente que-

bra de receita. Apesar de tudo, o 

município, através de uma exigente 

recuperação fi nanceira, manterá, 

durante 2010, um elevado investi-

mento em obra pública, por forma a 

assegurar os interesses dos muníci-

pes de Odivelas. O desenvolvimento 

do Concelho é bem visível, com o 

aumento do parque escolar, constru-

ção de refeitórios em todas as es-

colas, novos equipamentos sociais, 

desportivos, culturais e espaços 

verdes. Ainda este ano, será inau-

gurado o Pavilhão Municipal Multiu-

sos, nas Colinas do Cruzeiro, que irá 

constituir-se como um dos grandes 

equipamentos na área metropolita-

na de Lisboa, nas áreas desportiva, 

educativa e recreativa. n

O ORÇAMENTO da consolidação financeira

CONSIDERADO UM dos mais impor-

tantes documentos de gestão, o Pro-

tocolo de Delegação de Competên-

cias nas Juntas de Freguesia delega 

nas Juntas várias competências em 

áreas tão diversas como, manuten-

ção e conservação de espaços ver-

des, mercados, escolas do 1º ciclo, 

jardins de infância da rede pública e 

equipamentos desportivos nelas in-

tegrados. A limpeza das vias, espa-

ços públicos, transportes escolares, 

licenciamento da ocupação da via 

pública e actividade publicitária são 

outras competências delegadas.

O documento, elogiado por todos 

os Presidentes de Junta, transfere, 

este ano, para as Juntas de Fregue-

sia, um montante global superior 

a 6 milhões de euros, acrescido da 

receita abdicada a favor das Fregue-

sias, no que diz respeito às compe-

tências que implicam licenciamento 

em publicidade e O.V.P.. Um valor 

estimado na ordem de 1 Milhão de 

euros. 

A nível nacional, o Protocolo assina-

do entre a Câmara Municipal de Odi-

velas e as Freguesias é considerado 

o mais abrangente, tendo em conta 

a transferência fi nanceira em causa, 

o nível de competências delegadas 

e os critérios de execução e avalia-

ção. n

PROTOCOLO de Delegação de Competências 
afirma política de proximidade entre a Câmara e as Juntas de Freguesia

NA OBRA 

lival Basto |Escola EB1/JI dos Apréstimos/Ramada |Complexo escolar do Porto Pinheiro |EB1/JI da Quinta da Paiã
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100 dias
de mandato e de acção
OS PRIMEIROS meses de gover-

nação do executivo municipal 

foram caracterizados por um 

conjunto de obras e iniciativas 

importantes para o Concelho 

de Odivelas. Desde logo, as 

verbas disponibilizadas pelo 

PIDDAC – Programa de Investi-

mentos e Despesas de Desen-

volvimento da Administração 

Central – vêm de encontro à 

aposta da Câmara Municipal 

de Odivelas em duas áreas es-

peciais: a Saúde e a Educação. 

A dotação fi nanceira aprovada 

em Orçamento de Estado irá 

ser fundamental na constru-

ção dos Centros de Saúde de 

Odivelas e da Póvoa de Santo 

Adrião, bem como permitirá a 

continuada aposta na requali-

fi cação do parque escolar.

O Ambiente também foi uma 

das prioridades deste execu-

tivo, nos primeiros meses de 

mandato: a criação de espa-

ços verdes e de lazer, como o 

Circuito do Jardim da Ribei-

rada, em Odivelas, inaugu-

rado em Novembro; o Jardim 

do Aromas, no Olival Basto; a 

limpeza das linhas de água; a 

construção de ilhas ecológicas; 

a reformulação e conservação 

das zonas verdes existentes e 

a construção de vários Parques 

Infantis.

As preocupações sociais desta 

Câmara, continuam patentes 

nos diversos realojamentos 

iniciados já no mandato ante-

rior  e que , marcadamente, 

dão a este Concelho um rosto 

mais humano, com mais justi-

ça social. A “revolução social” 

colocada em prática passou, 

também, pelo apoio fi nancei-

ro à Santa Casa da Misericór-

dia da Póvoa de Santo Adrião, 

que muito em breve irá ter a 

funcionar um equipamento de 

Lar e Centro de Dia, com ca-

pacidade para 30 utentes cada 

e Serviço Domiciliário para 100 

utentes. Através do Programa 

PARES (Programa de Alarga-

mento da Rede de Equipamen-

tos Sociais) a Câmara celebrou 

um contrato-programa para 

co-fi nanciar a Associação de 

Paralisia Cerebral de Lisboa 

e o Centro Comunitário e Pa-

roquial de Famões, cedendo 

também os terrenos para a 

construção dos seus equipa-

mentos. A Associação de Pa-

ralisia Cerebral irá construir 

no Concelho um equipamento 

social com as valências de cre-

che (66 crianças), lar residen-

cial (24 utentes), residência 

autónoma (10 utentes) e ser-

viço de Apoio Domiciliário (100 

utentes), destinados a pessoas 

portadoras de defi ciência. 

A Câmara Municipal tem esta-

do, também, empenhada em 

resolver, a muito breve prazo, 

a questão dos Serviços Munici-

palizados. A solução será, se-

guramente, a que melhor ser-

vir os interesses dos munícipes, 

tendo em conta a viabilidade 

fi nanceira já que terá de ser 

comtemplada uma substitui-

ção integral das condutas de 

água, uma obra que rondará 

os 27 milhões de euros, a curto 

prazo e os 100 milhões a longo 

prazo. n

|Novos realojamentos

|Construção de escolas

|Circuito Verde da Ribeirada

|Parque Infantil da Ribeirada   



o futuro acontece |07 

HOSPITAL 
Carolina Beatriz Ângelo
FOI NUM clima de grande emoção que decorreu 

a cerimónia de lançamento da 1ª Pedra do futuro 

Hospital Odivelas/ Loures - “Beatriz Ângelo”.

Esta sessão, que decorreu no terreno onde em 2012 

estará a funcionar mais uma unidade de saúde em 

Portugal, contou com a presença do Primeiro-Mi-

nistro José Sócrates, Ana Jorge, Ministra da Saúde, 

Susana Amador, Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, Carlos Teixeira, Presidente da Câmara 

Municipal de Loures, entre muitos outros autarcas 

e entidades.

Este Hospital vai servir 272 mil habitantes dos Con-

celhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Mon-

te Agraço, ocupa uma área com cerca de 166 mil 

metros quadrados e terá como principais valências: 

internamento, consulta externa, cirurgias, mater-

nidade, hospital de dia e urgências.

Susana Amador no fi nal disse que: “este equipa-

mento é muito importante para a população de 

Odivelas, pois estar perto de um equipamento 

desta natureza, dá uma segurança acrescida aos 

cidadãos”.

Ana Jorge, Ministra da Saúde, frisou a importância 

deste equipamento para as populações que vai ser-

vir, bem como, a construção do primeiro hospital 

nesta década.

Para o Primeiro Ministro “90 anos são muitos anos 

e sem dúvida este momento é um dos momentos 

de maior justiça na Área Metropolitana de Lis-

boa”, sendo o “momento de construção de um 

hospital, um momento de aplicação do melhor 

do conhecimento humano para a valorização da 

vida. É, sem dúvida, um investimento na dignida-

de da vida humana”. José Sócrates salientou ain-

da que “sem dúvida, a maior importância deste 

hospital, é garantir que todos sejamos iguais na 

saúde, independentemente da situação económi-

ca e social”.

O Hospital foi baptizado com o nome de Beatriz 

Ângelo, médica, femininista e referida por muitos 

como defensora dos direitos das mulheres. Foi tam-

bém ela a primeira mulher médica a operar no Hos-

pital de S. José e a exercer o direito de voto.

O futuro da saúde no Concelho de Odivelas irá con-

tinuar em crescimento, pois está para breve a cons-

trução dos Centros de Saúde de Odivelas e da Póvoa 

de Santo Adrião. n
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O 110º ANIVERSÁRIO do Instituto de Odivelas 

serviu, mais uma vez, para evidenciar a exce-

lência de um estabelecimento de ensino, com 

uma história que engrandece o Concelho e o 

País. A cerimónia, presidida pelo Presidente 

da República, Aníbal Cavaco Silva, juntou, 

também, outras fi guras ilustres, entre elas 

o Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva e 

a Presidente da Câmara de Odivelas, Susana 

Amador. 

O Chefe de Estado teceu rasgados elogios ao 

Instituto, vincando o comportamento exem-

plar dos seus responsáveis na preservação 

dos valores que o têm orientado ao longo dos 

anos: dedicação, verdade, fraternidade e so-

lidariedade. Cavaco Silva mostrou-se conven-

cido que “a cultura dos valores é da maior 

importância para o crescimento de todos 

os jovens”. Depois da Sessão Solene, o Pre-

sidente da República depositou, ainda, uma 

coroa de fl ores junto ao túmulo de D.Dinis, 

tendo prestado homenagem a todos aqueles 

que deram o melhor de si pelo povo e pela 

pátria. n

PRESIDENTE da República 
no Instituto de Odivelas



FOI JÁ lançada a 1º pedra de 

mais uma nova escola, que irá 

ser construída no Concelho de 

Odivelas. Um projecto liderado pela 

Associação de Jardins Escolas João 

de Deus, uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social. Este novo 

equipamento, de cariz educativo/

social, contempla  as valências de 

creche, jardim de infância e 1º ciclo 

e é destinado ao público em geral, 

mas em particular, às famílias mais 

carenciadas. Neste terreno cedido 

pelo Município, na Urbanização da 

Ribeirada, irão nascer 4 novas salas 

de creche, 6 salas de ensino pré-

escolar e 8 salas de ensino básico, 

com uma capacidade para 413 

crianças. Um projecto educativo que 

refl ecte a imagem de um Concelho, 

que combate a exclusão social e a 

pobreza. n

RIBEIRADA recebe nova escola

educação|09

PEDIBUS

O PROJECTO Pedibus chegou a 

Odivelas e tornou-se mais um 

instrumento de coesão social,  junto 

da comunidade escolar. Abrangendo 

crianças dos 6 aos 10 anos, o 1º 

Pedibus arrancou, este ano lectivo, 

na Escola EB1 Mello Falcão. O Pedibus 

traduz-se num grupo de crianças 

que, acompanhadas de adultos 

devidamente credenciados, fazem 

o trajecto casa-escola, a pé. Com 

este projecto pretende-se estimular 

a prática do exercício físico, a 

motivação escolar, a independência 

das crianças e dos próprios pais, 

que fi cam com mais tempo para as 

suas tarefas diárias. Este projecto, 

resultante de uma parceria da 

Autarquia com a Associação de Pais 

e a Escola,  deverá, muito em breve 

ser alargado a mais escolas. n
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EDUCAÇÃO como eixo estratégico

ESCOLAS e Jardins de Infância construídos de raiz e requalificadas /2010

DESDE SEMPRE, que a Educação, é 

para esta Câmara Municipal, uma 

das principais prioridades.

A Agenda para a Educação, que de-

correu durante 2 meses, iniciou com 

a recepção aos 388 novos trabalha-

dores que correspondem ao pessoal 

não docente das escolas básicas e 

de educação pré-escolar, no âmbito 

da transferência de competências e 

levou ao contacto com a realidade 

escolar do Concelho: visitaram-se 

23 escolas, partilhando expectativas 

com alunos e professores. Os pais ti-

veram um fórum próprio num coló-

quio destinado a debater a” Impor-

tância da família na Educação”, que 

juntou Encarregados de Educação, 

Federações e Associações de Pais.

Consciente de que as infraestrutu-

ras são essenciais para o desenvol-

vimento do ensino, a Câmara Muni-

cipal deu prioridade ao investimen-

to na construção de nova escolas , 

sendo que para o início do próximo 

ano lectivo duas novas escolas irão 

entrar em funcionamento: o Com-

plexo Escolar de Porto Pinheiro, nas 

Colinas do Cruzeiro e a Escola Bási-

ca e JI dos Apréstimos, na Ramada. 

Também, a conservação e manuten-

ção do parque escolar, tem sido uma 

aposta municipal, com obras de re-

qualifi cação a situarem-se próximo 

de 1,5 milhões de euros. No primei-

ro trimestre do ano foram também 

lançadas as primeiras pedras, dos 

futuros Jardins de Infância da Escola 

Básica de Vale do Forno e da EB1 de 

Olival Basto.

Este investimento da C.M., no Pré-

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, permitirá 

aumentar, consideravelmente o nú-

mero de vagas no próximo ano lec-

tivo. 

A oferta de manuais e fi chas esco-

lares aos alunos do 1º ciclo da rede 

pública, e o fornecimento de refei-

ções quentes em todos os refeitórios 

escolares, continuam a ser um dos 

elementos centrais da intervenção 

estratégica municipal tal como o 

alargamento da rede de Bibliotecas 

Escolares. Ao todo já estão em fun-

cionamento, no Concelho de Odive-

las, 9 Bibliotecas Escolares, a última 

foi inaugurada em Fevereiro na Es-

cola do Casal da Serra, na Pontinha.

No campo do investimento escolar 

destaca-se ainda a instalação do 

mini-campo desportivo na Escola 

Básica do 1º Ciclo Máxima Vaz. A for-

te aposta nesta área, signifi ca mais 

20% de verba na Educação, no Or-

çamento Municipal de 2010, face a 

2009. n

|Complexo escolar do Porto Pinheiro

|Escola dos Apréstimos

• EB1/JI D. Dinis – Construção de raiz de 

sala de ginástica, a concluir até ao fi nal da 

interrupção lectiva do Verão (Setembro de 

2010); 

• EB1/JI Quinta da Paiã – Requalifi cação de 

fundo do edifício – Já concluída;

• EB1/JI dos Apréstimos – Construção de raiz 

a concluir até ao fi nal da interrupção lectiva 

do Verão (Setembro de 2010);

• Complexo Escolar do Porto Pinheiro: Cons-

trução de raiz (JI+EB1+EB2/3) a concluir 

até ao fi nal da interrupção lectiva do Verão    

(Setembro de 2010);

• JI do Vale Grande - Construção de raiz:         

JI, Cozinha e Biblioteca, remodelação do 

edifício existente, a concluir até Setembro 

de 2010; 

• JI do Olival Basto - Construção de raiz de 3 

salas de jardim-de-infância e uma sala poli-

valente a concluir até Setembro de 2010.
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JI do Vale Grande |

JI do Olival Basto |

ISABEL ALÇADA esteve, em Feverei-

ro, no Concelho de Odivelas. 

A Ministra da Educação,  visitou a Es-

cola Secundária Pedro Alexandrino, 

no âmbito do Programa de Moderni-

zação do Parque Escolar do Ensino 

Secundário, fazendo a apresentação 

pública de um estudo de uma equi-

pa de especialistas internacionais. 

A avaliação da OCDE não poupou  

elogios à forma como todo o proces-

so tem sido conduzido. O Programa 

de Modernização do Parque Escolar, 

já tinha trazido ao Concelho, no pas-

sado mês de Dezembro, a Ministra 

Isabel Alçada e o Primeiro-Ministro 

José Sócrates, para uma cerimónia 

em que se constatou o seu sucesso, 

na Escola Secundária Pedro Alexan-

drino.Ao todo, o investimento do 

governo neste Programa de Moder-

nização, prevê a reconstrução, am-

pliação e reequipamento, até 2015, 

de 332 escolas secundárias, das 477 

existentes em Portugal, entre as 

quais as da Pontinha e Caneças. n

MINISTRA da Educação em Odivelas apresentou estudo internacional

Ampliação do Parque Escolar/ número 

de vagas em 2010

 

Pré-escolar: + 250 crianças

1º Ciclo: + 576 alunos

2º e 3º Ciclos: + 196 alunos

Investimento Financeiro 

no Parque Escolar até 2013

16,5 Milhões de euros em ampliações 

e requalifi cações

11, 5 Milhões de euros em construção 

de novas escolas

750 Mil euros em polidesportivos cobertos, 

na EB 2º  e 3º Ciclo Carlos Paredes, 

 EB 2º e 3º Ciclo dos Pombais 

e EB 2º e 3º Ciclo António Gedeão
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A CÂMARA Municipal de Odivelas, 

entregou pela primeira vez, o 

Prémio Carolina Beatriz Ângelo. Um 

galardão, anual, atribuído no Dia 

Internacional da Mulher e que visa 

distinguir Mulheres e Instituições que 

se destaquem, pela sua obra, na vida 

deste Concelho, promovendo a luta 

por uma igualdade efectiva entre 

homens e mulheres. A  premiada desta 

1ª edição, foi  Leila Marques da Mota, 

reconhecida campeã paralímpica e, 

actualmente médica no Centro de 

Saúde de Odivelas. 

A cerimónia de entrega da distinção, 

trouxe a Odivelas, ilustres convidados, 

entre eles, a bisneta de Beatriz 

Ângelo, Maria João Fagundes, a 

Secretária de Estado para  Igualdade, 

Elza Pais e o Governador Civil de 

Lisboa, António Galamba. 

Leila Marques, de 28 anos, mostra-               

-se sensibilizada com a atribuição do 

prémio Beatriz Ângelo confessando 

que, acorda todos os dias a pensar 

como poderá contribuir para um 

mundo melhor. n

PRÉMIO Beatriz Ângelo entregue a Leila Marques

Carolina Beatriz Ângelo – 1877-1911

Médica, lutadora sufragista e fundadora da Associação de Propaganda Feminis-

ta, foi a primeira mulher a votar em Portugal. Um facto histórico de luta pela 

cidadania e pela emancipação da situação das mulheres no nosso país. Invo-

cando a sua qualidade de chefe de família, uma vez que era viúva e mãe, Ca-

rolina Beatriz Ângelo conseguiu que um tribunal lhe reconhecesse o direito 

a votar (à revelia) com base no sentido do plural da expressão ‘cidadãos 

portugueses’ cujo masculino se refere, ao mesmo tempo, a homens e a 

mulheres.

Nasceu na Guarda onde frequentou o Liceu, tendo, mais tarde, 

ingressado nas Escola Politécnica e Médico-Cirúrgica em Lisboa 

e concluído o curso de Medicina em 1902. 

Recentemente, viu o seu nome associado à designação do futuro Hos-

pital Odivelas/ Loures.

As comemorações do Dia Internacional 

da Mulher, a 8 de Março, começaram 

com uma iniciativa no Jardim da 

Música. 

O Clube do Movimento, clube que 

promove um envelhicimento saudável 

e activo e cuja larga maioria são 

mulheres, animou aquele espaço com 

a presença de cerca de 500 pessoas, 

que mostraram a sua dinâmica na 

ginástica e aeróbica. n

CLUBE Movimento nas Comemorações do Dia da Mulher
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MARIA João Fagundes bisneta de Beatriz Ângelo

Que ideia guarda da sua bisavó?

As memórias contadas nas 

famílias estão sempre envoltas de 

afectos vários, que nem sempre 

correspondem às fi guras reais, da 

História. No caso da minha bisavó, 

a História  de Portugal lembra-a  

como médica cirurgiã, republicana, 

sufragista. Para nós a Avó Carolina é 

uma mulher doce e carinhosa, uma 

intelectual, cientista, mas coquette, 

que não dispensava a goma nas suas 

rendas, que ela própria engomava, 

sóbria mas sempre atenta às novas 

modas. Lembramo-la como Mãe 

cuidadosa, que mimava a sua fi lha, 

com manifestações de afecto pouco 

comuns numa época de sobriedade 

e distanciamento, e que marcou 

um modo de cuidar nas gerações 

seguintes da nossa família. A sua 

ternura com os doentes, que atendia 

a qualquer hora do dia ou da noite, 

a coragem e rectidão de carácter e o 

seu sentido de humor são memórias 

que desejamos honrar. E uma das 

suas frases preferidas” Muito pode 

a ignorância” ainda hoje é, por nós, 

citada.

 

O papel da sua bisavó é hoje 

visto como muito importante no 

desenvolvimento dos direitos das 

mulheres. De alguma forma sente-

se herdeira desse património 

intelectual?

De modo algum. Não teria essa 

pretensão. A sua vida foi bem maior. É 

pertença, sim, das mulheres de todo 

o mundo e das mulheres portuguesas 

em particular. E de todos nós, dos 

que acreditam que um mundo onde 

o reconhecimento pleno dos direitos 

dos cidadãos se assume como 

condição para o desenvolvimento da 

humanidade.

Acha que o nome e a fi gura da sua 

bisavó têm sido, devidamente, 

acarinhados nos dias de hoje?

Sinto que, com a comemoração 

dos 100 anos da República, o seu 

nome foi, de novo, referido com a 

frequência que merece. A grande 

exposição no Museu da Guarda, onde 

nasceu, e a atribuição do seu nome ao 

Hospital de Odivelas/Loures são dois 

dos acontecimentos mais mediáticos 

que divulgam uma fi gura histórica  ao 

público em geral. E agora o prémio 

da CMO.

 Que representa para si, o Prémio 

Beatriz Ângelo, criado pela Câmara 

Municipal de Odivelas ?

Foi com imenso gosto que soubemos 

que a CMO iria atribuir, a uma mulher 

do Concelho, um prémio com o nome 

de Carolina Beatriz Ângelo. Destacar 

o trabalho de mulheres especiais, 

cidadãs, que pelo seu empenho, valor, 

coragem e inovação contribuem, de 

forma efectiva, para uma sociedade 

de igualdade de oportunidades e 

de plena cidadania parece-me uma 

missão que as autarquias podem 

e devem fazer. Saúdo a CMO por 

isso. Talvez não seja alheio o facto 

da Presidente da Autarquia ser uma 

mulher. 

Presumo que a escolha do nome da 

minha bisavó visava, sobretudo, 

fazer a ponte entre uma fi gura 

do passado, exactamente com as 

características referidas, e as fi guras 

de hoje, igualmente importantes 

e de destacar. Quando conheci a 

primeira homenageada, Drª Leila 

Marques, senti que essa ligação 

estava plenamente conseguida.n
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Como é que se inicia o gosto da Leila 

Marques pelo desporto?

Iniciei a prática de exercício físico 

por indicação médica, pois à partida 

sabíamos que poderia ter problemas 

de coluna devido à diferença de peso 

de ambos os membros. Comecei aos 

3 anos de idade na natação e desde 

então o gosto por esta, e por outras 

modalidades foi aumentando. 

A sua condição, de pessoa com de-

ficiência, teve influência na aposta 

desportiva que realizou?

De certa forma sim. Sem dúvida que 

o factor fundamental é pertencer a 

uma família onde a prática de exer-

cício físico era valorizado. Aliado a 

esse gosto surgiu a capacidade física 

para optar pela via competitiva. De 

certa forma a defi ciência contribuiu 

para que escolhesse competir pois 

permitia-me demonstrar que era tão 

capaz como todos os outros.

“Os atletas paralímpicos 

têm pouco espaço na imprensa 

desportiva”

Os atletas paralímpicos têm ao lon-

go dos últimos anos conquistado, um 

maior prestígio junto da opinião pú-

blica. Na sua opinião há ainda um ca-

minho longo a percorrer nesta área?

Sem dúvida que sim. Devido ao es-

forço levado a cabo por todos os 

atletas, diariamente estes tem vin-

do a conquistar o seu lugar no mundo 

desportivo em Portugal. No entanto, 

ainda se encontra longe do dese-

jável e tal facto pode ser devido à 

pouca atenção demonstrada pelos 

media. O facto de estes atletas não 

terem o seu espaço frequente nos 

jornais desportivos impede também 

que a população em geral conheça 

os seus feitos e resultados desporti-

vos alcançados.

ENTREVISTA a Leila Marques
COM APENAS 28 ANOS, LEILA MARQUES MOTA É ESPECIALISTA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, PRESTANDO SERVIÇO NO CENTRO 
DE SAÚDE DE ODIVELAS. FOI CONSIDERADA A MELHOR NADADORA PORTUGUESA PARALÍMPICA, COM UM VASTO PALMARÉS DESPORTI-
VO, TANTO A NÍVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. JÁ RETIRADA DE COMPETIÇÃO, É ACTUALMENTE PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DE DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM SEDE NO OLIVAL BASTO, COM MANDATO ATÉ 2012, TENDO-SE 
TORNADO NA PRIMEIRA MULHER E A MAIS JOVEM PRESIDENTE DA HISTÓRIA DA FPDD. LEILA MARQUES BRILHOU ENQUANTO ATLETA 
DE NATAÇÃO NOS 400 M LIVRES E 100 M BRUÇOS. AO LONGO DA SUA CARREIRA CONQUISTOU VÁRIAS MEDALHAS ENTRE AS QUAIS 
A DE BRONZE, NO MUNDIAL DE 2006, NA ÁFRICA DO SUL, NO MESMO ANO EM QUE FOI ELEITA A QUINTA MELHOR NADADORA 
DO MUNDO EM NATAÇÃO ADAPTADA. NOS JOGOS PARALÍMPICOS DE PEQUIM FICOU EM 7.º LUGAR
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Sempre conseguiu conciliar a sua actividade pro-

fissional com a carreira desportiva ?

Neste momento já abandonei a competição mas 

era com esforço que o fazia. O truque estava 

em estabelecer prioridades e consoante a fase 

da época desportiva dar preferência ao estudo 

ou então à preparação física.

O facto de ser mulher, tem-lhe trazido mais ou 

menos vantagens na sua vida desportiva e pro-

fissional?

Não sinto que tenha sido alvo de discriminação 

por ser mulher. Em Medicina as mulheres exis-

tem em maior quantidade embora os cargos de 

decisão ainda pertençam na sua grande maioria 

aos homens. No desporto tive a sorte de perten-

cer a uma modalidade em que ambos os sexos 

eram valorizados de igual forma. 

Recebeu há pouco tempo, da Câmara Municipal 

de Odivelas, o prémio “Beatriz Ângelo”. Como 

mulher, acredita que há ainda que trabalhar 

muito pelo reconhecimento do papel feminino 

na sociedade portuguesa?

Sim, ainda há muito trabalho a desenvolver 

nesse campo. Verifi camos ainda que existe uma 

grande diferença em termos de salários, esco-

laridade e oportunidades de emprego compa-

rando os homens com as mulheres e como tal 

temos todos que lutar para que essas diferenças 

se dissipem. 

É também presidente da FPDPD, como tem corri-

do essa sua nova função ?

Vivemos em tempos conturbados a nível mun-

dial do ponto de vista fi nanceiro. A FPDPD – Fe-

deração Portuguesa de Desporto para Pessoas 

com Defi ciência - não é excepção. Temos gran-

des difi culdades fi nanceiras e portanto é uma 

luta diária para que possamos desempenhar as 

nossas obrigações. 

Futuramente, que metas tem a Leila Marques 

para a sua actividade profissional ou até des-

portiva ?

A nível profi ssional gostaria de apostar na área 

da Medicina Desportiva e vou tentar fazê-lo. 

A nível desportivo, após abandonar a carreira 

competitiva, pretendo apenas praticar exer-

cício físico de uma forma saudável de modo a 

manter a minha qualidade de vida. 



Atletas Olímpicos no CEO

 “O OLIMPISMO em Portugal” e o seu 

percurso nos últimos 100 anos, trou-

xe a Odivelas diversos atletas olím-

picos de renome e algumas fi guras 

proeminentes ligadas ao sector. O 

Presidente do Comité Olímpico de 

Portugal, Vicente Moura, esteve na 

inauguração, que contou com a  pre-

sença da Presidente da Câmara, Su-

sana Amador e de vários campeões 

olímpicos.  

Durante os restantes dias, a visita 

dos atletas, foi aproveitada pelos 

jovens das Escolas Secundárias do 

Concelho, para um série de debates 

informais, uma forma de promover, 

junto dos mais novos, os valores 

olímpicos e do desporto em geral, 

que passam pela competição, mas, 

também, pela paz e pelas práticas 

desportivas saudáveis.

Rosa Mota visitou a exposição e de-

monstrou o espírito olímpico, que 

ainda mantém, apesar do seu afas-

tamento da competição, incentivan-

do os jovens a “estudar, praticar 

desporto e acreditar no futuro”. 

Também o judoca Pedro Dias refe-

riu que a “superação de nós mes-

mos constitui o verdadeiro espírito 

olímpico”. 

A mensagem de todos os atletas 

convidados reforça, ainda, a ideia 

de que o desporto é essencial como 

fonte de saúde, de vida e de boas 

práticas. n

“OLIMPISMO em Portugal” no Centro de Exposições

| Atletas José Gregório e Nuno Delgado

| Rosa Mota: Campeã olímpica da Maratona/Atletismo

| Atletas Susana Feitor, José Gregório e Carlos Ribeiro
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A EDUCAÇÃO desportiva assume, nos dias de hoje, uma importância redo-

brada no crescimento das crianças e jovens. Com o objectivo de incutir 

hábitos de vida saudável, a Câmara Municipal elaborou um “Programa da 

Actividade Física e do Desporto nas Escolas”. Uma iniciativa abrangente, 

que visa incentivar a prática desportiva e reforçar a formação no âmbito 

psico-motor.

Este Programa, percorre todo o Concelho, sendo constituído por uma 

grande variedade de actividades: Ténis, Rugby, Golfe, Voleibol, Ginásti-

ca, Basquetebol, Atletismo e Ciclismo.

Participam mais de 10 mil alunos das escolas EB1/2/3 de Odivelas. n

DESPORTO escolar envolve milhares de crianças

NO ÂMBITO do Programa da Activi-

dade Física e do Desporto nas Esco-

las, decorreu na Escola Secundária 

da Ramada o 2º Sarau Gímnico. 

160 alunos/ginastas de todos os 

graus de ensino participaram nesta 

iniciativa de desenvolvimento físi-

co e integração social no contexto 

escolar. Ginástica acrobática, artís-

tica, de grupo, trampolins e dança, 

foram algumas das modalidades 

presentes. n

O Dia do Voleibol serviu como pre-

texto para lançar nas escolas do 

Concelho de Odivelas o Projecto 

Gira-Vólei, que teve a adesão de 

11 escolas, e envolve um total de 

1045 alunos.

Esta iniciativa será, ainda, dina-

mizada nas escolas aderentes em 

colaboração com a Associação de 

Voleibol de Lisboa. No encontro de 

10 de Março participaram cerca de 

100 alunos das escolas básicas do 

1º, 2º e 3º Ciclos, escolas Secundá-

rias e o Instituto de Odivelas. n

DIA do Voleibol

2º SARAU Gímnico Odivelas

TAMBÉM INSERIDOS no Programa 

para o desporto escolar, os Jogos da 

Primavera, estão na sua 2º edição e 

em plena acção. Este ano com mais 

modalidades desportivas, apresen-

tam-se como uma iniciativa orga-

nizada, apostada em proporcionar 

momentos de agradável actividade 

física e de convívio entre todos os 

participantes das 17 escolas EB1 do 

Concelho. O êxito desta iniciativa, 

deve-se a um trabalho conjunto de 

professores, pais e escolas, com o 

objectivo de promover o gosto pelo 

desporto junto dos mais pequenos, 

em actividades tão diversas como o 

Atletismo, o Badmiton, o Voleibol e 

o Basquetebol.  

A Participação este ano ascendeu 

aos 3055 alunos. n

JOGOS da Primavera



A VASTA oferta cultural no Concelho de Odivelas, já 

trouxe a Odivelas os mais reputados e consagrados 

artistas nacionais e até locais.

Pelo Centro de Exposições de Odivelas, que se tor-

nou numa verdadeira âncora cultural, nomes como 

Nadir Afonso, Maluda e agora Júlio Pomar, engran-

decem e prestigiam a Cultura no Concelho. 

Júlio Pomar, Pintor e Escultor há muito consagrado, 

expõe as suas obras,  em Odivelas, desde 25 de 

Março. Esta grande fi gura da arte europeia, tem 

as suas obras de Pintura, Serigrafi a  e Escultura  no 

CEO e nos Paços do Concelho. Para visitar pelo Ve-

rão fora. n

Centro de Exposições de Odivelas

Sala António Lino– Pintura

Até 26 de Setembro

Auditório – Serigrafi a

até 29 de Agosto

Paços do Concelho - Átrio – Escultura e Serigrafi a

de 14 de Maio a 29 de Agosto

JÚLIO Pomar em Odivelas

AINDA NO Centro de Exposições, realce para a ex-

posição “ Ó Vasco, tens cá disto? O actor, o autor e 

o homem”. Uma homenagem a Vasco Santana que 

surgiu no âmbito do Dia Mundial do Teatro e que 

deu a conhecer o percurso desta fi gura da cultura 

portuguesa. Outro dos trabalhos mais recentes a 

passar pelo Centro de Exposições, foi a Exposição 

de esculturas em Madeira de Vítor Brotas, numa 

exposição intitulada “Renascer”. n

“Ó VASCO tens cá disto”

OFERTA cultural 
diversificada

18|odivelas em movimento
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NUMA LINHA de continuidade, o Centro Cultural 

Malaposta, mudou de Administração, mas manteve 

a mesma Direcção Artística, liderada por Manuel 

Coelho. O Presidente do Conselho de Administra-

ção da Municipália, empresa municipal que gere 

a Malaposta, Rui Nascimento, aposta no reforço 

da programação de qualidade destinada a todo o 

tipo de públicos, fazendo da Malaposta uma casa 

com arte que se tornou numa referência cultural 

dentro e fora de portas. 

No último trimestre a variedade de espectáculos 

tem sido ponto de ordem com momentos de gran-

de qualidade no Teatro, Cinema, Música, Dança, 

Poesia, Exposições, entre outros. 

No teatro, destaque especial para o Gato das Bo-

tas, em cena na Sala Experimental desde o ano 

passado e que promete entrar Verão a dentro, 

pelo menos até 31 de Julho. É uma peça destinada 

a todas as crianças a partir dos 3 anos e conta no 

elenco com a participação dos actores Ana Lan-

dim, Isabel Ribas, Jorge Estreia, Luís Pacheco e 

Rui Raposo, numa adaptação e encenação de Fer-

nando Gomes. Um espectáculo aberto às escolas, 

mediante marcação prévia e que tem contado com 

grande participação do público.

Ainda na área da representação, a Malaposta as-

sinalou o Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março. 

Nesse dia muito especial, a Malaposta encheu-se, 

para assistir à apresentação da peça o Anjo de 

Montemuro, um espectáculo de grande qualidade, 

que esteve em cena a 26 e 27 do mesmo mês.

Na música, o fado tem sido uma das apostas ga-

nhas pela Malaposta, trazendo ao Olival Basto no-

mes conceituados do panorama artístico nacional, 

entre eles Vicente da Câmara e Cidália Moreira. 

Em Março, a actuação da “fadista cigana”, como 

é conhecida do grande público, levou ao rubro to-

dos os presentes no auditório, numa noite de fado 

inesquecível. Com uma família ligada, intimamen-

te, ao fl amenco, Cidália Moreira desde muito cedo 

assumiu a sua paixão pelo canto e pela dança. n 

CULTURA com alma
 na Malaposta
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EM FEVEREIRO, mais de 150 munícipes seniores 

aprenderam a trocar mensagens em correio 

electrónico e no messenger e, inclusive, a 

pesquisar o mundo fantástico da Internet que 

permite novos conhecimentos e experiências.

A descoberta deste novo mundo foi permitida 

pela Câmara Municipal que promoveu, em 

conjunto com a Vodafone Portugal, uma acção 

de formação junto dos munícipes, oriundos 

de todas as freguesias do Concelho, que 

aprenderam a trabalhar com um computador.

O projecto intitulado “Novas Tecnologias e 

Internet Sénior”, permitiu aos nossos “alunos” 

entre os 48 e os sempre surpreendentes 93 

anos, usufruírem melhor da sociedade de 

informação, aproximando as gerações. 

No fi nal do ano passado, este Projecto 

Municipal possibilitou a cedência, por parte da 

autarquia, de computadores portáteis a todas 

as IPSS do Concelho, tendo a Vodafone Portugal 

assegurado a instalação e o acesso gratuito à 

Internet. 

Sublinhe-se que a Internet pode facilitar o 

dia-a-dia dos seniores, nomeadamente no 

pagamento de serviços diversos, marcação de 

exames, emissão de documentos e acesso a 

contas bancárias.n

INTERNET Sénior

O DIA  Nacional do Doente com AVC, foi assinalado 

em Odivelas com um Rastreio aos Factores de 

Risco Vascular. Pelo Centro Comercial Odivelas 

Parque, passaram cerca de 400 pessoas para se 

informarem e realizarem testes de diagnóstico 

diversos, como a medição de Colesterol, da 

Glicemia ou da Tensão Arterial. Uma campanha 

que teve como objectivo principal sensibilizar 

a população para a probabilidade de riscos de 

AVC`s. A iniciativa foi promovida pela Câmara 

Municipal em parceria  com a Sociedade 

Portuguesa de Acidente Vascular Cerebral. 

A actriz Sónia Brazão apadrinhou o evento, 

dirigido a todos os munícipes, em particular 

aos utentes dos Centros de Dia e Lares para a 

Terceira Idade. n

RASTREIO AVC

| Actriz Sónia Brazão
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A CÂMARA Municipal continua 

determinada em garantir justiça 

social para todos os seus munícipes. 

Desde o início deste mandato, 62 

famílias sem habitação condigna 

receberam as chaves de uma nova 

casa, com rendas mensais adaptadas 

ao seu rendimento, possibilitando o 

início de uma nova vida às pessoas 

mais necessitadas. 

A política de realojamentos que vem 

a ser seguida, visa promover uma 

verdadeira inclusão social para todos, 

ao mesmo tempo que se promove o 

fi m de alguns núcleos habitacionais 

degradados no Concelho.

Estas habitações foram entregues no 

âmbito da candidatura municipal ao 

PROHABITA I . n

PROHABITA

HÁ MUITO sonhado, o Banco de 

Bens Doados da Câmara Municipal 

de Odivelas passou a ser uma 

realidade. 

Este é um projecto de solidariedade 

destinado a ajudar quem mais 

precisa. O objectivo passa pela 

recolha de bens doados por 

particulares ou empresas a munícipes 

com carências socioeconómicas e 

famílias residentes no Concelho de 

Odivelas. 

Os bens recepcionados fi cam 

agrupados em diversas categorias, 

entre elas, têxteis, calçado, 

electrodomésticos, brinquedos, 

material didáctico, mobiliário, 

fraldas descartáveis e outro tipo de 

materiais. 

Se estiver interessado em doar 

artigos, deverá entrar em contacto 

com a Divisão dos Assuntos Sociais da 

Câmara, através do nº de telefone: 

21 932 09 60.n

ODIVELAS Solidária

A CÂMARA Municipal assinalou, a 3 

de Dezembro, o Dia Internacional 

das Pessoas com Defi ciência, 

promovendo a Festa da Inclusão 

Social no Centro Paroquial da Póvoa 

de Santo Adrião. Pretendeu-se 

consciencializar a sociedade para os 

benefícios de integrar as pessoas com 

defi ciência nos diversos quadrantes 

da vida cultural, política, económica 

e social. 

Para quem teve a oportunidade de 

ver os trabalhos na área da música, 

teatro, dança e moda por parte de 

diversas instituições do Concelho, 

fi cou provado o facto de Odivelas 

ser um Concelho cada vez mais 

inclusivo.n

FESTA da Inclusão Social
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CÂMARA aposta na Valorização 
do Espaço Público

|Pça. Bento Jesus Caraça, Pontinha

|Largo Elina Guimarães, Odivelas

|Ilha Ecológica, Caneças |Jardim dos Aromas, Olival Basto

|Parque S. Sebastião, Famões

|Pça. Bento Jesus Caraça, Pontinha



Espaços requalifi cados

odivelas em movimento

Ihas Ecológicas em Odivelas e Caneças, 

aumentam a qualidade da recolha dos resíduos 

sólidos urbanos e melhoram o ambiente;

Requalifi cação do espaço junto à Ribeira de 

S. Sebastião, em Famões, com novo Parque 

Infantil;

Novo Jardim dos Aromas no Olival Basto;

Requalifi cação da Rotunda das Patameiras, 

em Odivelas;

Parque Infantil da Serra da Luz, na Pontinha;

Praça Bento de Jesus Caraça, na Pontinha 

com circuito Bio-Saúdável;

Parque do Regueirão com Miradouro, no Olival 

Basto.

PROMOVER AS obras de proximidade, é o 

objectivo do Roteiro para a Valorização do 

Espaço Público. Uma iniciativa que vai de 

encontro ao desenvolvimento sustentado do 

Concelho, das pequenas obras, de arranjos no 

local público, essenciais pelo impacto directo 

que têm na vivência e no convívio diário dos 

cidadãos.

A Presidente da Câmara, tem, assim, visitado 

algumas obras realizadas pelo Município, 

nas diversas Freguesias, muitas delas, 

directamente solicitadas pelos moradores, no 

âmbito do Orçamento Participativo. Além dos 

grandes equipamentos públicos, cruciais para 

a promoção do desenvolvimento do Concelho, 

a obra de proximidade assume  importância 

estratégica na valorização do espaço público e 

na consciência ambiental  daí resultante. Esta 

viagem por alguns dos espaços requalifi cados 

tem passado, por jardins, parques infantis, 

pracetas, repavimentação da rede viária, 

recolha de lixo em modernas ilhas ecológicas 

e outras variadas obras de requalifi cação. n

aposta na Valorização 
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|Parque do Regueirão , Olival Basto

|Rotunda das Patameiras, Odivelas

|Parque Serra da Luz, Pontinha

Roteiro para a Valorização



A IMPORTÂNCIA de formar os cida-

dãos para as questões ambientais, é, 

também, uma das prioridades desta 

Câmara Municipal. 

No Dia da Árvore, um conjunto de 

iniciativas e actividades apelaram à 

necessidade de preservação de um 

ambiente limpo e saudável. No Pinhal 

de Paiã, o pulmão de Odivelas, de-

correram várias acções voluntárias, 

conjugadas com a iniciativa “Limpar 

Portugal”, destinadas à comunidade 

escolar e população em geral. A “Ac-

ção de Limpeza do Pinhal da Paiã” 

contou com a presença de todos os 

utentes, crianças e escoteiros. Das 

deslocações de escolas ao Centro 

Ecológico de Odivelas, na sequência 

dos ateliers realizados nesse âmbito, 

resultou a construção de uma árvo-

re de grandes dimensões alusiva às 

Comemorações do Dia Mundial da 

Árvore. 

A Presidente da Câmara Municipal, 

Susana Amador, associou-se ao Pro-

grama “Plantar uma Árvore”, na Es-

cola Básica, 2º e 3º Ciclo do Pombais, 

tendo plantado um pinheiro no dia 

21 de Março. 

Uma iniciativa que resultou de uma 

parceria entre a Autarquia e a Em-

presa Valorsul, que ofereceu 60 pi-

nheiros para serem plantados nas 

escolas do Concelho. n   

NO SEGUIMENTO das políticas am-

bientais e educacionais praticadas, 

em especial com o Programa Urbano 

Rural, a Câmara Municipal tem pro-

curado envolver os seus cidadãos, 

incentivando-os a contactar, direc-

tamente, com a natureza e a vida 

rural. É nesse sentido, que surge a 

iniciativa “Um dia na Quinta”, que 

pretende dar a conhecer um pouco 

da  vida dos animais, na Quinta da 

Escola Agrícola D. Dinis na Paiã.

A iniciativa permitiu, durante o pe-

ríodo das férias escolares da Páscoa, 

visitas guiadas e a exploração do 

espaço natural.  Os jovens partici-

pantes puderam andar de bicicleta 

na EcoPista ou de pónei no picadei-

ro, assistiram à ordenha das vacas, 

à tosquia das ovelhas ou à limpeza 

das instalações dos animais, visita-

ram a vacaria, observaram os leitões 

a conviver com as suas mães, viram 

os répteis, os periquitos os porqui-

nhos da Índia, os patos, os pombos e 

todos os outros animais que habitam 

naquele espaço rural. n

AMBIENTE saudável

UM dia na quinta
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Ecológico de Odivelas, na sequência 

dos ateliers realizados nesse âmbito, 

re de grandes dimensões alusiva às 

Comemorações do Dia Mundial da 

residente da Câmara Municipal, 

ombais, 

tendo plantado um pinheiro no dia 

Uma iniciativa que resultou de uma 

nheiros para serem plantados nas 

PROJECTO PIONEIRO da Câmara de 

Odivelas,  a Hipoterapia conheceu em 

Dezembro, mais um momento impor-

tante da sua vida. No Centro Hípico 

da Paiã, foram entregues os certifi ca-

dos de fi nal de Curso de Formação de 

Auxiliar de Equitação Terapêutica. Em 

parceria com a Escola Agrícola D.Dinis, 

este projecto pioneiro, recebe o apoio 

da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa e Vale do Tejo, e tem vindo a 

cimentar-se na área da Educação. A 

Hipoterapia destina-se a crianças com 

patologias variadas, que vão desde o 

Autismo à Multidefi ciência. 

O projecto reforça, mais uma vez, a 

aposta feita na promoção da igual-

dade de oportunidades, apoiando-se 

num método terapêutico em que a 

ajuda do cavalo é dirigida a crian-

ças com necessidades educativas es-

peciais, abrangidas pelas Unidades 

de Ensino Estruturado das escolas da 

rede pública do Concelho. A equita-

ção terapêutica tem benefícios di-

rectos no bem-estar físico, mental, 

social e emocional destas crianças. A 

Hipoterapia tem como princípio acti-

vo a utilização dos movimentos do ca-

valo a passo, que ajudam a corrigir a 

postura do corpo do cavaleiro. Neste 

momento o projecto já conta com 30 

participantes. 

Trata-se, pois, de um projecto de 

boas práticas que muito fi ca a dever 

à competência dos técnicos que nele 

trabalham. 

Uma equipa, devidamente preparada 

para prestar um atento acompanha-

mento das crianças, nunca descuidan-

do todos os esforços em prol da reabi-

litação de quem mais precisa. n

HIPOTERAPIA 
em Odivelas
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O REFORÇO da política de apoio ao tecido empresarial, é 

uma das apostas da Câmara Municipal de Odivelas. Sempre 

preocupada em incentivar a dinamização do comércio local, a 

autarquia colocou em marcha a Agenda para o Desenvolvimento, 

Inovação, Emprego e Cultura.

Nesse  âmbito, a Presidente da Câmara, Susana Amador, visitou 

nestes últimos dois meses, 30  empresas do Concelho, contactando 

com os responsáveis e ouvindo, de viva voz, as preocupações 

e projectos  dos agentes económicos, fundamentais para o 

desenvolvimento, crescimento e modernização do Concelho de 

Odivelas. 

Esta aposta numa relação de proximidade entre a Câmara 

Municipal e todos os empresários, passa pela criação de um 

conjunto de políticas e de acções que ajudem a estabelecer 

mecanismos de investimento.

Para além da Agenda para o Desenvolvimento, Inovação, 

Emprego e Cultura, foram desenvolvidas outras iniciativas:

Odivelas vai às compras – Portal que permite a visita virtual 

das principais ruas do comércio de Odivelas, como meio de 

interacção e forma de chegar ao consumidor.

Odinvest – Agência para o desenvolvimento económico, criadora 

de oportunidades, sempre em parceria com a Câmara Municipal 

e estimulando o empreendedorismo

Isenção de derrama, durante três anos, às empresas que  se 

instalem no Concelho de Odivelas criando pelo menos três 

postos de trabalho,desque que provem, anualmente, a sua 

manutenção durante o período de isenção.

Adesão ao Programa Simplex , com a criação do “Alvará Já” e 

“Licença na Hora”. n

DINAMIZAÇÃO do Comércio Local

MODCOM esclarece 
e incentiva comerciantes
O ESCLARECIMENTO  é, também, um dos aspectos mais 

importantes no auxílio à modernização revitalização, 

qualifi cação e fomento do comércio de proximidade.

Numa sessão sobre o MODCOM, promovida pela Câmara 

Municipal, com a colaboração do IAPMEI- Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas e Investimento – os comerciantes  

esclareceram dúvidas e tomaram conhecimento de formas de 

investimento previstas na lei, com vista à modernização do 

comércio local. O MODCOM serve de base para as candidaturas 

ao projecto designado por “ Odivelas às Compras”. n

António Coelho Dias, SA

Arcoventil 

Autozitânia

Aviário Tropical

BostiK, Unipessoal Lda

C.F.P.Sector Alimentar Pontinha

Carvalho & Lemos, Lda.

Codan Portugal 

Confrasilvas - Confragens S.A.

Construções Arnaldo Dias

Copidata

Corporation Fitness Center

Dailidoce

Decoluso - Agentes Transitários, Lda

Flower Market

Frigorífi cos Imperial

Guide

IBT - Internet Business Technologies

Icotrónica

IT4BIZ

Micau

Mundicenter

Municipália, EM

Musifex

Norsantos

Os Preguiças

Reymon 

Spirit Day Spa

Termiso 

Transportes Oscarodivel

Vazconstrói, SA

Vidrofornense

EMPRESAS visitadas



A data memorável do 25 de Abril de 

1974 voltou a ser recordada no Con-

celho de Odivelas pela Assembleia 

Municipal que, no passado dia 25 

de Abril, realizou uma Sessão Evo-

cativa, na qual estiveram presentes 

a Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, a 1ª secretária da As-

sembleia Municipal, em represen-

tação do Presidente Sérgio Paiva, 

bem como todos os representantes 

das forças políticas, presidentes das 

Juntas de Freguesia do Concelho, 

Forças Vivas e Deputados Munici-

pais, entre outros.

A cerimónia teve início com o dis-

curso da Presidente da Câmara Mu-

nicipal que desafi ou todos os con-

vidados a refl ectir sobre a questão 

“ONDE ESTÁ ABRIL? Abril está e 

estará sempre presente na nossa 

memória colectiva como uma data 

libertadora. A revolução dos cravos 

foi e é um acontecimento maior da 

história de Portugal. Seguramente o 

mais relevante do século XX”. 

Para Susana Amador, “no Município 

de Odivelas, tentamos diariamen-

te que Abril fl oresça e se cumpra 

através da nossa acção e políticas 

municipais.” A autarca sublinhou 

que “Abril em Odivelas, está e es-

tará sempre na aposta efectiva na 

Educação e numa escola pública de 

qualidade, onde desde 2005 já fo-

ram investidos 5 milhões e 800 mil 

euros e criadas 16 novas salas de 1º 

ciclo e 10 novas salas de jardim-de-

infância. 

Em Setembro teremos mais 25 salas 

novas de 2º e 3º ciclos, 28 de 1º ciclo 

e 12 de jardim-de-infância”. 

A Presidente da Câmara afi rmou ain-

da que “Abril em Odivelas, está no 

combate à pobreza e numa politica 

social de habitação que não esquece 

as mulheres isoladas com fi lhos, os 

defi cientes e os idosos, quer no PER, 

quer no PROAHBITA, quer na constru-

ção de novos equipamentos sociais, 

o espírito de Abril respira por aqui 

e inspira-nos neste trabalho sempre 

inacabado. Abril em Odivelas, está 

na cruzada colectiva a favor de mais 

saúde, por isso somos inovadores e 

um concelho modelo na educação 

para a saúde e queremos sê-lo ain-

da mais no futuro com a construção 

das Unidades de Saúde Familiar que 

foram contratualizadas, com o novo 

Hospital Beatriz Ângelo, e outros 

investimentos nos cuidados continu-

ados que farão de Odivelas um Con-

celho mais Saudável.”

Seguiram-se as intervenções dos 

representantes das Forças Políticas 

com assento na Assembleia Muni-

cipal: Armando Ferreira pelo PPM 

- Partido Popular Monárquico, Duar-

te Barracas, pelo MPT - Movimento 

Partido da Terra, Maria do Carmo 

Gonçalves pelo Bloco de Esquerda, 

Mariana Cascais pelo CDS – Partido 

Popular, Joaquim Campos pela CDU 

– Coligação Democrática Unitária, 

Fernando Ferreira pelo PPD/PSD – 

Partido Social Democrata e Eduarda 

Barros pelo PS - Partido Socialista.

O Presidente da Assembleia Muni-

cipal (ausente por motivos de saú-

de), cujo discurso foi lido pela 1º 

Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal, Vanessa Porto, afi rmou 

acreditar “que juntos, com serieda-

de, com esforço, passo a passo, num 

caminho difícil e naturalmente não 

isentos de erros, poderemos alcan-

çar um futuro melhor”. Para Sérgio 

Paiva “Em democracia, a relação 

entre instituições e a opinião públi-

ca é muito exigente, e a tendência é 

para que o nível dessa exigência seja 

cada vez maior. Numa sociedade co-

municacional aberta, não sujeita a 

censura e na qual é cada vez maior 

a produção e circulação de informa-

ção e o comentário livre acerca de 

todos os assuntos como  a Portugue-
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DIA da Liberdade assinalado em Odivelas

|Presidente Susana Amador

|Vanessa Porto

|Francisco Mendes e José Fanha

sa, é natural que a excelência seja 

almejada por todos”.

A cerimónia terminou com um es-

pectáculo de Francisco Mendes, que 

teve a participação do poeta José 

Fanha, António Palma e Fernanda 

Lopes, numa tertúlia musical sobre 

o 25 Abril. n




