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Comunicar é essencial à transparência na gestão de uma Autarquia.

Face aos sérios constrangimentos financeiros impostos às Câmaras Municipais, resolvemos 

tirar partido das novas tecnologias de comunicação e informação, através da edição de um 

Boletim Informativo online, através do qual chegaremos a si de forma mensal.

Nesta edição o destaque principal vai para a área da Juventude.

A aposta da Câmara Municipal de Odivelas em políticas direcionadas à Juventude do seu 

Concelho é uma clara realidade!

São inúmeras as ações e condições criadas pela Autarquia que procuram cativar e convidar 

os jovens a uma participação ativa e cívica na vida da sua cidade.

As atividades que estimulem e transmitam novos conhecimentos e experiências, são 

contributos fundamentais para garantir aos jovens, maiores oportunidades quanto ao seu 

desenvolvimento enquanto ser humano, promotoras de saúde e bem-estar, de solidariedade 

e consequentemente de mais e melhor qualidade de vida para estes homens de amanhã.

Mas a Política Municipal de Juventude deve ser encarada de forma global, numa estratégia 

de mainstreaming.

Em todas as áreas, quando apostamos na educação e no combate ao abandono e insucesso 

escolar, quando fazemos habitação jovem a custos controlados, quando lançamos concursos 

de ideias para os jovens instalarem negócios no centro histórico de Odivelas, quando 

reabilitamos o espaço público e, essencialmente, quando planeamos o território e a atração 

de investimento, a preocupação com os jovens está sempre presente.

O novo Cartão Jovem Cidadão, recentemente lançado, foi criado a pensar nos jovens do 

Município de Odivelas, proporcionando-lhes um conjunto de vantagens, traduzidas num 

conjunto de descontos ao nível do comércio, serviços e indústria local. 

O setor empresarial respondeu positivamente ao repto lançado pela Câmara Municipal de 

Odivelas, ao aderirem de imediato ao Cartão Jovem Cidadão, proporcionando aos jovens 

descontos, bem acima dos usualmente concedidos em cartões similares.

Susana Barroso é a convidada especial desta edição. Atleta Paralímpica, ela é uma das 

referências maiores do desporto Concelhio e Nacional, pelo que lhe desejo a maior sorte nos 

Jogos Paralímpicos de Londres.

A atividade do Município é muita e variada. Investimento no espaço público, educação, terceira 

idade, ação social, atividades económicas, urbanismo, saúde, cultura, igualdade, desporto… 

Odivelas não pára.

Todos os dias trabalhamos por si e para si, fazendo de Odivelas um Concelho Bom para 

Viver!

 

Um abraço amigo da Presidente,

Susana Amador ed
ito

ria
l

editorial
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ANO DO ENVELHECIMENTO ATIVO
melhores condições para os munícipes de Odivelas

Desde a primeira hora que esta Câmara Municipal tem dado uma particular atenção à ação social, implementando 

projetos que, no terreno, revelam respostas sociais que vão de encontro às necessidades da população do concelho.

Sendo este o “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 2012”, esta autarquia criou um vasto 

programa que incluiu atividades ligadas ao mundo das artes e da cultura em geral, mas também com preocupações no 

campo da saúde.

HISTÓRIAS DE AVÓS
COM PERLIMPIMPIM, DO PRINCÍPIO AO FIM

A apresentação do projeto aconteceu na Escola Básica N.º1 e Jardim de Infância 

D. Dinis, em Odivelas, no dia 21 de março. Na prática, um pequeno grupo de 

seniores, combinando diferentes formas de expressão artística, a partir de um 

reportório com temas de contos da tradição oral portuguesa, conta histórias e 

canta músicas tradicionais, às crianças dos jardins-de-infância.

SENIORES NO POSTO DE COMANDO 
DO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS NO DIA 25 DE ABRIL 

Cerca de 150 pessoas visitaram o Posto e tiveram a oportunidade de conhecer o 

espaço, localizado nas instalações do Quartel do Regimento de Engenharia n.º1 da 

Pontinha, onde, em abril de 1974, estiveram reunidos os oficiais que comandaram 

todas as operações da Revolução dos Cravos.

AULA DE MERENGUE

Aula para 60 dançarinos, no dia 26 de abril. Realizou-se na Casa da Juventude 

onde passaram bons momentos de descontração e muita diversão. Para além de 

exercitar o corpo, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio, a prática da 

dança estimula também a mente, a atenção, a concentração e a memória.
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NUNCA É TARDE DEMAIS PARA… AS NOVAS TECNOLOGIAS!
Bem-vindo ao Portal Sénior da Câmara Municipal de Odivelas! 
A apresentação pública do Portal Sénior aconteceu no dia 08 

de maio, nos Paços do Concelho. Em www.cm-odivelas.pt 

podemos encontrar, de forma sistematizada e acessível, 

informação útil sobre serviços, recursos, atividades e projetos 

para todos os gostos, para além da possibilidade de uma 

participação online em aspetos e áreas estratégicas que 

dizem diretamente respeito aos seniores, nomeadamente 

ao nível da formação, voluntariado, passeios culturais, 

caminhadas, dança, música, e atividades ao ar livre. 

Também informações sobre o Clube do Movimento e 

a Hidroginástica, o Cartão Municipal Sénior, o Serviço 

“SOS - Teleassistência”, a Oficina Domiciliária, e ainda 

informação útil para envelhecer de forma autónoma 

e digna e sobre os equipamentos e respetivos 

serviços existentes no Concelho.

A apresentação do Portal foi feita de forma 

dinâmica e interativa pelos 37 seniores que 

frequentaram o curso de internet Sénior, proporcionado 

pela autarquia. No fim da cerimónia, receberam das mãos 

da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 

Amador, e da Vereadora da Ação Social, Fernanda Franchi, 

os seus diplomas de participação.

ação social

VISITA AO MOINHO DA LAUREANA EM FAMÕES

A visita aconteceu em maio e proporcionou, aos 30 participantes, um conhecimento 

mais aprofundado sobre o moinho, dando também a oportunidade de trocarem 

experiências vividas nos seus tempos mais antigos. 

O moinho do século XVIII é um exemplar característico do sul do país e insere-se 

na tipologia dos moinhos fixos de torre cilíndrica em pedra.
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SENIORES DE ODIVELAS 
NUMA MEGA AULA DE GINÁSTICA

O dia não foi escolhido ao acaso. Foi a 14 de fevereiro, em pleno Dia dos 

Namorados que a Câmara Municipal de Odivelas promoveu mais uma 

edição do “Coração Ativo” – uma mega aula de ginástica que juntou 

mais de 400 seniores no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Os professores do Clube do Movimento ministraram, durante cerca de 

uma hora, uma aula animada e repleta de alegria que contou com a 

presença da Presidente da Câmara, Susana Amador, e do apresentador 

de televisão, João Baião. Além da ginástica de manutenção, houve ainda 

iniciação ao Karate, proporcionada pelo Centro de Karate-Do Shotokan.

desporto

RECOLHIDOS MAIS DE 500KG DE BENS ALIMENTARES 
NA CAMINHADA SOLIDÁRIA

Mais de 500kg de bens alimentares foram recolhidos na Caminhada 

Solidária, realizada no dia 17 de abril, na Ecopista da Paiã. Esta iniciativa, 

integrada nas atividades do programa Clube do Movimento – Desporto 

Sénior, contou com 262 participantes e teve por objetivo a recolha de 

bens alimentares para o banco alimentar do Centro Social Paroquial de 

Odivelas.

Ao pedido de oferta de, pelo menos, um quilograma de alimentos não 

perecíveis, os participantes não se fizeram rogados e ofereceram, em 

média, mais de 2kg por pessoa. 

350 PARTICIPANTES 
NA 2ª CORRIDINHA DA PRIMAVERA

A Ecopista da Escola Profissional Agrícola D. Dinis, na Paiã, freguesia da 

Pontinha, recebeu 350 participantes na 2ª Corridinha da Primavera, que 

se realizou a 17 de março.

Esta prova contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, Susana Amador, e da Vereadora da Educação, Fernanda 

Franchi, e pretendeu constituir um encontro intergeracional, onde alunos, 

professores, pais ou outros familiares de todas as escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico da rede pública do Concelho de Odivelas se reuniram em 

torno de uma corrida. Este evento teve, também, como objetivo, envolver 

a comunidade educativa nas atividades desportivas promovidas pelo 

Município de Odivelas nas escolas.
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Durante todo o dia 12 de maio, o Pavilhão Multiusos de 

Odivelas recebeu o «OdiGym 2012 – Festival Gímnico de 

Odivelas», que contou com a presença de cerca de um 

milhar de pessoas, entre atletas e populares que quiseram 

participar nesta festa da ginástica. 

Ao longo do dia passaram por Odivelas atletas de 28 clubes 

e ginásios que ajudaram a promover a prática desportiva, 

com aulas gratuitas e abertas à população. Ao dispor 

dos munícipes estavam também pistas insufláveis para 

experimentação livre. 

Os pontos altos desta festa gímnica, que contou com a 

presença da Presidente da Câmara Municipal, Susana 

Amador, e do Vereador do Desporto, Hugo Martins, foram 

o sarau gímnico - onde estiveram cerca de 250 atletas do 

Clube do Movimento e dezenas de outros atletas de clubes e 

associações do concelho - e a Gala Gímnica da Associação 

de Ginástica de Lisboa. No decorrer desta gala, houve ainda 

oportunidade para o merecido reconhecimento público de 

diversos atletas, dos quais se destacam Nuno Merino, atleta 

já apurado para os Jogos Olímpicos de 2012 na modalidade 

de Ginástica de Trampolins, e Inês Valério, do Ginásio Clube 

de Odivelas e Vice-Campeã Mundial de Mini Duplo Trampolim 

em 2010. 

O OdiGym,  iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, teve 

a parceria da Associação de Ginástica de Lisboa e do PNED 

– Plano Nacional de Ética no Desporto.

ODIGYM MAIS DE 1000 PARTICIPANTES

desporto

exibição de uma das classes

momento da entrega de diplomas

TELMA MONTEIRO HOMENAGEADA 

A judoca Telma Monteiro foi homenageada em Odivelas, 

no passado dia 12 de fevereiro, aquando do Campeonato 

Nacional de Judo de Cadetes que se realizou no Pavilhão 

Multiusos de Odivelas.

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 

Amador, presidiu a esta homenagem à judoca, que brindou 

o sucesso desportivo da atleta e reconheceu publicamente 

o seu empenho, persistência e dedicação. Telma Monteiro é 

já uma referência para o País, tendo registado, no dia 4 de 

fevereiro, uma brilhante vitória na Taça do Mundo que teve 

lugar em Paris. Susana Amador, Telma Monteiro e Hugo Martins
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I OLIMPÍADAS ESCOLARES 
de pequenino, se faz desporto…
Inspirado pelos Jogos Olímpicos 

que se realizam, este ano, em 

julho e agosto, em Londres, o 

Concelho de Odivelas foi palco 

de um importante acontecimento 

desportivo – as Olimpíadas 

Escolares que decorreram de 9 a 18 

de maio, envolvendo 1600 alunos em 

16 modalidades desportivas. Foram 

nove dias de intensa atividade f ísica 

desenvolvida sempre em ambiente 

de alegria contagiante e de enorme 

fair-play.

Na Cerimónia de Encerramento, o 

Pavilhão da Escola Secundária da 

Ramada encheu-se de público para 

assistir à entrega das medalhas 

às escolas participantes do 1º, 2º 

e 3º ciclos e do ensino secundário 

do concelho que praticaram as 

modalidades de Voleibol,  Duatlo, 

Atletismo (Salto em comprimento), 

Basquetebol, Andebol, Ténis de 

Mesa, Patinagem – velocidade, 

Tiro com Arco e  Boccia, entre 

outras.

Para o sucesso desta iniciativa, 

contámos com a colaboração da 

Comissão de Atletas Olímpicos, 

Federação Portuguesa de Triatlo, 

Federação Portuguesa de Voleibol, 

Associação de Rugby do Sul, 

Federação Portuguesa de Mini 

Golfe, Associação de Ténis de 

Lisboa e da Federação de Desporto 

para Pessoas com Deficiência.

educação

os alunos em diversas atividades desportivas
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a Presidente Susana Amador e a Vereadora 

Fernanda Franchi na viagem inaugural

educação

Já reparou num autocarro da 

Rodoviária de Lisboa que atravessa 

o Concelho de Odivelas pintado com 

frases do Projeto Ser Seguro?

O autocarro foi apresentado, no dia 22 

de maio, e tem como particularidade o 

facto de estar decorado com o desenho 

feito por alunos da EB1/JI do Casal 

dos Apréstimos, na Ramada. Mais 

concretamente, os alunos do 4ºA que 

não podiam estar mais orgulhosos. 

Foram eles, os vencedores do Concurso 

“Em Odivelas, Segurança… Total!”. 

E o prémio foi a transposição do 

seu desenho para o autocarro que 

começou, de imediato, a fazer a 

carreira 225 e a 228, atravessando 

o Concelho e, passando inclusive à 

frente do estabelecimento escolar.

No dia da apresentação, à porta da 

escola, os alunos foram surpreendidos 

pela presença do autocarro que, 

inevitavelmente, os transportou na 

sua viagem inaugural. Para alguns 

alunos, foi a surpresa total dada ser 

a sua primeira viagem de autocarro 

e neste caso, a frase mais ouvida 

acabou por ser: “ena, que fixe andar 

neste autocarro e ainda por cima com 

o nosso desenho. Muito Fixe!” 

“O SONHO GANHOU RODAS”
Autocarro decorado por crianças faz carreira pelo Concelho de Odivelas

a turma vencedora do concurso
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PROJETO SEI! ODIVELAS

Foi um início de ano bastante intenso para a equipa 

municipal que constitui o Projeto SEI! Odivelas. A propósito 

do Dia Escolar da Não-Violência e da Paz (30 de janeiro), 

desenrolou-se uma panóplia de atividades que se 

prolongou até ao mês de março.

Das várias iniciativas, destacamos a originalidade dos 

“Abraços pela Não-Violência” que levou alunos do 2º 

ciclo da Escola Básica do 2º/3º Ciclo dos Castanheiros, 

da Freguesia de Caneças, desde os Paços do Concelho 

até à Feira do Silvado numa caminhada bem animada e 

fraterna, distribuindo, inesperadamente, abraços a quem 

se cruzava com eles.

As comemorações da data incluíram ainda a entrega do 

“Prémio Jovem Bullying na minha Escola? Não Obrigado!”, 

um concurso que contou com a participação de mais de 

600 alunos de EB 2,3 e secundárias do concelho. Incluíram 

também oficinas para pais, professores e alunos, em 

diversas escolas. Estas oficinas foram, na sua maioria, 

subordinadas ao tema do Bullying, procurando estratégias 

de intervenção junto de crianças vitimas de violência 

escolar.

De sublinhar que o Projeto Sei! Odivelas é um projeto 

pensado de raiz pela Câmara Municipal de Odivelas para 

prevenir o insucesso escolar e o abandono precoce da 

escola. Este Projeto foi já premiado pelo Ensino do Futuro 

em 2010/2011 e pelo ISPA.

educação

Mais duas escolas do município de Odivelas contam com bibliotecas no seu espaço. Desde o início do ano, os alunos da 

EB1/JI Veiga Ferreira, na Freguesia de Famões, e da EB1/JI D. Dinis, de Odivelas, assistiram à inauguração das suas novas 

bibliotecas e, desde então, sabemos que têm passado lá umas horas bastante animadas. 

tertúlia sobre o bullying

a visita à exposição sobre o bullying

NOVAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

biblioteca escolar da EB1/JI D. Dinis biblioteca escolar da EB1/JI Veiga Ferreira
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nos claustros do convento após a 

exibição de uma peça

a Presidente Susana Amador e Vereadora 

Fernanda Franchi com os Reis

educação

As comemorações dos 750 anos do 

Nascimento do Rei D. Dinis presente-

aram-nos com um dos seus momen-

tos mais altos… No dia 21 de abril, a 

Câmara Municipal de Odivelas elevou 

a fasquia do divertimento e da alegria 

contagiantes, levando para a rua uma 

mostra de atividades e de expressões 

artísticas dedicadas ao Rei D. Dinis.

O ritmo alucinante envolveu mais de 

400 alunos que, durante todo o dia, 

“invadiram” o Mosteiro de S. Dinis e S. 

Bernardo e o Largo de D. Dinis com um 

programa muito variado que incluiu 

dramatizações, dança - através de um 

“flash mob”, música, poesia, passeios 

a pónei, jogos tradicionais e de tabu-

leiro e animação circulante com arau-

tos, bobos e gigantones. 

A iniciativa com o título “Um dia no 

Mosteiro com D. Dinis” teve a partici-

pação de 14 estabelecimentos de ensi-

no (Básico, Secundário e Profissional) e 

duas instituições de formação musical.

 “UM DIA NO MOSTEIRO COM D. DINIS”
ALUNOS INVADIRAM O LARGO D. DINIS NO DIA 21 DE ABRIL
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Foram centenas de jovens, os que ao longo do mês de Maio passaram pelas quase 30 atividades da iniciativa 

JUVENTUDE.com, que se realizou de 5 a 28 de maio. Os jovens de Odivelas tiveram a oportunidade de participar nas 

mais diversas ações culturais, lúdicas e recreativas.

Presente em todas as freguesias, esta iniciativa realizou-se em parceria com associações juvenis e outras entidades de 

Odivelas e apresentou atividades de Música, Dança, Torneios, Workshops, Desenho, Fotografia, Televisão 3D, Ateliers, 

Exposições, Peddy Paper, Astronomia, Jogos Tradicionais, ou Multiatividades.

          12 | juventude

os jovens no atelier de cozinha molecularem preparação para as atividades
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o rappel foi das atividades mais concorridas A música trazida por bandas amadoras

a astronomia também marcou presença momento de artes plásticas

a Casa da Juventude foi palco para atuação 

de bandas

convívio com os Escuteiros da Paróquia da 

Ramada

 13 | juventude  
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 CAMPEÃ PARALÍMPICA SUSANA BARROSO
         “Faço parte da família de Odivelas”

Chama-se Susana Barroso e é uma Odivelense de alma e coração. Vive 

com a doença de Charcot-Marie-Tooth, também conhecida por atrofia 

peronial muscular mas nunca se resignou ao seu destino. A prová-lo estão 

as 40 medalhas e 11 recordes do mundo que trouxe para Portugal, nas suas 

prestações desportivas. Diz que é neste concelho que se sente em casa e 

espera trazer dos Jogos Paralímpicos de Londres a tão desejada medalha de 

ouro paraolímpica. A única que falta no seu currículo.

Quem é a Susana Barroso? 
Fale-nos um pouco de si.
Essa é uma pergunta difícil. Penso ser 

uma pessoa como outra qualquer, 

que luta todos os dias para conseguir 

alcançar os seus objetivos. Comecei 

a praticar desporto em 1991, quando 

fui convidada para integrar a seleção 

nacional de natação. Durante 

cerca de 15 anos, fiz uma carreira 

desportiva na natação com muito 

sucesso e muitas medalhas. Ao longo 

deste tempo conquistei 21 medalhas 

de ouro, seis de prata, 13 de bronze e 

bati 11 recordes do mundo. 

Entretanto deixou a natação e 
iniciou-se no Boccia. 
Abandonei a natação por opção, por 

cansaço físico, psicológico. Depois 

de fazer quatro jogos paralímpicos, 

achei que ia ser muito difícil manter 

a prestação que tinha alcançado e 

optei por abandonar. Ao fim de cerca 

de um ano sem qualquer tipo de 

atividade desportiva, surgiu o Boccia. 

É um desporto muito difícil, embora se 

pense que não. É jogado em pavilhão, 

num campo com seis metros de 

largura por 12,5m de comprimento. 

Existem seis bolas vermelhas, seis 

azuis e uma branca e ganha o 

jogo quem conseguir pôr as bolas 

mais perto da branca. O Boccia é, 

basicamente, um jogo de estratégia, 

de muita precisão. 

Com qual destes desportos se
identifica mais?
Com a natação, sem dúvida. É o meu 

desporto de eleição e adaptava-se 

mais à minha maneira de ser. No 

Boccia precisamos de ter muita calma. 

Quando estamos em competição 

temos nervos, estamos em stress 

e nesta modalidade temos que 

controlar isso muito bem, senão sai 

asneira! O Boccia depende de muita 

coisa – do piso, do adversário, do 

público – e o atleta tem que ser muito 

forte e conseguir ignorar tudo o que 

se passa à sua volta. Já na natação, 

basta entrar dentro de água e explodir 

para o outro lado. Não dependemos 

de mais ninguém, só de nós. 

A Susana é uma das nadadoras 
mais medalhadas de sempre e 
já subiu ao pódio por inúmeras 
vezes. O que sente um campeão 
quando ouve o hino nacional?
É um momento único e indescritível. 

Sente-se a sensação de dever 

cumprido e, mesmo estando longe, 

ao ouvir o hino nacional, sentimo-

nos em casa. É uma sensação, 

também, de mostrar a todos os 

portugueses, família, amigos e quem 

nos apoiou, que somos os melhores, 

que conseguimos chegar ao topo. 

Só quem consegue lá chegar é que 

percebe a emoção. Essa e a de entrar 

num desfile olímpico, todos fardados, 

entrevista

Entrevista a...
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com a bandeira nacional… é muito 

bom!

Vive com a doença de Charcot-
Marie-Tooth  e toda a vida viveu 
com limitações físicas. Mas isso 
não a impediu de ir ‘mais além’... 
Nunca me impediu de fazer o que 

gosto. A minha doença é genética, 

degenerativa, progressiva e de 

nascença. Em criança, fiz uma vida 

quase normal. Corri, joguei à bola, 

andei de bicicleta, mas comecei a 

perder a força com a mudança da 

idade, com o crescimento e com o 

peso. Mas como foi um processo 

muito lento, acabei por aprender a 

viver com isso e a adaptar-me a todas 

as situações.

Neste momento, a doença está 

estacionária graças ao desporto 

que pratico e o médico que me 

acompanha diz que não conhece 

mais nenhum paciente que esteja tão 

bem fisicamente como eu.

O facto de eu ser assim é porque 

nasci com esta vontade de lutar e não 

sou capaz de estar parada. Nunca 

me resignei e acordo todos os dias 

para o meu dia-a-dia programado. 

Estou sempre pronta para enfrentar 

o dia. Penso que para isso, também 

contribuiu a educação que me foi 

dada pelos meus pais. Eles sempre 

me incutiram a ideia de que eu era 

uma criança normal, com limitações, 

mas que teria que fazer as minhas 

coisas. Eles, se necessário, estariam 

ao meu lado para me ajudarem mas, 

eu tinha que ir à luta primeiro. Talvez 

por aí, por nunca me defenderem 

como ‘coitadinha’, consegui chegar 

mais longe. 

Hoje, vivo sozinha e sei fazer e consigo 

fazer praticamente tudo.

Este ano vai participar nos Jogos 
Paralímpicos de Londres. O que 
espera alcançar nesta prova?
Neste momento, depois de já fazer 

alguns campeonatos nacionais sinto, 

e pelo que diz a minha treinadora, 

estou no meu melhor momento de 

sempre. Treino Boccia há cerca de 

cinco anos, o que é pouco tempo para 

esta modalidade, mas sinto-me bem. 

Treino todos os dias, com o apoio 

da administração da Municipália 

[n.r.onde trabalha], que me dispensa 

duas vezes por semana por uma 

hora, para que consiga manter o ritmo 

dos treinos. Estou muito contente com 

a minha qualificação para os Jogos 

Paralímpicos e quem sabe se a sorte 

não estará do meu lado?

Cresceu na Pontinha, trabalha em 
Odivelas (Municipália - Piscinas 
Municipais) e toda a sua vida 
viveu neste território. Como vê o 
Concelho de Odivelas? 
Vim morar para Odivelas porque 

não consigo sair desta zona. Gosto 

de morar aqui e já conheço todos 

os cantos e não sei se me habituaria 

a ir para outro concelho. Sou bem 

acolhida por todos e acho que já faço 

parte da família de Odivelas. Só sairei 

daqui se for obrigada. 

O concelho de Odivelas está a 

evoluir e penso que neste momento 

há já algumas evoluções a nível de 

acessibilidades. Ainda não está a 100 

por cento, mas há essa preocupação 

e penso que está a ser feito um bom 

trabalho neste momento. 

O Pavilhão Susana Barroso, do 
Casal do Rato, na Pontinha, tem o 
seu nome. Calculamos que tenha 
sido um grande orgulho.
Foi, sem dúvida! Foi o reconhecimento 

de Odivelas pelos meus feitos 

desportivos nestes últimos 20 anos. 

E foi feito o reconhecimento comigo 

ainda para ver, o que é agradável. 

É de louvar e é óbvio que fiquei 

bastante orgulhosa disso.

Sabemos que atravessa um 
momento complicado a nível 
financeiro e que precisa de ajuda 
para a compra de uma nova 
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PAVILHÃO SUSANA BARROSO

Foi inaugurado a 3 de outubro de 2009. Situado no Casal do Rato, na 

Freguesia da Pontinha, está equipado para o uso de várias atividades 

desportivas - com especial destaque para o andebol, basquetebol, 

futsal, patinagem e voleibol – e serve muitos clubes e associações 

desportivas do concelho. A cerimónia de inauguração contou com 

uma demonstração de Boccia pela Seleção Nacional.

cadeira. Como é que a população 
de Odivelas pode ajudá-la?
Têm sido feitas algumas iniciativas 

de solidariedade e já no dia 1 de 

julho vai ser feita outra, em parceria 

com clubes de BTT e cicloturismo do 

concelho [n.r.ver caixa]. Trata-se de 

uma cadeira que custa mais de seis 

mil euros e não é das mais caras. 

Eu não quero uma coisa muito cara 

ou grande, mas preciso de uma 

cadeira que me ajude a pôr-me 

de pé, que faça a verticalização. 

Vai ajudar-me a não estar 12 horas 

sentadas e a chegar aos armários 

da cozinha, a estender roupa ou 

a conseguir alcançar a parte mais 

alta dos roupeiros. O essencial é 

colocar-me de pé algum tempo 

por dia, para que isso ajude a 

relaxar a minha anca, que está a 

ser sempre martirizada com o facto 

de estar sempre deitada. Neste 

momento, participar nestas ações 

de sensibilização são a forma de 

me ajudarem.

Quais são os sonhos que ainda 
quer alcançar?
Neste momento, o meu sonho é ser 

campeã paralímpica de Boccia e 

trazer uma medalha de Londres. É, 

também, conseguir a cadeira, mas 

o meu maior sonho é ter saúde, 

para continuar a trabalhar e ter o 

essencial. Ter os meus pais e irmão 

sempre presentes na minha vida 

também é outro sonho.

CHARCOT-MARIE-TOOTH 

Também conhecida como atrofia peronial muscular (APM), é uma 

doença que afeta os nervos periféricos, podendo apresentar uma 

sintomatologia muito variada. Atinge esses nervos que conectam a 

medula espinhal aos músculos, ocasionando uma perturbação na 

condução dos impulsos nervosos.

COMO AJUDAR SUSANA BARROSO

Os interessados em ajudar Susana Barroso na aquisição da cadeira 

de propulsão elétrica, que custa mais de seis mil euros, podem fazê-

lo de duas formas: 

- No próximo dia 1 de Julho, na «Pedalada Solidária Susana Barroso», 

que tem partida às 10h no parque de estacionamento do Pavilhão 

Multiusos de Odivelas. Este passeio de cicloturismo tem um custo de 

5€ que reverte a favor da atleta paralímpica. O percurso tem 15km e 

a inscrição pode ser feita na Loja BikeZone de Odivelas – Av. Miguel 

Torga, N.º 9, Loja Esq., Colinas do Cruzeiro – Odivelas ou via online 

em www.colinasbiketour.com.

- Através de donativos, que podem ser entregues no Gabinete para 

a Igualdade e Minorias, sito na Av. Amália Rodrigues, Lote 7 - 1.º Piso 

A e B, ou através de transferência para o seguinte NIB 0035.0640.0

0018178.930.37.  

entrevista
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O Concelho de Odivelas respira cada vez mais CULTURA, 

para todos os gostos, para todas as idades e sempre com 

iniciativas gratuitas. 

O Centro de Exposições de Odivelas e a Biblioteca Municipal 

D. Dinis (BMDD) têm presenteado os seus visitantes, desde o 

início do ano, com um leque variadíssimo de ofertas culturais. 

Na BMDD, a oferta incluiu o Ciclo de Banda Desenhada, 

em abril, com uma Mostra de Livros, a Exposição de BD 

“Retrospetiva” de Rui Lacas e encontros de vários autores 

com alunos de escolas do 1º Ciclo. Destaque ainda para o 

lançamento do livro “Os Crimes do Buraco da Fechadura”, de 

Miguel Barbosa transformado em momento de homenagem 

a este escritor, pintor e paleontólogo português, no âmbito do 

Ciclo de Literatura VEGARTE/ Odivelas 2012. Ainda em março, 

as comemorações do Mês da Poesia que foram recheadas 

de grandes momentos; um deles, a largada para os céus de 

500 balões brancos por alunos do 4º ano de escolas do 1º 

Ciclo do concelho. Cada um destes balões levou consigo um 

poema escrito por cada uma destas crianças.

No decorrer do mês de julho, para quem tem filhos pequenos 

e se tiver a oportunidade, não perca as iniciativas “Artistas 

de Palmo e Meio” e “Sábados com histórias”. Consulte mais 

informações em www.cm-odivelas.pt.

No Centro de Exposições de Odivelas, têm sido várias as 

iniciativas que têm chamado a atenção. Não é por acaso que 

o CEO atinge, anualmente, os 10 mil visitantes. Atualmente, 

poderá admirar a Exposição “Duplo Sentido” de António Sem, 

patente até ao dia 16 de setembro de 2012.

D. Dinis Innovatio 
Ainda no âmbito das comemorações dos 750 anos do 

nascimento do Rei D. Dinis, a Câmara Municipal de Odivelas 

organizou, nos dias 30 e 31 de março, o “I Congresso Internacional 

de Odivelas – D. Dinis Innovatio”, no Mosteiro de São Dinis e 

São Bernardo. Uma iniciativa que contou com o alto patrocínio 

de Sua Excelência o Presidente da Republica e a presença da 

Presidente Susana Amador e do Vereador Mário Máximo.

Perante distintos docentes, historiadores e outras ilustres 

individualidades foram debatidas diversas temáticas, tais como: 

o Reinado de D. Dinis no Contexto da Medievalidade Hispânica; 

D. Dinis, o tempo e a História; D. Dinis, Cister e Odivelas; e a 

Cultura no período do Dionismo. 

MAIS CULTURA

a alegria no lançamento de balões

exposição de António Sem no CEO

abertura oficial do congresso 
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MÁRIO SOARES APRESENTA LIVRO
“Um Político Assume-se”

Concertos de maio
O mês de maio trouxe música clássica ao Concelho de 

Odivelas. As Igrejas da Póvoa de Santo Adrião e de Odivelas 

receberam, nos dias 5 e 18, o Conservatório de Música 

D. Dinis que nos pauta sempre com atuações de grande 

qualidade e rigor musical. 

Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Odivelas 

foi mais uma forma de homenagear o Rei D. Dinis.

Mário Soares, antigo Presidente da República e sempre político, 

apresentou no dia 15 de março, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho de Odivelas, o livro autobiográfico político e ideológico 

“Um Político Assume-se”. A apresentação foi partilhada com 

Sérgio Sousa Pinto, deputado da Assembleia da República, 

e contou ainda com a presença da Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Susana Amador, e de Maria Barroso, 

esposa de Mário Soares.

A obra do antigo Presidente da República fala de uma vida 

de militância desinteressada, com uma linha de orientação 

coerente, embora com ajustes, ruturas e adaptações às 

realidades mutáveis da Europa e do Mundo. “Vivi e acompanhei 

intensamente quase todo o contraditório e complexo século XX 

e este começo incerto e tão problemático do atual”, pode ler-se 

no seu livro. 

A sessão de apresentação de “Um Político Assume-se” começou 

com um momento musical, pelo Conservatório de Música D. 

Dinis, e continuou com os discursos dos presentes. Perante 

uma sala cheia, Susana Amador, lembrou que “só um homem 

como Mário Soares consegue juntar tantas pessoas, de tantos 

quadrantes sociais ou políticos, da esquerda à direita” e que será 

sempre “um privilégio recebê-lo no Salão Nobre, o coração da 

Democracia de Odivelas”. 

A Sérgio Sousa Pinto coube a apresentação da obra, que 

considera “um livro muito interessante para jovens, na medida 

em que oferece uma política com grandeza e, portanto, a política 

que lhes pode interessar”. 

No alto dos seus já 87 anos de idade, Mário Soares terminou 

esta cerimónia com uma sessão de autógrafos, sempre com a 

boa disposição que o caracteriza.

cultura

Mário Máximo, Susana Amador e Mário Soares

momento de autógrafos 

Conservatório de Música D. Dinis 
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PRÉMIO MUNICIPAL
DISTINGUE ALICE VIEIRA E JOAQUINA FLORES 

A Câmara Municipal de Odivelas 

entregou, no Dia Internacional da 

Mulher – 8 de março, o Prémio 

Municipal Beatriz Ângelo. 

Este ano, foram distinguidas duas 

mulheres ímpares da nossa história - 

a atleta Joaquina Flores e a escritora 

Alice Vieira.

Joaquina Flores é detentora de vários 

recordes nacionais e internacionais, 

tendo no seu palmarés 17 medalhas 

de ouro, 17 de prata e 10 de bronze. 

Por sua vez, Alice Vieira tem 70 

obras publicadas, sendo detentora, 

igualmente, de vários prémios literários 

no campo infanto-juvenil.

O Prémio Municipal Beatriz Ângelo 

distingue, anualmente, mulheres e 

instituições que se destacam pela 

sua obra na vida do Concelho de 

Odivelas. 

A Câmara Municipal de Odivelas 

comemorou, também, o Dia 

Internacional da Mulher no Centro 

Comercial Odivelas Parque, 

distribuindo “miminhos” a quem 

passou pela Loja do Turismo. Flores, 

maquilhagem e uma foto para mais 

tarde recordar foram as ofertas. 

A iniciativa primou pela originalidade 

e teve a presença da Presidente 

Susana Amador e dos Vereadores 

Fernanda Franchi e Mário Máximo. 

DIA DA MULHER 
ODIVELAS PARQUE

Joaquina Flores, Susana Amador e Isabel 

Garcês (editora de Alice Vieira)

cidadania

auditório do Pavilhão Multiusos repleto
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LOJA DO CIDADÃO E JULGADOS DE PAZ 
A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A Loja do Cidadão de Odivelas, situada no Centro Comercial Odivelas Parque 

atingiu, no início de Fevereiro, os 3 Milhões de Atendimentos. 

Em funcionamento desde Dezembro de 2007, esta foi a primeira Loja do 

Cidadão de 2ª geração, marcada pelo contato presencial de excelência entre a 

Administração Pública, o Cidadão e as Empresas.

Reúne vários serviços da Câmara Municipal de Odivelas, tais como o Apoio ao 

Cidadão, Licenciamentos gerais e urbanísticos, questões relacionadas com o 

Cemitério, pedido de Certidões e Plantas e ainda o CLAII – Centro Local de Apoio 

ao Imigrante. A par destes serviços, a Loja do Cidadão conta, também, com a 

presença de várias outras entidades, como a Autoridade para as Condições do 

Trabalho, CTT, Ministério da Saúde, Autoridade Tributária, Instituto da Segurança 

Social, Instituto dos Registos e do Notariado, IP., Galp Energia, Rodoviária de 

Lisboa, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SMAS de Loures e Zon TV Cabo S.A.

Os Julgados de Paz, a funcionar desde 2008, na Avenida Amália Rodrigues, 

Lote 7 - Ribeirada, ultrapassaram, no início de fevereiro, a entrada de mais de 

1000 processos. 

Trata-se de um tribunal com características especiais, competente para 

resolver causas de valor reduzido de natureza cível, excluindo as que 

envolvam matérias de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito do 

Trabalho, de forma rápida e com custos reduzidos. Julga, nomeadamente, 

ações declarativas cíveis de valor não superior a €5000 e aprecia pedidos 

de indemnização cível, quando não tenha sido apresentada participação 

criminal ou após desistência da mesma (exemplo: ofensas corporais simples, 

difamação, injúrias, furto e dano simples e alteração de marcos).

Os Julgados de Paz têm ainda a competência para apreciar e decidir, 

nomeadamente, em matéria de incumprimento de contratos e obrigações 

e direito sobre bens móveis ou imóveis (exemplo: propriedade, condomínio, 

escoamento natural de águas, abertura de janelas, portas e varandas, 

plantação de árvores e arbustos, paredes e muros divisórias). 

Neste momento, estima-se que o prazo médio de pendência de cada processo 

ronde os 45 dias. 

Cemitério Municipal;
Contra-ordenações e execuções fiscais;
Pedido de inspecção e reinspecção de elevadores;
Inscrição/comparticipação em ateliers de ilustração, ocupação de tempos 
livres e passeios;
Pedido de emprego e formação profissional (RVCC) no âmbito das 
atribuições da UNIVA;
Marcação de reunião para início de projecto de criação do próprio 
emprego no âmbito das atribuições da SADE;
CLAII - Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante.
Licenciamento da Actividade de Guarda-Nocturno

•
•
•
•

•

•

•
•

Licenciamento de Acampamento Ocasional
Licenciamento de Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos de 
Comércio
Licenciamento de Táxi
Licenciamento de Venda Ambulante
Pedido de Certidão de Construções Anteriores a 1951
Pedido de Certidão de Direito de Preferência
Pedido de Certidão de Emissão de Alvará de Licença
Pedido de Certidão Toponímica
Pedido de Consulta de Processo

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Serviços da Câmara Municipal de Odivelas na Loja do Cidadão

cidadania
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Durante todo o dia 1 de Março, 

comemorou-se na Quinta das 

Águas Férreas, em Caneças, o Dia 

Internacional da Proteção Civil. Alunos 

das Escolas Básicas da Amoreira 

e Cesário Verde participaram em 

workshops e peddy paper alusivos 

à temática. Com o intuito de 

prevenir riscos coletivos, naturais 

ou tecnológicos, atenuando os seus 

efeitos e socorrendo as pessoas que 

deles sejam vítimas, as atividades 

organizadas pela Proteção Civil 

da Câmara Municipal de Odivelas 

passaram a mensagem de prevenção 

nos acidentes domésticos, incêndios 

florestais, sensibilização sobre 

sismos, primeiros socorros, perigos 

em espaços públicos, prevenção 

rodoviária, e sensibilização sobre 

cheias. Os alunos das quatro turmas 

participantes – duas de cada escola 

– mostraram-se sempre animados 

e determinados em vencer os jogos 

apresentados. 

No final, os objetivos foram 

amplamente alcançados, com esta 

população escolar a sair da Quinta 

das Águas Férreas, dotada de 

conhecimentos sobre os riscos a que 

estão sujeitos e as respetivas medidas 

de autoproteção, ficando ainda a 

promessa que a informação será, 

igualmente, veiculada aos familiares.

DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL 
COMEMORADO COM PEDDY PAPER

Cerca de uma centena de crianças 

das escolas básicas do Concelho 

de Odivelas encheram o Pavilhão 

Polivalente de Odivelas no dia 20 

de abril, na iniciativa o “Movie da 

Floresta”.

A iniciativa, integrada nas Comemo-

rações do Dia Mundial da Floresta, 

de 21 de Março, contou com a pre-

sença do Vereador da Proteção Civil, 

Paulo César Teixeira. Também no 

mesmo dia e sob a mesma temática, 

realizou-se um debate que ajudou a 

discutir a temática da preservação 

do património florestal e prevenção 

de fogos florestais, e respetivas me-

didas de autoproteção. 

A apresentação dos trabalhos e o 

debate contou com a participação 

dos alunos do 1º ano da Escola Bá-

sica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância 

João Villaret, do 4º ano da Escola 

Básica do 1º Ciclo/Jardim-de-Infância 

Quinta da Paiã e duas turmas do 4º 

ano da Escola Básica do 1º Ciclo da 

Amoreira. 

O “Movie da Floresta” contou, ainda, 

com a atuação da banda maior, 

dando cumprimento às diretrizes 

do Parlamento Europeu, que elegeu 

2012 como Ano Europeu para o 

Envelhecimento Ativo.

 

FLORESTA EM FILME ANIMA POLIVALENTE 

proteção civil

a Proteção Civil a ensinar regras 

de prevenção

o Vereador Paulo César Teixeira a 

dar as boas-vindas aos alunos
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HORTAS URBANAS EM ODIVELAS
LUZ VERDE À AGRICULTURA TRADICIONAL E BIOLÓGICA 
EM NOME DO AMBIENTE E DA COMIDA MAIS SAUDÁVEL

Já não falta muito para o Concelho 

de Odivelas começar a ter Hortas 

Urbanas. 

O Projeto Municipal foi aprovado, 

em maio, em reunião de câmara, 

permitindo que, brevemente, seja 

lançado o Concurso para atribuição 

dos 23 talhões de terra destinados a 

hortas biológicas urbanas, no Bairro da 

Codivel, Freguesia de Odivelas.

A Câmara Municipal considera que 

estes espaços de lazer têm um enorme 

potencial sociocultural, permitindo um 

incremento da qualidade de vida dos 

seus utilizadores e assumem grande 

importância na promoção de hábitos 

de consumo saudáveis.

Além disso, a prática da agricultura 

tradicional assume um importante papel 

na valorização do património cultural 

de origem rural e na fomentação do 

espírito comunitário, proporcionando 

às populações urbanas a ocupação 

dos tempos livres de forma saudável, 

em contacto com o mundo rural e com 

o meio ambiente em geral.

O Projeto vai reunir ainda uma 

forte componente educativa com a 

informação/formação sobre as técnicas 

de produção, época de produção 

das culturas, trabalho comunitário, 

compostagem, entre outros.

A Câmara Municipal de Odivelas ultima 

agora os pormenores do concurso 

que será lançado, após aprovação 

do regulamento em assembleia 

municipal. 

Os talhões de hortas urbanas têm 

dimensões entre 50 a 60 m2 cada. 

As intervenções de limpeza das ruas, dos jardins e das linhas de água têm 
sido realizadas, em bom ritmo, nos últimos meses, pela equipa comandada 
pelo Vereador do Ambiente, Carlos Maio Bodião. Destacamos as vividas 
e sentidas nas freguesias de Odivelas e Caneças. Logo no início do ano, 
tiveram lugar, diversas intervenções de limpeza e desobstrução em cinco 
linhas de água da freguesia de Caneças: Linha de Água de Vale Côvo; 
Ribeira dos Castanheiros (Quinta dos Castanheiros); Ribeira de Caneças 
(Mercado Municipal); Ribeira de Caneças (Bairro Casal da Azenha) e Linha 
de Água de Vale Nogueira.

Já na Freguesia de Odivelas, a Câmara Municipal de Odivelas procedeu à 
limpeza e à desmatação dos terrenos do Complexo Desportivo das Colinas 
do Cruzeiro. Assim, assegurámos as necessárias condições de segurança, 
salubridade e prevenção da saúde pública, enquanto decorre a análise e o 
estudo da melhor solução para a sua futura boa manutenção e utilização. oleão na secundária de caneças
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A primeira oficina sobre sexualida-

de saudável - “Sexualidade, talvez? 

Sempre!” decorreu no dia 22 de maio 

no Centro de Exposições de Odivelas, 

com a presença da Presidente da Câ-

mara Municipal de Odivelas, Susana 

Amador e da Vereadora da Saúde, 

Sandra Pereira.  

Para a edil, este tema sobre a sexu-

alidade, tem tido muitas resistências 

nas escolas, “nestas oficinas, sobre 

a sexualidade saudável, podem ser 

debatidos assuntos, sem estereóti-

pos, para que todos possam perce-

ber os comportamentos de risco e 

o que podem vir a ganhar com este 

assunto”. 

Esta oficina dinâmica e participativa 

proporcionou  aos técnicos de edu-

cação, saúde e intervenção social um 

espaço de reflexão, debate e apren-

dizagem sobre as questões relacio-

nadas com a Sexualidade Saudável. 

A segunda oficina vai decorrer no dia 

08 de novembro, entre as 14h00 e as 

17h00, subordinada ao tema “Sexua-

lidade com/sentido”. 

OFICINA SOBRE SEXUALIDADE SAUDÁVEL

Sessão sobre a Doença de Parkison, também em Maio, contou com o apoio da 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson.  A sessão pública teve como 

objetivo tornar mais acessível a informação, explicando os sintomas e modos de 

atuar, permitindo que os doentes cheguem aos serviços de saúde em estádios 

mais precoces. 

DOENÇA DE PARKISON
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

saúde

a Vereadora Sandra Pereira e 

a Presidente Susana Amador

no auditório do Centro de Exposições, onde decorreu a 

oficina
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almoço que reuniu os representanrtes de 33 empresas

Os meses de fevereiro e março 

trouxeram, mais uma vez, a Agenda 

para o Desenvolvimento, Inovação 

e Emprego, que vai já na 3ª edição. 

Durante este tempo, foram visitadas 33 

empresas do Concelho de Odivelas.

A Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, Susana Amador, e o 

Vereador das Atividades Económicas, 

Mário Máximo, acompanhados pelos 

presidentes das juntas de freguesia do 

concelho, levaram a efeito estas visitas 

nos meses de fevereiro e março. Para a 

autarquia, foi possível, desta forma, ficar 

a par das mais-valias e/ou dificuldades 

sentidas pelas 33 empresas visitadas, 

demonstrando também que a Câmara 

está sempre recetiva a acompanhar 

o tecido empresarial do concelho de 

Odivelas. 

A Agenda para o Desenvolvimento, 

Inovação e Emprego 2012 encerrou 

com um almoço no dia 12 de abril, no 

Centro de Formação para o Sector 

Alimentar da Pontinha, e serviu para 

AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INOVAÇÃO E EMPREGO 2012 VISITOU 33 EMPRESAS

promover o contacto entre os diversos 

agentes do tecido empresarial do 

concelho, fomentando, desta forma, 

o conhecimento e as relações 

comerciais entre os empresários de 

Odivelas. No decorrer deste encontro, 

a presidente Susana Amador realçou 

a importância da 3ª edição da 

Agenda, caracterizando-a como 

uma caminhada de grande respeito 

e admiração pelo trabalho das 

empresas. 

visita à BELMED visita à Carceluz visita à Montilétrica
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Pese embora o panorama de emagrecimento económico vivido no nosso país, não se travou o investimento no Município 

de Odivelas. Diversas obras têm sido desenvolvidas nos primeiros meses do ano, com destaque para o Bairro da Codivel, 

a zona envolvente das Piscinas Municipais/MacDonald’s, o Centro Histórico de Odivelas e a Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha.

Bairro da Codivel

Assistimos à requalificação do espaço exterior nas traseiras da Rua Eugénio de Castro e áreas contíguas. Neste espaço 

foi criado um parque de estacionamento com cerca de 80 lugares, complementados pelo reforço da iluminação pública, 

a renovação da rede de esgotos e águas pluviais, a criação de uma nova rede de percursos pedonais acessíveis a 

pessoas com mobilidade condicionada, novas plantações arbóreas e oferta de espaços de estadia equipados com 

mobiliário urbano (bancos, mesas e papeleiras).

Zona envolvente das Piscinas Municipais/MacDonald’s

Estas obras que resultam de uma parceria entre a empresa MacDonald’s e a Câmara Municipal contemplam, 

nomeadamente, um Skate Park, uma pequena cascata com espelho d’água e uma zona de estadia com equipamentos 

bio saudáveis no Jardim do Castelinho.

ODIVELAS INVESTE EM OBRAS
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Escola Secundária Braamcamp Freire, Pontinha

Um exemplo de boas práticas já que as obras decorrem dentro do prazo e dos custos previstos. Da antiga escola, 

aproveitaram-se quatro pavilhões e os antigos 7 mil m2 de área construída passaram a ser 12 mil m2. A Escola que 

teve um investimento de 12 milhões de euros, funciona agora para 900 alunos, mas tem capacidade para 1300.

obras

Centro Histórico de Odivelas

As obras na rua Alberto Monteiro e rua da Igreja que dão, efetivamente, 

uma nova cara ao Centro Histórico de Odivelas tiveram um custo de 150 mil 

euros e resultam numa melhoria significativa na circulação de veículos e 

de peões. Foram, igualmente, substituídas condutas de água e de esgotos. 

O conhecido “Estreitinho de Odivelas” permanece com dois sentidos de 

trânsito!
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A Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Su-

sana Amador, entregou no 

dia 28 de abril, o alvará de 

loteamento ao Bairro do Ca-

salinho do Outeiro, fregue-

sia da Ramada. Este bairro 

tem 20 proprietários e uma 

população estimada em 77 

habitantes. 

O Bairro Casalinho do Outei-

ro foi delimitado como AUGI 

em 6 de março de 1996, 

porém, a origem do seu 

processo de reconversão re-

monta a 1991.  

A 30 de março de 1992 foi 

instruído o processo de re-

conversão urbanística, em 

nome da Associação de 

Melhoramentos do Bairro 

Casalinho do Outeiro, tendo 

sido constituída a Adminis-

tração Conjunta em 17 de 

abril de 1999, ao abrigo da 

Lei n.º 91/95, de 2 de setem-

bro. Esta operação de recon-

versão urbanística, que pos-

sui uma área de intervenção 

de 10 756,00 m2 (um hecta-

re), 18 lotes e 22 fogos. 

No dia 5 de agosto de 2009 

foi aprovado, na 4ª Reunião 

Extraordinária da Câmara 

Municipal, o projeto de lo-

teamento e a nova delimi-

tação da AUGI. As obras de 

urbanização e as condições 

gerais e particulares para 

emissão do alvará de lotea-

mento, foram aprovadas na 

3ª Reunião Extraordinária da 

Câmara Municipal, realiza-

da em 27 de julho de 2011.

CASALINHO DO OUTEIRO RECEBEU ALVARÁ

O dia 25 de abril de 2012 

foi de enorme festa no Vale 

Grande, Freguesia da Pon-

tinha. Neste dia, a Associa-

ção de Melhoramentos  So-

cioculturais inaugurou a sua 

sede e contou com a pre-

sença da Presidente da Câ-

mara Municipal que levou 

um cheque de 30 mil euros 

para apoiar as obras de 

construção da Sede que se 

iniciaram há menos de dois 

anos. A nova Sede da Asso-

ciação de Melhoramentos 

do Vale Grande, além de 

funcionar como Centro de 

Dia, conta com uma Clínica 

com consultas de medicina 

geral e de estética, gineco-

logia, pediatria, nutrição, 

além de serviços de acu-

punctura, reiki e cuidados 

domiciliários, entre outros.

VALE GRANDE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO

urbanismo

momento simbólico do descerramento

da placa 

Presidente Susana Amador, Aldina 

Figueiredo da Associação de Moradores

e Vereador Paulo César Teixeira

entrega do cheque
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Eixo 1 - Sector Empresarial Local 
Devendo ser reconhecida a 

importância da transparência, 

racionalização e disciplina do 

Sector Empresarial Local, de forma 

solidária com os esforços no 

mesmo sentido desenvolvidos pela 

Administração Pública de modo 

geral, deve ser igualmente tida em 

conta a importância instrumental 

do Sector Empresarial Local, em 

particular do ponto vista da gestão 

e dos procedimentos, que permitem 

níveis de agilidade e flexibilidade 

que as autarquias locais, pela sua 

natureza e regras, não possuem; 

igualmente, deve ser tida em conta 

a especificidade de certos sectores e 

áreas das políticas públicas (como a 

cultura, o desporto, ou outras) em que 

os critérios de mercado devem ser 

cruzados com a promoção do acesso 

a bens e serviços que podem ser 

considerados de interesse público.

Saliente-se que Odivelas procedeu 

já recentemente, em 2007, a uma 

racionalização e emagrecimento do 

seu sector empresarial: extinguiu 

uma empresa municipal, fundindo 

as 2 então existentes, passando de 

2 presidentes para 1 e deixando os 

restantes membros do Conselho 

de Administração de auferir 

remuneração, recebendo apenas 

senhas de presença.

(Aprovado por maioria com os votos 

favoráveis do PS, PSD e MPT, a abstenção 

do CDS/PP e os votos contra da CDU e BE).

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS
PRONUNCIA-SE SOBRE REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A Assembleia Municipal de Odivelas pronunciou-se sobre a proposta de reforma autárquica apresentada 
pelo Governo no denominado “Documento Verde da Reforma da Administração Local” (DVRAL).
As questões tratadas  no DVRAL são matérias de grande complexidade e importância e, naturalmente, 
objeto de posições diferentes por parte dos partidos representados da Assembleia Municipal de Odivelas 
(AMO). Sem prejuízo dessa pluralidade, o órgão tomou posição sobre cada um dos grandes eixos nos quais o 
Documento está organizado, pelo que aqui se deixa um pequeno resumo de cada um:

assembleia municipal
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Eixo 2 - Organização do Território
Com o atual número de freguesias, 

Odivelas tem já uma dimensão média 

das freguesias em termos de número de 

habitantes que corresponde a mais do 

dobro da média das Área Metropolitanas 

de Lisboa e Porto, sendo mesmo o 

quinto município com maior dimensão 

média na AMLisboa e AMPorto, apenas 

suplantado por Sintra, Cascais, Seixal e 

S. João da Madeira. Além de dinâmicas 

económico-empresariais específicas, as 

freguesias do concelho de Odivelas têm 

uma identidade própria consolidada e 

uma história longa, existindo mesmo 

em alguns casos como freguesias 

autónomas há vários séculos.

Tendo em conta o acima referido, 

quer nos termos estritos do DVRAL 

quer do ponto de vista mais amplo 

do ordenamento e coesão territorial, 

Odivelas não tem um problema de 

excesso de freguesias; assim, a AMO 

considera adequada a manutenção 

das atuais sete freguesias, um número 

adequado para um concelho com 

143.755 habitantes e, além disso, com 

um crescimento populacional de 10,6% 

na última década.

A AMO reconhece a importância de 

uma reforma do território que, de forma 

equilibrada e justa, responda aos 

princípios da proximidade entre níveis 

de decisão. Neste sentido, entende 

poder ser esta uma oportunidade para 

avaliar, nas sedes próprias, a pertinência 

e exequibilidade de desencadear um 

processo no sentido de, mantendo o 

seu número, repensar os limites das 

atuais freguesias de modo a melhor 

cumprir estes desígnios.

(Aprovado por maioria, com os votos favoráveis 

do PS, PSD e MPT, com a abstenção do BE e os 

votos contra da CDU e CDS/PP).

Eixo 4 - Democracia Local
A complexidade da intervenção e 

da realidade das autarquias locais 

demonstra que a redução de eleitos 

locais poderá introduzir dificuldades 

à gestão da coisa pública, com 

impactos significativos na qualidade 

da governança e democracia local. 

Sendo importante a melhoria da 

qualidade e transparência da 

democracia local, da capacidade de 

governação efetiva dos executivos 

municipais e da dignificação das 

escolhas dos eleitores, é importante 

ter em atenção e encontrar os 

meios adequados para eliminar os 

riscos de incapacidade de controle 

democrático dos órgãos executivos 

por parte dos órgãos deliberativos 

e das forças políticas legitimamente 

representadas nos mesmos, 

nomeadamente nas Assembleias 

Municipais.

(aprovado por maioria, com os votos 

favoráveis do PS, PSD, BE e MPT e os votos 

contra da CDU e CDS/PP).

Eixo 3 - Gestão Municipal, 
Intermunicipal e Financiamento
A Assembleia Municipal de Odivelas 

entende que existe um conjunto de 

competências que, pelo seu nível 

de proximidade e flexibilidade de 

gestão, são exercidas de modo 

mais eficaz pelas Freguesias, pelo 

que devem ser significativamente 

reforçadas as competências 

próprias deste nível do poder local. 

Aliás, Odivelas é um dos Concelhos 

do país que mais competências  

delega nas suas Freguesias, através 

de um Protocolo que em 2011 

transferiu para as Freguesias 4,7 

milhões de euros.

(aprovado por maioria, com os votos 

favoráveis do PS, PSD e BE, com a abstenção 

do CDS/PP e MPT e os votos contra da 

CDU).




