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O tempo passa a correr e, num ápice, aí está mais um ciclo de 4 anos de gestão 
autárquica deste município que se está prestes a concluir. Foi, no entanto, uma longa 
caminhada, feita com grande determinação, empenho e dedicação por todos aqueles 
que dão o seu contributo diário nesta Câmara Municipal, sempre com os olhos focados 
no bem-estar comum e em prol de um território que se quer incessantemente mais 
qualificado e moderno. Esse será sempre o nosso maior desígnio, pois desejamos que 
esta terra onde vivemos, trabalhamos, estudamos e desenvolvemos uma actividade 
económica, tenha um futuro de progresso e de permanente melhoria da qualidade 
de vida.

O caminho percorrido ao longo destes últimos anos demonstra, sem sombra de dúvidas, 
que vamos no rumo certo, sendo diferenciadores, dinâmicos e inovadores. O nosso 
Concelho está hoje mais desenvolvido ao nível económico, social e humano, e revela-
se pleno de oportunidades para todos, mesmo apesar dos fortes constrangimentos 
económicos com que nos deparámos e que nos obrigaram a definir com grande 
rigor as prioridades na nossa gestão. E mesmo perante tantas adversidades, não 
comprometemos o essencial:
1) O apoio social aos mais vulneráveis;
2) A educação;
3) O conhecimento;
4) A requalificação do espaço público;
5) A cultura.

Foi com os olhos focados em si que duplicámos a nossa área verde, construímos novos 
jardins, requalificámos largos, zonas ribeirinhas e avenidas, e instalámos 10 circuitos 
bio saudáveis em todas as freguesias. Lançámos o Cartão Sénior e desenvolvemos 
um programa permanente de promoção do envelhecimento ativo e saudável, além 
de melhorarmos a mobilidade de jovens e seniores com o autocarro “Voltas”. Temos 
agora novos centros escolares, refeições diárias e manuais escolares para as nossas 
crianças e jovens. 
Muito recentemente foram inauguradas 2 novas Unidades de Saúde Familiar, na 
Ramada e na Póvoa de Santo Adrião, num investimento de mais de 6 milhões de 
euros. Foram construídos novos Complexos Desportivos e novas infraestruturas, como 
o Pavilhão Multiusos de Odivelas, palco do Desporto Mundial, Europeu e Nacional, e 
onde praticam Desporto já mais de 600 utentes por dia.
O Centro Cultural da Malaposta é já hoje o 3º centro cultural do país mais procurado e 
a essa dinâmica juntam-se o Centro de Exposições de Odivelas, a Casa da Juventude 
e as nossas Bibliotecas, onde é cada vez maior a afluência de pessoas que procuram 
estes espaços culturais de reconhecida qualidade.

É por isto tudo e muito mais que consideramos Odivelas como um lugar muito bom 
para viver, e com futuro!

Aceite pois um abraço amigo, da sua Presidente,
Susana Amador
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Os alunos do Concelho de Odivelas regressaram às aulas 
para mais um ano letivo. Ao todo, são mais de 18 mil alunos, 
distribuídos pelos vários ciclos de ensino em 44 escolas de 

ensino público. São estes os números que “somamos” na 
Educação e onde a Câmara Municipal investe mais de 3 
milhões e 600 mil euros em 2013/2014.

Os números

Nº de Escolas Rede Pública
Previsão de Nº de alunos

 (estimativa Julho)

64 Salas de Pré-escolar 
(+ 3 salas novas que no ano letivo transato)

1600

30 Escolas do 1º ciclo 5400

8 Escolas do 2º e 3º Ciclos 5720

5 Escolas secundárias com 3º Ciclo e 1 Escola 
Profissional

6000

Odivelas 
18 mil alunos 
no regresso às 
aulas
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MANUAIS ESCOLARES
A oferta da Câmara mantem-se desde 2008. 
Todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
que frequentam as escolas da Rede Pública 
do Concelho voltaram, este ano, a receber 
gratuitamente, os Manuais Escolares. Ao todo, 
uma oferta que ronda os 29 mil manuais, fichas 
de atividades e outros recursos pedagógicos de 
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. 
Uma ajuda da Câmara aos encarregados de 
educação, num valor próximo dos 260 mil euros.

REFEIÇÕES ESCOLARES
Uma grande conquista que se repete pelo terceiro 
ano consecutivo. Os 7 mil alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Pré-escolar têm acesso a três 
refeições diárias na sua escola (pequeno-almoço, 
almoço e lanche). Todos os dias, são servidas 
perto de 11.500 refeições nas escolas, num 
investimento superior a 2.000.000,00 € (2 milhões 
de euros). 

OUTROS INVESTIMENTOS 
Abertura de 3 novas salas de pré-escolar, 
Componente de Apoio à Família - CAF no pré-
escolar, auxílios económicos e tecnologias de 
apoio no 1º ciclo, subsídios de Fundo Maneio, 
telefones, mobiliário e equipamento para pré-
escolar e 1º ciclo, obras de manutenção nas 
escolas do ensino básico e jardins-de-infância. 
Investimento superior a € 1.200.000,00 (1 milhão 
e 200 mil euros). 
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UM CARTÃO QUE DÁ DESCONTOS EM PRODUTOS E SERVIÇOS, 
EM CERCA DE 50 EMPRESAS DO CONCELHO DE ODIVELAS, EM 
ÁREAS COMO: APOIO A ESTUDOS, ESTÉTICA, INFORMÁTICA, 
RESTAURAÇÃO, LIVRARIAS E PAPELARIAS, SAÚDE, MODA, 
ENTRE OUTRAS.

O Cartão Odikids é o mais novo projeto municipal ao 
dispor de alunos e respetivas famílias. 

O que oferece
Este Cartão Municipal Infantil, gratuito, é um documento 
identificativo, pessoal e intransmissível, feito a pensar nas 
famílias e nas crianças do Município, que proporciona 
o acesso a um número de produtos e benefícios, com 
condições vantajosas nas áreas da saúde, desporto, 
cultura, atividades económicas, entre outras, criando assim, 
condições propícias à aquisição de bens e serviços, no 
Concelho de Odivelas

Onde obter
O Cartão é dirigido a todas as crianças com idades 
compreendidas entre os O e os 11 anos de idade (inclusive) 
que residam, estudem ou cujos representantes legais (pais/ 
encarregados de educação) trabalhem no Concelho de 
Odivelas, criando condições propícias à aquisição de bens 
e serviços, no Concelho.
Pode ser solicitado nos serviços municipais sitos na Divisão 
de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo ou na Loja 
do Cidadão de Odivelas, no Strada Shopping, mediante o 
preenchimento da respetiva Ficha de Adesão. Se preferir, 
pode, previamente, descarregar a referida Ficha de Adesão 
no site oficial da Câmara Municipal: www.cm-odivelas.pt
Aquando da entrega desta ficha serão necessários os 
seguintes documentos: fotografia tipo passe da criança, 
fotocópia do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade da 
criança, comprovativo de morada ou atestado residencial do 
representante legal da criança/encarregado de educação, 
ou ainda, caso seja essa a situação, uma declaração da 
entidade patronal na qual conste que o representante legal 
da criança/encarregado de educação trabalhe no Concelho 
de Odivelas.

Como utilizar
Mediante a apresentação do cartão, pode-se usufruir, 
de imediato, de uma enorme variedade de benefícios 
na aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos, 
entidades públicas e privadas do Concelho. Consulte a lista 
dos descontos no site municipal.

      Para mais informações pode contactar:

Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo
Rua Laura Alves, 5 – piso 1  - 2675-608 Odivelas
Telefone: 219 320 350
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Geração 
Sorriso
TRATA-SE DE UM DOS MAIS RECENTES PROJETOS, 
DE CARIZ SOCIOEDUCATIVO E INTERVENÇÃO 
SOCIAL, NA ÁREA DA SAÚDE ORAL, JUNTO 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO CONCELHO 
DE ODIVELAS.
 
“Geração Sorriso”, é um dos mais recentes 
projetos da Câmara Municipal de Odivelas. 
Promove as boas práticas de educação, 
equidade e inovação social no domínio da 
prevenção, sensibilização e educação para a 
saúde junto da população escolar e sénior.
O Projeto arrancou no dia 22 de abril com a 
assinatura do Protocolo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Ensaio Numérico, Lda. 
– Academia de Saúde Oral, para a infância. 
No dia 4 de junho, este projeto social estreou-se junto da 
população sénior do Concelho de Odivelas.
O protocolo visa assegurar a realização de rastreios gratuitos 
a todas as crianças do pré-escolar e do ensino básico, 
bem como, garantir tratamentos gratuitos a 50 crianças 
carenciadas do pré-escolar e a 150 alunos carenciados do 
1º ciclo do ensino básico. Assegura a oferta de aparelho 
ortodôntico a todas as crianças. Para as crianças ultra 
carenciadas, assegura o aparelho ortodôntico e a sua 
manutenção gratuita, desde que a utilização do mesmo 
tenha influência direta na sua saúde.
Para os seniores, fazem parte do projeto, nomeadamente:
- Rastreios orais gratuitos e/ou intervenções quando 
solicitadas pela população sénior utente das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS);
- Estudos de enquadramento científico do projeto e a 
respetiva operacionalização de terreno.
O Projeto contempla também workshops educativos com 
crianças, jovens e comunidade educativa.

O objetivo deste programa é chegar 

às crianças e aos nossos seniores, 

porque uma má saúde oral 

pode ser fatal.
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Projeto 

Artes da Saúde
ESTE PROJETO PREOCUPA-SE, HÁ 11 ANOS, EM PROPORCIONAR À POPULAÇÃO IDOSA, A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS NA 
ÁREA DA SAÚDE, TENDO EM VISTA UM ENVELHECIMENTO MAIS SAUDÁVEL.

Desde 2002 que a Câmara Municipal de Odivelas tem o Projeto Artes da 
Saúde, inserido no Programa de Saúde Sénior “Saber Envelhecer para 
Melhor Viver”. 
A Revista Municipal apresenta-lhe este projeto que se dirige aos utentes 
dos Centros de Dia e Lares para a Terceira Idade da Rede Pública do 
Concelho de Odivelas, visando promover o acesso à informação na 
área da saúde por parte desta população, dotando-a de competências 
que lhe permita intervir mais ativamente na sua própria saúde e na 
dos seus pares. Pretende-se ainda que a população sénior adote 
comportamentos e hábitos saudáveis, estimulando a sua criatividade e 
capacidade de iniciativa.
O envelhecimento não é um problema, mas uma parte natural do 
ciclo de vida, sendo desejável que constitua uma oportunidade para 
viver de forma saudável, pelo que a aprendizagem efetuada pelos 
idosos possibilita a consciencialização para a questão do bem-estar e 
consequentemente o que fazer para prevenir e evitar a doença.

Ações de Sensibilização
Este ano aderiram 12 entidades, num total de 462 participações, que assistiram a ações de sensibilização cujas 
temáticas foram: Inteligência Nutricional, Cuidados a ter com as ondas de calor/frio, Infeções Respiratórias – 
Constipação versus Gripe e Problemas ligados ao consumo de álcool.
Todo o trabalho efetuado ao longo do ano irá culminar com o espetáculo, a realizar-se no dia 4 de dezembro de 2013, 
no Centro Cultural da Malaposta, onde os idosos apresentam os trabalhos artísticos resultado das aprendizagens 
efetuadas.
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+ SAÚDE
Em menos de 3 meses, o Concelho de Odivelas ganhou dois novos equipamentos de saúde:
- A Unidade de Saúde da Póvoa de Santo Adrião e USF Genesis – inaugurada a 2 de setembro, e a Unidade de Saúde 
da Ramada – inaugurada a 20 de junho.
“Dias de felicidade coletiva” foi a expressão utilizada pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 
Amador, para caracterizar estes ganhos absolutos na área da saúde no Concelho que há muito ansiava pela 
concretização destes projetos. Afinal de contas, “a saúde é uma das maiores preocupações dos munícipes e estes 
espaços vão deixá-los, certamente, mais tranquilos”.
O próprio Secretário de Estado, Fernando Leal da Costa, distinguiu pela positiva o Concelho de Odivelas, mencionando 
que “comparado com outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa, tem equipamentos de saúde dos mais 
modernos do país, estando na 1ª linha dos municípios virados para a saúde, em Portugal”.
Aproveitando a presença do Secretário de Estado, a Presidente da Câmara relembrou a necessidade urgente de 
construção do Polo 2 de Odivelas.
Os novos equipamentos da saúde agora construídos no Concelho de Odivelas resultaram de um investimento de 6 
milhões de euros, tendo a Câmara Municipal cedido os terrenos e suportado a elaboração dos respetivos projetos.
Com um total de cerca de 341.00 utentes, o ACES Loures - Odivelas tem por missão garantir a prestação de cuidados 
de saúde às populações de Loures e Odivelas, numa área territorial de 196 Km². O ACES Loures - Odivelas tem em 
funcionamento 12 Unidades de Saúde Familiar (USF), 9 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), 3 
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), 1 ECCI e 2 CATUS. Tem também 1 Unidade de Saúde Pública (USP) e 1 
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).
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Livros no Hospital
Se há projetos que abraçamos com carinho e desenvolvemos 
com imensa ternura, o “Ler dá Saúde e Faz Crescer” é um 
deles.
Esta ideia inovadora surgiu em 2012. Na prática, a Biblioteca 
Municipal D. Dinis leva periodicamente livros infantis ao 
serviço de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, mas 
também desenvolve ações de promoção do livro e da 
leitura. 
Para as crianças ouvir contar histórias é muito importante, 
transportando-as para um mundo fantástico repleto de 
fantasia, personagens, situações, enigmas e resoluções.
Considerando o momento fragilizado em que as crianças se 
encontram - internadas, desejamos projetá-los para outras 
dimensões, gerando sonhos e inventando mundos, e que 
a leitura possa contribuir para o alívio “das suas dores” 
e das suas angústias. Assim, o “ato mágico de contar” 
proporciona alegria e diversão e ajuda-as a “esquecer” o 
local onde se encontram, fazendo florescer muitos sorrisos 
nos seus lábios.

Público-alvo

O projeto tem como destinatários crianças e 
jovens entre os 2 e os 18 anos, que se encontram 
hospitalizados no Serviço de Internamento 
Pediátrico do Hospital Beatriz Ângelo e que são 
oriundos dos Concelhos de Odivelas, Loures e 
Mafra. 
Tendo faixas etárias distintas, estas crianças 
apresentam, também, um quadro de diagnóstico 
muito diversificado (tuberculose, autismo, 
leucemia, anorexia, diferentes tipos de câncer, 
distúrbios alimentares, infeções respiratórias, 
maus tratos e tentativas de suicídio, entre outros). 
Face a esta situação, as temáticas trabalhadas 
retratam o quotidiano, mas um quotidiano 
adaptado às características dos destinatários, 
tendo sempre em conta que a criatividade, a 
fantasia, o mistério e a novidade são algo que 
faz suscitar e captar a atenção dos mais novos. 
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Exposição  Traços Sentidos
Realizada “A Hora do Conto”, dá-se início aos ateliês criativos (expressão plástica, escrita criativa, entre outros). Foram 
esses trabalhos que estiveram expostos, em junho, nos corredores do Hospital. Oportunidade para apreciar as 
pequenas obras de arte feitas pelos mais novos no decorrer do seu internamento. A Exposição, onde as crianças 
deram asas à imaginação, recebeu o nome de “Traços Sentidos”.
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, fez questão de estar presente no dia da inauguração, 
assim como o Vereador da Cultura, Mário Máximo. Ambos foram recebidos pelo Diretor Executivo do Hospital, Artur Vaz, 
e pelo Diretor do Serviço de Pediatria, Paulo Oom, que se fez acompanhar por parte da sua equipa que, diariamente, 
presta serviço naquele hospital. Para o médico, “são estes momentos distraídos e alegres que os mais novos levam 
de lembrança do tempo em que estiveram internados.”

“Ler Dá Saúde e Faz Crescer” 
divide-se em duas temáticas:

1- O Bibliófilo vai ao Hospital – Em cada 
visita efetuada, é entregue à educadora 
da unidade hospitalar um baú com cerca 
de 15 livros que permanecem, durante um 
período de 15 dias, para serem explorados 
e trabalhados livremente pelas crianças 
hospitalizadas.

2- A Hora do Conto – É realizada uma vez 
por semana, com a duração variável de 30 
a 60 minutos. Logo no início, conta-se uma 
história, seguida de uma atividade prática 
alusiva ao tema da história contada. 
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Espaço Sénior 
em Famões

Os seniores de Famões viram o seu desejo 
realizado a 9 de maio, com a inauguração 
do Espaço Sénior, um local de convívio e de 
aprendizagem, e uma forma de combate 
à exclusão e ao isolamento social. A 
inauguração contou com a presença 
da Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana Amador, da Vereadora 
dos Assuntos Sociais, Fernanda Franchi, 
e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Famões, António Rodrigues. “Ser autarca 
é isto mesmo: é sonharmos em conjunto 
para podermos ver a nossa população 
sénior a envelhecer de forma saudável e 
ativa”, disse a presidente.

Misericórdia 
na Póvoa de Santo Adrião

Um sonho foi tornado realidade, a 7 
de junho, com a inauguração da sede 
social da Santa Casa da Misericórdia 
na Póvoa de Santo Adrião, cuja oferta 
é de 30 camas, já com lista de espera. 
Oportunidade para se reforçar a 
importância das respostas sociais: até 
ao final de 2014, o Concelho de Odivelas 
vai ter mais mil vagas/respostas sociais 
oferecidas por instituições como a APCL, 
Santa Casa, CEDEMA e Complexo Santa 
Teresinha, entre outras. Para todas, o 
apoio, explícito, da Câmara Municipal 
que cede terrenos, protagoniza os 
arranjos exteriores e dá o conforto 
material, em forma de subsídio.

Festa 
na Pontinha
Foi com a casa cheia de convidados que a Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Novo de Santo Eloy, 
na Pontinha, inaugurou, no dia 2 de junho, a nova sede desta 
instituição. 
Perante todos os convidados, a convicção de que a Câmara 
Municipal, através do “Programa de Apoio às Entidades Sociais”, 
estará sempre pronta a ajudar na área social, lembrando que 
a autarquia já foi premiada, a nível nacional, pelo trabalho 
desenvolvido junto da população sénior.

Em destaque
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Odivelas com novas 
respostas sociais

O Centro Comunitário Paroquial de Odivelas, na sua 
valência particular de Cantina Social, junto à Igreja 
Matriz de Odivelas, foi inaugurado pela Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, 
na companhia do Pároco João Francisco, Prior da 
Igreja de Odivelas.
Este novo espaço solidário é fruto do dedicado 
trabalho da Direção do Centro, da comunidade 
religiosa, dos voluntários locais e do apoio financeiro 
da Câmara Municipal de Odivelas.

Nova Igreja em 
Odivelas

Um momento simbólico, mas 
carregado de emoção e de fé, 
viveu-se a 7 de julho, na rua 
Dr. João Santos na Arroja, em 
Odivelas. Foi este o dia escolhido 
para o Padre João Francisco 
abençoar o início das obras da 
nova Igreja da Arroja – a Igreja de 
São José Operário. 
As obras arrancaram, de imediato, 
no terreno cedido pela Câmara 
Municipal. 
A nova Igreja fica concluída até ao 
final do ano.

Em destaque
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José Aires 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã

EngEnhEiro Agrónomo dE formAção, tEm 61 Anos dE idAdE. dEdicA-sE há 24 Anos à gEstão AdministrAtivA E 
pEdAgógicA dEstA instituição, quE é A sEgundA EscolA AgrícolA mAis AntigA do pAís. homEm simplEs E humAno, 
EmpEnhA-sE dE corpo E AlmA, A EstA EscolA criAdA Em 1917, fAzEndo, diAriAmEntE, os possívEis pArA AcompAnhAr 
A ExplorAção AgrícolA E vErificAr o dEcorrEr dAs AulAs, bEm como, solucionAr problEmAs dE Alunos E 
profEssorEs.
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O que é a EPADD? Quantos Alunos 
tem? 
A EPADD, a Escola Profissional Agrícola 
D. Dinis – Paiã, pode dizer-se que é 
uma das mais antigas instituições 
de formação profissional na área 
agrícola. 
Ao longo dos anos teve uma evolução, 
tal como todo o ensino de Portugal. 
Começou por ser uma escola 
profissional, teve uma fase de escola 
secundária e em 1992 regressou, 
digamos, às origens com a oferta 
então de cursos profissionais.
Durante a sua existência o número 
de alunos que teve foi variável. 
Enquanto escola profissional, nessa 
primeira fase, teve sensivelmente à 
volta de 200/300 alunos. Como escola 
secundária chegou a ter mais de 800 
alunos e, neste momento, desde que 
passou a escola profissional, tem 
uma população escolar que se situa 
nos 300/350 alunos, com algumas 
variações anuais.
Os cursos profissionais que oferece, 
portanto, são todos eles da área 
agrícola ou em áreas afins à agricultura. 
Recentemente para além dos cursos 
profissionais, também oferece o curso 
de educação e formação na área da 
agricultura.
Os cursos que oferecemos e que têm 
mais peso são os cursos de Técnico 
de Produção Agrária, que o ano 
passado já  teve duas turmas, e este 
ano também tem duas turmas, no 
primeiro ano. É aquele que tem mais 
importância e aquele que também 
deu nome à escola. 
Depois temos um curso, também 
muito importante, na área da 
transformação agroalimentar, que 
é o de técnico de processamento e 

controlo de qualidade alimentar e que 
também tem uma procura significativa, 
normalmente temos uma turma por 
ano.

Qual a média de idades dos alunos 
que procuram a EPADD?
Depende. Para os CEF – Cursos de 
Educação e Formação de Jovens - vai 
dos 14 anos até aos 18 e nos cursos 
profissionais vai dos 15 aos 23 anos.

Acompanha os alunos nas suas 
tarefas diárias? Podemos vê-lo a 
cavar a terra ou a andar a cavalo? 
Eu?! (risos) Não! Devido às minhas 
funções, ocupo grande parte do meu 
tempo em tarefas de ordem de gestão 
administrativa, pedagógica, mas 
sempre numa perspetiva de gestão 
e digamos que a execução de tarefas 
com os alunos e de formação não 
tenho feito, ao longo destes anos. 
Durante um espaço de tempo, em 
que fui secretário do conselho diretivo, 
na altura, ainda dava aulas, a partir 
do momento, em que passei para 
Presidente e para Diretor deixei de 
lecionar. 

Nos últimos anos e segundo várias 
notícias da comunicação social, 
tem aumentado substancialmente 
o número de matrículas a nível 
nacional nas escolas agrícolas. A 
EPAAD é exemplo desse aumento? 
Na sua opinião a que se deve?
Nós podemos dizer que houve um 
ligeiro aumento na nossa escola, não 
foi um aumento muito significativo, 
porque a escola tem tido um número 
de alunos, ao longo dos anos, que se 
aproxima da sua capacidade. Portanto 
verificou-se, nestes últimos 3/ 4 anos 

talvez um ligeiro aumento, por isso, 
vimos nos obrigados, enfim, a adaptar 
algumas instalações para poder ter 
mais uma ou duas turmas. Em outras 
escolas agrícolas profissionais tem 
havido um aumento grande, o que 
em muitos casos, se deve a ofertas 
de formação noutras áreas que não 
a área agrícola, porque há escolas 
agrícolas que estão a oferecer ou 
têm vindo a oferecer, ao longo destes 
últimos anos, formação em turismo 
rural, em restauração, enfim em áreas 
que não são exatamente a área 
agrícola. 

Com o início de um novo ano letivo, 
quais as expetativas que tem para 
2013/2014?
Sobretudo “temos de ter fé” e 
esperança que as coisas melhorem. 
Quer esta escola, quer outras, têm de 
se empenhar para que haja sucesso. 
É evidente que isto é uma camada da 
população escolar que tem exigências 
diferentes dos outros alunos que, 
normalmente, estão nas escolas 
secundárias; este é um tipo de ensino 
que deveria ser um ensino de escolha, 
vocacional e isso nem sempre se 
verifica. O que acontece muitas vezes 
é que há alunos que procuram estas 
formações, porque já esgotaram 
todas as outras alternativas, e isso 
nem sempre é positivo.
No fundo, uma das nossas tarefas 
é tentar cativar esses alunos que, 
muitas vezes, não têm uma vocação 
definida ou não sabem bem o que 
pretendem ou não estão propriamente 
interessados e motivados para o 
ensino.
É isso que nós temos vindo a fazer. Este 
ano, há um número significativo de 
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alunos que procuraram esta formação 
por motivação e por gosto e isso 
perspetiva mais sucesso.

Quais as saídas profissionais 
dos alunos da EPAAD? Existe um 
feedback do número de alunos que 
estão no mercado de trabalho? 
Quais as áreas que se destacam?
O histórico não é mau. Na área da 
produção agrária e também na da 
transformação e no processamento 
do controlo de qualidade alimentar, 
nós somos bastante solicitados, por 
parte das empresas, para indicarmos 
alunos diplomados. 
No geral, existe um feedback muito 
positivo que as empresas dão quando 
os alunos fazem estágios curriculares. 
Muitas vezes, até me surpreendo, 
porque há alunos com problemas 

disciplinares, mas que depois, nas 
empresas têm desempenhos muito 
positivos, no geral.

A escola destaca-se também 
na área da produtividade. Que 
produtos se encontram no 
mercado? 
O objetivo que temos nessa área é 
licenciar todas as instalações ligadas 
à produção e transformação de 
produtos agro alimentares e feito 
esse licenciamento, entrarmos na 
comercialização de produtos. É uma 
tarefa para este ano e acho que vamos 
conseguir. 
A marca já está registada.

E quais são os produtos que 
pensam comercializar?
Há aqui uma questão. A escola não 

é uma empresa agrícola, comparável 
às que estão no mercado, nem na 
produção agrícola do país. Tudo 
aquilo que se faz e se produz é em 
quantidades mínimas porque no fundo, 
a escola está ao serviço da formação e 
o principal produto da escola é mesmo 
a formação de técnicos e tudo o resto 
serão “sub-produtos”.
A nossa preocupação não é atingir 
grandes quantidades em termos de 
produção, mas sim conseguir produtos 
que sejam de qualidade e que, 
sobretudo, sirvam para divulgação da 
escola.
Nós temos vinhos, queijos, compotas, 
produtos hortícolas variados e flores.

É reconhecida a boa relação com 
a Câmara Municipal de Odivelas. 
Prova disso é o Protocolo com 
vista à criação da pista de saltos, 
ou projetos como “Do Urbano ao 
Rural” e a Hipoterapia. Qual a 
avaliação que faz destes projetos?
São muito positivos. Em todos houve 
um grande empenhamento, quer 
da Câmara, quer da escola, e todos 
exigiram da parte de cada uma das 
entidades muita paciência e muito 
empenhamento porque demoram, 
mas todos têm sido conseguidos e 
com muito sucesso. 
O Urbano ao Rural que tem já mais 
de 10 anos, tem sido um projeto de 
grande sucesso e que beneficia toda 
a população do Concelho e até fora do 
Concelho. 
A Hipoterapia, é outro projeto 
também emblemático e com muito 
sucesso. Este ano está novamente 
aprovada e autorizada a contratação 
de professores, que é sempre a 
dificuldade que nós temos, por causa 
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das limitações económicas do país. 
A pista de obstáculos foi um “martírio” 
para se conseguir, porque a escola 
não tem os meios necessários para 
poder fazer uma empreitada, que 
eventualmente seria mais rápida, 
mas graças, então ao tal protocolo, 
entre a Câmara e o Regimento de 
Engenharia, conseguimos construir. É 
importantíssima para a formação dos 
alunos do curso de gestão equina, mas 
é também, importante para eventuais 
utilizações por parte de entidades do 
exterior, para concursos. 

O Projeto de Hipoterapia é sem 
dúvida um projeto enriquecedor. É 
para a EPPAD e para si, enquanto 
diretor, uma honra acolher um 
projeto deste nível?
Claro que é, por todas as razões. 
Primeiro, porque se trata de um 
projeto orientado para alunos com 
dificuldades, com necessidade 
educativas, com fortes limitações, e que 
por causa deste projeto conseguem 
recuperar, no fundo, muitas das suas 
capacidades e aumentar as suas 
capacidades. Tem tido, também, ao 
longo dos anos que está a funcionar, 
um aumento de frequência. 
Por outro lado, cada ano que passa, 
os técnicos que estão envolvidos no 
acompanhamento das crianças e na 
formação são, também eles, mais 
especializados e mais conhecedores.
Também se vão melhorando as 
condições das infraestruturas.  Sinto-
me muito satisfeito e muito orgulhoso 
por ter este projeto aqui na escola.

Em 2011 a instituição foi 
distinguida com a medalha de 
Honra do Município, Grau Ouro, 

qual o significado que teve para 
a instituição e para si este título?
Foi importantíssimo, porque ser ou 
ver o trabalho reconhecido por parte 
da Câmara, com a distinção Medalha 
de Honra de Grau Ouro, é qualquer 
coisa de extremamente importante. 
Para mim e para toda a comunidade 
escolar, é uma honra sermos 
reconhecidos pelo nosso trabalho. É 
claro que achamos sempre que há 
algum grau de bondade também, 
mas acho que é muito importante que 
reconheçam este nosso trabalho.

A EPADD ou os seus alunos têm 
algum lema?
Lema não, mas a missão de conseguir, 
no fundo, formar técnicos de qualidade 
que continuem a ser reconhecidos pela 
sociedade. Esse é um dos aspetos e um 
dos objetivos que nos move, que faz 
com que nos sintamos motivados para 
continuar a trabalhar e tentar ser uma 
instituição de referência, fazer o nosso 
trabalho com qualidade. A medalha é 
um pouco isso. Nós - os profissionais 
e os alunos - trabalhamos no sentido 
de dignificar a instituição e fazer com 
que reconheçam a qualidade do 
trabalho que se desenvolve nesta 
escola. Sobretudo que os alunos que 
saem daqui, depois possam, também 
ao longo da sua vida, dar conta da 
qualidade que têm e da formação que 
adquiriram. É uma realidade e satisfaz-
nos muito que os alunos que fazem 
aqui a formação, tenham esta escola 
sempre como qualquer coisa de muito 
especial, e que continue sempre a ser 
a referência da formação deles, quer 
na vertente técnica, quer humana, que 
também é uma componente muito 
importante.
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O RE>URB  É UM PROJETO MUNICIPAL BASEADO 
NAS BOAS POLÍTICAS AUTÁRQUICAS, 
ALIANDO A EXPERIÊNCIA E A PRÁTICA DA AUTARQUIA 
COM O CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DAS UNIVERSIDADES.

O RE>URB é uma parceria da Câmara Municipal de Odivelas 
com 7 instituições de Ensino Superior e que tem como desafio 
estratégico o desenvolvimento sustentável do tecido urbano. 
Este Projeto municipal une as boas políticas autárquicas, 
associando a experiência e a prática da Câmara Municipal 
ao conhecimento e inovação que são promovidos pelas 
Universidades.

A Casa da Juventude e o Strada Shopping § Fashion Outlet 
receberam a exposição dos trabalhos de alunos do 4º ano  
do Mestrado Integrado de Arquitetura, da Faculdade de 
Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada, bem como, do 4º 
e 5º anos do Mestrado Integrado de Urbanismo e Arquitetura 
da Faculdade de Arquitetura de Lisboa.

Os projetos académicos incidiram sobre diversas áreas do 
Concelho como: Colinas do Cruzeiro, Olival Basto, Quinta do 
Barruncho, Vale do Forno e Caneças, entre outros, sendo 
que, os trabalhos tiveram acompanhamento e avaliação por 
parte dos docentes das instituições universitárias, pois foram 
desenvolvidos no âmbito curricular.

Atualmente, o RE>URB envolve cerca de 700 pessoas, entre 
alunos, professores e técnicos municipais.

Odivelas aposta no
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Prémio 
Municipal 
de Arquitetura 
e Espaço Público 
2013
A Câmara Municipal de Odivelas entregou os 
Prémios de Arquitetura e Espaço Público – 
Prémios RE>URB. 
Os prémios foram entregues durante o Ciclo 
de Conferências da RE>URB “Da Cidade do 
Crescimento ao Crescimento da Cidade”, numa 
cerimónia cheia de simbolismo que contou com 
a presença do conceituado arquiteto Gonçalo 
Ribeiro Teles, como convidado de honra. 

O Prémio Municipal de Arquitetura - no valor 
de cinco mil euros, foi para os arquitetos que 
reabilitaram o Largo da Saudade, no Vale 
do Forno, Freguesia de Odivelas, e a Escola 
Brancaamp Freire, na Freguesia da Pontinha.
Os trabalhos distinguidos nesta edição, os 
melhores projetos dos jovens mestrados 
que trabalharam com orgulho e ousadia no 
RE>URB. são exemplo de como em Odivelas se 
constrói e se concretizam obras de qualidade 
a pensar, sobretudo, nas pessoas.

Foram ainda entregues Menções Honrosas 
às Hortas Urbanas da Codivel e ao 
Empreendimento Jardim da Amoreira, na 
Ramada.

Na cerimónia, Susana Amador referiu que “a 
palavra de ordem é enriquecermo-nos para 
Sabermos Ser um Concelho Cada Vez Melhor!”.
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NA 4ª EDIÇÃO DO “VERÃO EM OBRA”, QUE DECORREU NO MÊS DE AGOSTO, A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS, SUSANA AMADOR, FEZ QUESTÃO DE VERIFICAR, IN LOCO, O PONTO DA SITUAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NO 
CONCELHO DE ODIVELAS.
PARA A AUTARCA O “VERÃO EM OBRA” É UM “SINAL INEQUÍVOCO DE QUE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS NÃO ESTÁ PARADO 
E NÃO SE ENCONTRA RESIGNADO, MESMO EM TEMPO DE RECESSÃO E DE FÉRIAS. ESTAMOS COM UMA SÉRIE DE OBRAS 
EM CURSO, DEMONSTRANDO, NO TERRENO E PARA USUFRUTO DA POPULAÇÃO, QUE TODOS OS DIAS SÃO DIAS PARA 
CONSTRUIR UM CONCELHO MELHOR, COM OBRA PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO.”

VERÃO em obra

Alvo de requalificação, a avenida das Acácias, na Arroja, 
ganhou mais duas vias de rodagem e rotundas. 
A zona industrial está a evoluir e está em curso a futura 
Urbanização Moinhos do Cruzeiro.

Visita às obras do parque infantil e do circuito bio 
saudável no Jardim da Amoreira. É uma obra solicitada, 
via Orçamento Participativo 2013. O investimento rondou 
os 70 mil euros.

Requalificação Urbanística Largo da Saudade - Odivelas  - Espaço central do Bairro Vale do Forno que inclui um novo parque 
infantil. A requalificação do antigo leito do Rio da Costa trouxe a criação de estacionamento automóvel, plantação de árvores 
e percurso pedonal.
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A CEDEMA em Famões com Lar, Residências Autónomas e Centro de Dia/Centro de Atividades Ocupacionais para cerca de 64 
utentes. Contempla ainda gabinetes médicos, de enfermagem e salas de fisioterapia e reabilitação.

As obras da T14 -  troço de ligação da Alameda Silva Porto 
à Rua do Viriato, em Famões, estão a ser realizadas no 
âmbito do Orçamento Participativo 2013 que se traduz 
num investimento perto dos 40 mil euros.

O Jardim-Escola João de Deus - Odivelas abriu portas,       
a 2 de setembro, para mais de 350 crianças. 
Tem creche, jardim-de-infância e 1º ciclo.

O Polo Cívico e Comunitário do Vale do Forno é um 
equipamento com três pisos, estando programado para 
uma oferta a 75 crianças na área do pré-escolar e 80 
idosos no centro de dia.

As obras de adaptação da antiga EB1/Jardim-de-
Infância Chafariz D’El Rey para a nova Esquadra de 
Trânsito da PSP encontram-se em avançado estado de 
construção. A obra tem o custo avaliado em cerca de 
215 mil euros e ficará pronta até ao final do ano. 



22 | revista municipal | setembro 2013 

A Câmara Municipal de Odivelas não se cansa de pedir a continuidade do Instituto de Odivelas e do Regimento de 
Engenharia nº1. A Presidente Susana Amador reuniu com a Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta 
Cabral. Foi mais uma reunião para enumerar as diversas razões que opõem o município à intenção do Governo.
Entretanto, a Câmara fez-se representar pelo seu Vice-Presidente, Mário Máximo, na Assembleia da República , na audição 
com a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Também presentes a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
das Alunas do Instituto, a Associação das Antigas Alunas do Instituto e as atuais alunas e professores. 

O Município de Odivelas esteve 
representado na Cimeira Europeia 
sobre o Envelhecimento Ativo e 
Saudável que decorreu em Dublin, na 
Irlanda. Foi assinada uma Declaração 
que assume o compromisso dos 
líderes nacionais e locais em 
manterem-se como Cidades Amigas 
da Pessoa Idosa no contexto Europeu.

O Município de Odivelas participou 
no «Seminário Internacional 
Cooperação Descentralizada: 
Novos Desafios, Novas Parcerias», 
organizado pela Redes para o 
Desenvolvimento. Criada este 
ano, esta rede é constituída por 13 
municípios portugueses: Amadora, 
Faro, Grândola, Loures, Maia, 
Marinha Grande, Miranda do Corvo, 
Moita, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal e Setúbal. Juntos, pretendem, 
por exemplo, um trabalho mais 
eficaz no combate à pobreza.

Breves _______________________________________________________

Parabéns ao “Voltas” que assinalou 
o seu 4º aniversário. É uma carreira 
que já conquistou os utentes. Este 
transporte urbano coletivo tem como 
objetivos facilitar a mobilidade e o 
acesso a instituições e a serviços tais 
como Mercado, Sede do Município, 
Centros de Saúde, Farmácias, 
Biblioteca Municipal e Escolas, entre 
outros. O autocarro é adaptado para 
utilização por pessoas com mobilidade 
reduzida. Funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h00 às 20h00, com 
uma frequência de 20 minutos. Desde 
o seu lançamento, em Maio de 2009, o 
“Voltas “ já transportou mais de 720 mil 
passageiros.
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Entre brincadeiras, banhos e jogos, o boneco “Salvador” do Serviço 
Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Odivelas 
levou, no mês de junho, cerca de 150 alunos de escolas do 1º. Ciclo 
à Praia da Torre, em Oeiras, e ao Parque das Conchas, no Lumiar. 

Caneças a mudar… A 28 de junho, a Sociedade 
Recreativa Unidos Botafogo, de Caneças, 
entregou o projeto de legalização da sede 
desta coletividade. No mesmo dia foi entregue 
na Câmara o projeto para a construção da nova 
Igreja e Centro Social e Paroquial de Caneças. 
Terá creche e jardim-de-infância para 150 
crianças e Centro de Dia para 120 pessoas, 
além de um Lar com 58 camas. Será construído 
num terreno cedido pela Câmara Municipal, 
junto ao Centro de Saúde de Caneças. 

A Câmara aderiu à Agência Regional de Energia 
e Ambiente do Oeste, “Oeste Sustentável”. O 
objetivo passa por criar um Concelho sustentável 
em matéria de eficiência energética, na poupança 
de luz em candeeiros públicos, por exemplo.

No Dia Mundial do Ambiente, houve largada de balões na Escola 
Básica do 1º Ciclo nº 5 Bernardim Ribeiro, Codivel, na Freguesia 
de Odivelas. Em paralelo, decorreu uma Exposição de Trabalhos 
Escolares sobre o Ambiente, no Strada Shopping § Fashion Outlet.

_______________________________________________________ Breves
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Os “Concertos de Maio” voltaram este ano, às Igrejas da Póvoa de Santo Adrião 
e de Odivelas. O Conservatório de Música D. Dinis voltou a ser nosso parceiro, 
protagonizando momentos de grande elevação cultural.

O Strada Shopping voltou a acolher a 
II Mostra de Artesanato Regional, junto 
à Loja do Turismo. A Câmara Municipal 
quis, desta forma, dar a conhecer a 
arte desenvolvida, principalmente, 
pelos artesãos do nosso Concelho.

A Conferência: Prevenir as Doenças 
Infecciosas – Uma responsabilidade 
partilhada serviu como um momento 
de reflexão partilhada entre 
representantes das diversas entidades 
envolvidas direta ou indiretamente 
no Plano Municipal para as Doenças 
Infecciosas de Odivelas. 

O encontro «Info-Friday - Informação 
sem Formalidade: Repensar Odivelas. 
Como Pode um Município (Re)Criar 
um Concelho?» realizou-se em maio. 
Oportunidade para assinar a Carta 
de Compromisso dos Conselheiros 
da Câmara Municipal de Odivelas 
que têm por missão, nomeadamente, 
construir um diálogo permanente 
entre a autarquia e os munícipes, na 
definição de políticas sociais em prol 
dos habitantes do Concelho.

Breves _______________________________________________________

O Projeto SerSeguro voltou a sair à 
rua, com um conjunto de atividades 
que sensibilizou os munícipes para 
a prevenção rodoviária. O Largo 
da Secundária da Ramada foi o 
palco escolhido para a exposição 
estática de meios da PSP, Bombeiros 
Voluntários de Odivelas e Serviço 
Municipal de Proteção Civil, um 
simulacro de acidente rodoviário, bem 
como atividades lúdicas abertas à 
comunidade. 
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Em julho, houve Atividades de Verão 
para 60 jovens. Este ano, foram à Praia 
da Torre - Cascais, à Quinta das Águas 
Férreas - Caneças, bem como, ao Museu 
do Automóvel Antigo e ao Centro de 
Interpretação Ambiental, em Cascais. 

60 alunos do Programa PPT - Português para 
Todos, receberam o Certificado de Aproveitamento 
a 28 de junho, na Escola Secundária de Odivelas. 

As III Jornadas SEI! Odivelas decorreram em 
maio. “Ser Aluno”, foi o tema que inspirou o 
debate de temas centrais, como a promoção do 
sucesso escolar, a promoção do bem-estar da 
comunidade educativa, a integração e inclusão 
dos alunos nas escolas, assim como a situação 
atual da Escola Pública.

As III Jornadas de Segurança Urbana realizaram-se em Odivelas. Em 
foco, a análise de matérias como a Segurança Pública e Prevenção da 
Criminalidade, Segurança Comunitária e Policiamento de Proximidade, 
Segurança e Urbanismo, e Proteção Civil e Saúde Pública. 

A Palestra “Uma cidade para todas as idades… e para todos os 
peões!” juntou dezenas de participantes. Em parceria com o Instituto 
de Ciências Sociais e Instituto do Envelhecimento da Universidade 
de Lisboa, o grande objetivo foi avaliar as condições que as ruas de 
Odivelas oferecem aos peões mais velhos. 

_______________________________________________________ Breves
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Hortas Urbanas 
O regresso às origens
Desde o dia 4 de maio que o Concelho de Odivelas já tem hortas urbanas. 
Desde o dia 4 de maio que o Concelho de Odivelas já tem hortas urbanas.
Neste dia, foram atribuídos os talhões das hortas urbanas, no Bairro da Codivel, em Odivelas.
Ao todo, 33 talhões com cerca de 50m2 cada um, localizados nas traseiras da rua Eugénio de Castro.
A Autarquia 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, fomenta-se o espírito comunitário, proporcionando às populações urbanas a ocupação dos 
tempos livres, não esquecendo a componente económica.
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1500
Seniores na Sertã
A Câmara Municipal de Odivelas continua a apostar 
no “Passeio Sénior”, que levou este ano, 1500 idosos ao 
Concelho da Sertã.
Os seniores das sete Freguesias do Concelho – Caneças, 
Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de Santo 
Adrião e Ramada - viajaram durante o mês de maio e 
conviveram num ambiente de muita alegria.
A autarquia quer combater questões de isolamento social 
e familiar, possibilitando e impulsionando o salutar convívio 
entre uma geração que, muitas vezes, está marcada pela 
fragilidade.
Fomentar o envelhecimento ativo da população sénior 
tem sido uma prioridade deste executivo municipal 
possibilitando, também, a esta faixa etária, o contacto com 
novas localidades do País.
Consciente do seu papel, nesta matéria, a Câmara 
desenvolve, diariamente, uma intervenção cada vez 

mais integrada e continuada junto da população sénior 
do Concelho, através da implementação de inúmeros 
programas, projetos e ações.



| 29revista municipal | setembro 2013   

MULTIUSOS
A arte de bem 
receber!
O Pavilhão Multiusos de Odivelas tem sido 
palco de eventos desportivos para todos os 
gostos e para todas as idades. Desta forma, o 
nome do nosso Concelho tem sido badalado 
a nível nacional, mas também internacional.

Destaque para o sucesso que foi o 1º MASTERS 
DE PORTUGAL DE BOCCIA SÉNIOR. Ao 
todo, 200 participantes, um número bastante 
significativo que mostra bem o crescimento da 
modalidade no nosso país.

O Multiusos de Odivelas foi também palco 
de uma das competições mais importantes 
do calendário internacional de judo – o 
EUROPEAN OPEN WOMEN 2013, que se 
realizou em junho. Ao todo, estiveram, entre 
nós, 140 judocas de 32 países, além dos mil 
espetadores diários.

Foi ainda o espaço escolhido para a FESTA 
DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO 
CENTRO DE KARATÉ-DO SHOTOKAN DE 
ODIVELAS. Registou-se lotação esgotada 
com largas centenas de praticantes e suas 
famílias.

A fechar a época desportiva, um dos eventos 
mais animados. Que o digam as cerca de 
300 crianças e jovens que participaram no 
Programa Municipal “FÉRIAS DESPORTIVAS”. 
Tiveram a oportunidade de ir à praia e à piscina 
e praticaram muito desporto: Boccia, Goalball, 
Sebbuteo, Basquetebol, Desporto Aventura, 
Badmínton, Orientação e Geocaching.

PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS

Alameda do Porto Pinheiro, ODIVELAS
Tel: 219 346 000

 E-mail: multiusosodivelas@municipalia.pt

Mais informações em: www.municipalia.net
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CLUBE 
em MOVIMENTO
Se há clube que espalha alegria, carinho e energia, é o Clube do Movimento 
que logo no início do Concelho de Odivelas, foi programado pela sua Câmara 
Municipal.
Na prática, é um programa de atividade física regular, gratuito, destinado a todos 
os munícipes com mais de 60 anos. Contempla atividades, como a ginástica de 
manutenção, caminhada e hidroginástica.

O Clube marcou presença no “Desafio do Coração” que decorreu no Estádio 
Universitário de Lisboa. Foi um dia diferente a fazer desporto e rastreios em nome 
da saúde. A iniciativa decorreu no âmbito das comemorações do Mês do Coração. 
O Dia da Ginástica foi celebrado com um Encontro Distrital de Manutenção, na 
Quinta das Conchas, no Lumiar. Os alunos do Clube do Movimento não faltaram 
com a sua boa-disposição habitual. 
Durante cinco meses, Ações de Defesa Pessoal ensinaram novas técnicas de 
defesa aos mais de mil seniores que agarraram esta oportunidade.
Na despedida do ano letivo 2012/2013, a já tradicional Festa de Encerramento 
que encheu o Pavilhão Multiusos. Um mar de cor, de ginástica e de saúde, 
acompanhada pelos ritmos da Banda Maior que tocou grandes sucessos dos 
anos 60, 70 e 80.
Em final do ano letivo, foram várias as participações do Clube em Saraus de 
Coletividades do Concelho. Os seniores “exibiram-se” nas festas do Ginásio Clube 
de Odivelas e da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças.

DESPORTO com energia
CICLISMO
No dia 11 de maio, decorreu o Passeio de Bicicleta Odivelas-Odivelas, uma prova 
que é já uma tradição nas duas Odivelas: a nossa e a do Concelho de Ferreira do 
Alentejo. Esta aventura desportiva contou com cerca de 90 participantes.

EQUITAÇÃO
Em pleno Dia Mundial da Criança, o Centro Hípico da Paiã foi palco do IV Encontro 
Regional de Equitação Terapêutica. A iniciativa, integrada no projeto “Hipoterapia 
de Odivelas”, contou com o apoio da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
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ATLETISMO
A Ecopista da Escola Agrícola da Pontinha, 
na Paiã, recebeu a III Corridinha da 
Primavera, que contou com a participação 
de cerca de 500 crianças. Esta prova 
associou-se, este ano, à Corrida Solidária 
Médicos do Mundo e decorreu sempre 
num ambiente de enorme alegria e salutar 
convívio. 

As ruas do Olival Basto foram preenchidas 
por dezenas de atletas que foram correr 
mais um Grande Prémio de Atletismo da 
Freguesia. Já em Odivelas, a CORRIDA D. 
DINIS voltou a invadir as ruas da cidade. 
Ambas as corridas de junho tiveram o 
apoio da Câmara Municipal.

GINáSTICA
Na reta final do ano letivo, largas dezenas 
de alunos participaram no V Sarau Gímnico 
das Escolas do Concelho no Pavilhão da 
Secundária da Ramada. Oportunidade 
para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
mostrarem aos seus pais e restantes 
familiares e amigos o que aprenderam nas 
aulas de educação física. 

BOCCIA SÉNIOR
O 1º Torneio de Encerramento Boccia Sénior 
– “Sempre Jovens” e 1º Torneio de Boccia 
Adaptado decorreram no final de maio, 
no Pavilhão Municipal Susana Barroso, no 
Casal do Rato, Pontinha. Participaram sete 
instituições do concelho.

FAIR PLAy
O Panathlon Clube de Lisboa esteve na 
Escola Secundária de Odivelas, a dar 
formação a turmas do 8º ao 11º sobre a 
ética e o fair play no desporto. O Panathlon 
é um movimento internacional com cerca 
de 230 clubes em todo o mundo. 
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CENTRO DE ExPOSIÇÕES DE ODIVELAS

 Rua Fernão Lopes
 (Junto aos Paços do Concelho - Quinta da Memória)

Tel.: 21 932 08 00 | Fax: 21 049 31 95

E-mails: cultura@cm-odivelas.pt / turismo@cm-odivelas.pt

Centro 
de Exposições 
de Odivelas 
O Centro de Exposições de Odivelas foi palco, 
nos últimos meses, de inúmeras iniciativas de 
âmbito cultural, mas também educativo.

Em matéria de exposições, foi dado o lugar 
de destaque às OBRAS DE PINTURA de 
Conceição Mendes. “DA MATÉRIA AO 
PENSAMENTO” demonstrou a preocupação 
plástica que existe no seu trabalho.

Neste momento, encontra-se patente a 
ExPOSIÇÃO DE CERâMICA «ROSA CARNE» 
da autoria de Ana Cruz, considerada pela 
“Revista Terrart” como uma das ceramistas 
emergentes do século XXI. Para admirar até 
ao próximo dia 6 de outubro.

Mas também no Centro de Exposições, lugar 
à Educação. “A importância das metodologias 
ativas e participativas: o caso do jogo” foi o 
nome da OFICINA DE FORMAÇÃO SOBRE 
SExUALIDADE SAUDáVEL que decorreu no 
dia 15 de maio. Esta ação contou com mais 30 
participantes.

Decorreu ainda o CURSO DE EDUCAÇÃO 
ARTíSTICA - ANO LETIVO 2012/13, 
direcionado aos docentes do pré-escolar 
e 1º ciclo do Concelho de Odivelas. 40 
formandos/docentes  participaram nesta 
ação, conscientes que a educação artística é 
essencial para uma educação de qualidade.
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