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Estimad@ Munícipe,

Após mais um ano de intensa atividade municipal nas mais diversas áreas, podemos afirmar com toda 

a convicção que, apesar de termos vivido mais um ano de muitos constrangimentos e adversidades, foi 

também um tempo de muito trabalho, empenho, conquistas e procura de melhores condições de vida 

para o nosso território. E a importância que se reveste o Poder Local de proximidade junto das populações 

está bem patente nas ações que conseguimos concretizar para si e para os seus.

Neste ano que agora chegou ao fim investimos cerca de 3,6 milhões de euros na educação e parque 

escolar, além de alargarmos as valências e aumentarmos as repostas sociais para a infância, terceira 

idade e deficiência. São disso exemplo a abertura do “Lar do Telhadinho” da CEDEMA e do Polo Cívico do 

Vale do Forno.

Não prescindimos de lhe oferecer cultura e desporto, através do Centro Cultural da Malaposta cujos 

espetáculos tiveram mais de 60 mil espetadores, e do Pavilhão Multiusos de Odivelas que acolheu 18 

grandes eventos desportivos nacionais e 7 internacionais.

Inaugurámos a nova Unidade de Saúde Familiar da Pontinha e a nova esquadra da PSP na Póvoa 

Santo Adrião. Investimos mais de 1 milhão de euros em obras de proximidade e repavimentámos cerca 

de 20.000m2 nos arruamentos em todas as freguesias. Realizámos obras no âmbito do Orçamento 

Participativo 2013 no valor de 750.000€, assegurámos a limpeza e desobstrução das ribeiras e linhas de 

água do Concelho, onde foram investidos cerca de 90.000€.

Saliento ainda o projeto rodoviário “Voltas”, iniciado em maio de 2009, que assegurou até o final deste 

verão o transporte de 1 milhão de passageiros. Organizámos a 4ª Edição da Agenda para o Crescimento 

Económico e abrimos a nossa 1ª Incubadora de empresas intitulada “START IN Odivelas”. Foi tempo 

também de promover o 1º Festival da Marmelada Branca de Odivelas, evento que chegou a milhões 

de Portugueses através do programa televisivo da SIC “Portugal em Festa” e onde participaram cerca de 

10.000 pessoas, num momento ímpar de dinâmica da economia local.

E renovo o compromisso de que em 2015 continuaremos focados em garantir que Odivelas se continue a 

afirmar por uma educação pública de qualidade e por respostas sociais de referência e de acordo com as 

necessidades dos nossos cidadãos. Prosseguiremos também a nossa aposta na criação de mecanismos 

que visem o desenvolvimento da nossa economia e do nosso tecido empresarial, igualmente na 

organização de atividades culturais, lúdicas e desportivas que promovam a participação ativa dos nossos 

cidadãos, mantendo os olhos postos no futuro e no rumo de progresso e justiça social que traçámos.

Creia-nos, pois, plenamente envolvidos neste sonho coletivo de garantir Odivelas como um concelho 

cada vez melhor para apostar, viver, crescer, estudar e trabalhar, pois nós somos do tamanho dos nossos 

sonhos.

Aceite um abraço amigo e os votos sinceros de Boas Festas,

Susana Amador ed
ito

ria
l
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Malaposta e Piscinas
AGORA GERIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

Centro de Emprego 
VAI SER UMA REALIDADE EM ODIVELAS

Em 2014 fomos confrontados com a 
decisão governamental de ter que 
encerrar a nossa única empresa 
Municipal. Começou, assim, uma nova 
era em dois espaços emblemáticos 
de cultura e de desporto no Concelho, 
ambos de referência na Área 
Metropolitana de Lisboa: o Centro 
Cultural da Malaposta e as Piscinas 
Municipais.
A gestão direta destes dois 
equipamentos é, desde o dia 1 de 
novembro, assegurada pela Câmara 
Municipal que continua a garantir, 
com a adequada contenção e máxima 
eficácia, os serviços prestados à 
população, seguindo os padrões de 
excelência de serviço, já reconhecidos 
pelos utilizadores locais e nacionais dos 
referidos equipamentos municipais.

A Câmara Municipal e o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
assinaram, no dia 5 de dezembro, 
o Contrato de Comodato para a 
instalação do futuro Centro de Emprego 
de Odivelas.
A autarquia cedeu, gratuitamente, 
três frações no nº 74 da Av. D. Dinis, 
em Odivelas, um espaço que goza 
de excelente centralidade para 
este serviço vital para a população, 
empresas e, no geral, para a economia 
local.
O Contrato é válido por cinco anos, 
automaticamente renovável por 
períodos de um ano. 
O IEFP procede, agora, às obras 
necessárias, estando a sua conclusão 
prevista para o final do 1º trimestre de 
2015. 

Os números

A Malaposta é o 3º centro cultural 
mais procurado do país com uma 
média de 60.000 espetadores 
entre largas centenas de 
representações por ano.

As Piscinas Municipais envolvem, 
ao todo, 2439 utentes na 
prática da natação em todas as 
suas vertentes, bem como, de 
atividades especificas como a 
Hidroterapia, Massagens, Sessões 
de Reabilitação e Sessões para 
preparação de Pré e Pós Parto. 

Os números

Em 2013, 8312 desempregados no 
Concelho e, desde então, registou-
-se uma diminuição de 12,8%.  
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ODIVELAS NA LINHA DA FRENTE

MUNICÍPIO GANHOU, TAMBÉM, MENÇÃO HONROSA

BMDD TAMBÉM DISTINGUIDA

O mês de dezembro trouxe prendas expressivas para o Município que, em apenas dois dias, ganhou duas distinções que 
muito honram a autarquia e a população deste Concelho.
Uma das distinções foi dada pelo Portal Zizabi (com publicação no jornal Dinheiro Vivo) que considerou Odivelas como o 
Melhor Município de todo o País ao nível da Cultura e do Entretenimento.
Toda esta manifesta valorização e reconhecimento da capacidade do Município de Odivelas em criar inúmeras ofertas em 
termos culturais, entretenimento e lazer, como a apresentação de espetáculos, exposições e outros eventos de elevada 
qualidade, quer para os nossos cidadãos, quer para os habitantes de outros concelhos limítrofes ou não, muito nos 
orgulha, mas também nos torna mais exigentes e rigorosos com a programação que perspetivaremos para o futuro.

O Município de Odivelas foi, também, distinguido com uma Menção Honrosa do 
Prémio “Concelho Mais Acessível”, entregue, no Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, na FIL, Parque das Nações. No mesmo dia, foi assinado o Protocolo Local 
Significativo Azul entre o Município de Odivelas e a Polícia de Segurança Pública, 
que visa contribuir para a segurança de pessoas com deficiência intelectual e/ou 
multideficiência e dos que com elas interagem.

O Projeto “Dois braços para embalar e uma voz para contar” da Biblioteca Municipal 
D. Dinis recebeu Menção Honrosa na Cerimónia de Entrega dos Prémios “Portugal 
Família 2014” da Fundação Manuel António da Mota entregou os seus prémios 
“Portugal Família 2014”, no Palácio da Bolsa, no Porto.
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O 28 de novembro ficou marcado no calendário odivelense como o dia de inauguração do Jardim-Escola João de Deus, na 
Ribeirada, em Odivelas. Centenas de pais e amigos marcaram presença neste dia tão especial e ficaram encantados com o 
espetáculo, ímpar, protagonizado pelos pequenos alunos.
O equipamento escolar, edificado em terreno cedido pelo Município de Odivelas, dispõe das valências de berçário/creche, pré-
escolar e 1º ciclo, e tem capacidade para 476 crianças.

Inaugurado a 15 de novembro, o 
Jardim da Serra da Luz é mais um 
importante passo para a reconversão 
da Vertente Sul e para a valorização de 
Espaços Públicos na área envolvente. 
A obra foi realizada pela Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro, com o 
apoio da Câmara Municipal de Odivelas. 

Inaugurada  “Casa de Afetos”

Novo   Jardim
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As III Jornadas Científicas Internacionais 
de Turismo ISCE, realizadas em 
parceria com a Câmara Municipal, 
realizaram-se a 5 e a 6 de novembro, 
no Centro de Exposições de Odivelas.
Mais de 400 pessoas marcaram 
presença neste evento onde foi 
abordado o processo de globalização 
sustentado em Produtos, Mercados 
e Destinos Turísticos potenciando o 
empreendorismo, a criatividade e a 
inovação de projetos.
Falou-se também da Marmelada 
Branca de Odivelas e das tradições 
seculares do Concelho que, graças 
à sua posição geoestratégica, tem 
apostado muito no setor do Turismo.

ODIVELAS 
NO CENTRO DO TURISMO INTERNACIONAL

TURISMO DE PORTAS ABERTAS
A Loja de Turismo de Odivelas reabriu, 
a 15 de dezembro, no Strada Shopping 
§ Fashion Outlet.
Com uma nova imagem “Turismo de 
Odivelas”, a Loja continua a promover 
o Concelho, o seu património histórico 
e cultural e, simultaneamente, a venda 
de produtos locais e merchandising, 
nomeadamente:
- A Marmelada Branca de Odivelas - 
MbO, pelos produtores locais;
- Doces e compotas, pela Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis;
- Produtos diversos, pela Associação 
de Artesãos D. Dinis e pela Póvarte.
A Loja do Turismo está de portas 
abertas, de 2ª a 6ª feira, das 10h00 
às 19h00, constituindo uma excelente 
opção para as compras de Natal.
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Com cinco anos de existência, o Autocarro 
Voltas atingiu, no dia 16 de setembro,                          
1 Milhão de passageiros transportados. A 
feliz contemplada, Maria Helena, recebeu 
da Presidente da Câmara, Susana Amador, 
e do Presidente da Rodoviária de Lisboa, 
Corrêa Sampaio, um relógio da autarquia 
e um cartão-prenda oferecido pelo Strada 
Shopping & Fashion Outlet. 
O Autocarro Voltas, criado em 2009, resulta 
de uma feliz parceria entre o Município 
de Odivelas, a Rodoviária de Lisboa e a 
Mundicenter e funciona de 2ª a 6ª, das 8h00 
às 20h00, com uma frequência de 20 minutos.

A Câmara de Odivelas, em conjunto com a EDP - Distribuição, promoveu a 
substituição de lâmpadas convencionais, na iluminação pública, por tecnologia 
LED (de muito baixo consumo), em algumas ruas da Pontinha. 
Esta é uma medida que permite diminuir custos, melhorando a eficiência 
energética da iluminação pública no Concelho. 

1 milhão de passageiros no

“Leds” nos postes da Pontinha
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Uma boa notícia: já se circula no troço final do IC16 - Radial da 
Pontinha, inaugurado a 21 de novembro.
Para a Presidente da Câmara, Susana Amador, esta nova via 
é fundamental para descongestionar o trânsito do Concelho 
para quem entra e sai de Odivelas: “estamos perante uma 
obra muito importante para a mobilidade no Concelho de 
Odivelas e na Pontinha em particular”. 
O IC16, com perfil de autoestrada, articula-se com várias outras 
ligações rodoviárias (A1, A8, A16, IC22, IC19 e A5) e é atravessado 
e complementado pelas infraestruturas circulares como a CRIL, 

CREL ou a 2ª Circular. A conclusão desta autoestrada assegura 
o fecho da malha rodoviária da Área Metropolitana de Lisboa.
A Estradas de Portugal estima que a conclusão da obra possa 
ainda contribuir para a redução de emissões de poluentes e 
de emissões sonoras, proporcionando, assim, a melhoria da 
qualidade de vida das populações circundantes. 
Prevista para o final do ano, está a construção de mais uma 
via local (Azinhaga dos Besouros) que irá retirar parte do atual 
tráfego da Vila da Pontinha, ajudando à redistribuição do 
tráfego. 

Radial da Pontinha 

reforça a centralidade de Odivelas
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Em defesa do Instituto  de Odivelas
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No dia 15 de novembro, o Largo D. Dinis, em Odivelas, foi o ponto de encontro para centenas 
de pessoas que deram as mãos em defesa da manutenção do Instituto de Odivelas. 
Naquela que é já uma luta de todos os odivelenses, o Cordão Humano saiu à rua e chegou 
aos Paços do Concelho. Esta foi a forma encontrada pelas entidades organizadoras para 
demonstrar o desagrado da população de Odivelas pelo encerramento da instituição que 
faz parte integrante da história, da cultura e da identidade da Cidade de Odivelas.

Em defesa do Instituto  de Odivelas
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Nos últimos anos, o Pavilhão Multiusos tem 
sido palco de inúmeros eventos nacionais e 
até internacionais. No dia 12 de dezembro, 
estreou-se com uma das mais importantes 
iniciativas a nível concelhio - a Gala do 
Desporto promovida pela Câmara Municipal 
e que homenageou cerca de 150 pessoas 
pelo seu trabalho e sucessos desportivos.
Largas dezenas de atletas, associações e 
dirigentes desportivos do Concelho subiram 
ao palco para serem reconhecidos pelas 
classificações meritórias, rendimento de 
excelência e participação na Seleção 
Nacional que obtiveram na época desportiva 
2013/2014. 
Numa noite vivida com grandes emoções, 
os atletas foram fazendo pequenas 
demonstrações das suas modalidades, 
momentos que arrancaram imensos 
aplausos da parte das centenas de 
espetadores presentes.
A Gala contou, ainda, com um final 
emocionante - a entrega do Prémio 
“Excelência Desportiva” ao atleta-guia 
Paulo Ramos. No fundo, um enorme 
reconhecimento da Câmara a quem dedica 
a sua vida em prol de um desporto mais 
justo, solidário e inclusivo.

Nota: Veja a lista dos homenageados e todas as fotos no 
site e no facebook da Câmara Municipal.
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CLUBE DO MOVIMENTO
Durante os meses de outubro e novembro, alunos e professores do Clube 
do Movimento participaram num conjunto de ações de sensibilização 
que permitiram sensibilizar e munir a população sénior de Odivelas de 
conhecimentos sobre os seguintes temas: Hipertensão e AVC, Prevenção 
de Quedas, Caminhar para a Saúde Melhorar, Depressão e Ansiedade, 
e Exercício. Estas ações contaram com o apoio da Unidade de Cuidados 
na Comunidade «Saúde a Seu Lado», da Unidade de Cuidados na 
Comunidade «Nostra Pontinha» e Unidade de Saúde Familiar da Ramada.

MULTIUSOS 
PALCO DA UEFA FUTSAL CUP 
No mês de novembro o Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu a UEFA 
Futsal Cup - Elite Round - Grupo A. Odivelas foi talismã e marcou, mais 
uma vez, presença na história do Futsal com a realização desta fase 
de grupos. O Sporting Clube de Portugal apurou-se para a final-four da 
competição, com a vitória nas três jornadas e foi destacado pela UEFA 
pela excelente organização.

ATLETISMO INVADE ODIVELAS
449 atletas percorreram, em novembro, as ruas da Cidade de Odivelas, num percurso de 10 km integrados no Circuito Nacional 
de Estrada. A Corrida D. Dinis, organizada pela Câmara Municipal de Odivelas, contou com o apoio da Xistarca e a participação 
de atletas do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de Odivelas. Os adeptos da caminhada, também, 
marcaram presença, num percurso de 5 km. No final foram entregues prémios aos três primeiros classificados por escalão. 
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70 TONELADAS 
DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS
Cerca de 1200 agregados familiares do Concelho, através de 18 Entidades 
Sociais sediadas no município, receberam bens alimentares, ao abrigo do Fundo 
Europeu de Auxilio a Carenciados (FEAC), com o apoio da Câmara Municipal de 
Odivelas. 
A autarquia foi o motor auxiliar e parceiro do Instituto da Segurança Social, o 
organismo responsável pela coordenação global do processo. Foram criados 
dois polos de armazenamento dos bens alimentares, em instalações cedidas, 
gentilmente, pelo Intermarché de Famões e pelo Centro de Formação Profissional 
para o Sector Alimentar da Pontinha.

MAIS RESPOSTAS SOCIAIS
A autarquia assinou um Acordo de Colaboração e Cooperação com o Centro 
Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião e o Centro de Dia para a 3ª Idade 
do Olival Basto.
Na prática, este acordo disponibiliza o equipamento localizado no Olival Basto e 
as suas diversas valências à população da União das Freguesias da Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto. Isto significa que foi adotada uma gestão partilhada 
do equipamento, ficando o Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião 
como entidade dinamizadora e gestora das respostas sociais a implementar - 
Apoio Domiciliário e Cantina Social, e o Centro de Dia para a 3ª Idade de Olival 
Basto como entidade promotora de iniciativas e atividades próprias que visem o 
seu fortalecimento associativo.

EM NOME 
DA PAZ
Sete confissões religiosas oraram 
em conjunto, a 22 de novembro, 
pela Paz e em nome da Tolerância, 
naquela que é já uma tradição em 
Odivelas. A iniciativa «Oração pela 
Paz» juntou a Igreja Católica Apostólica 
Romana, a Comunidade Islâmica de 
Odivelas, a Comunidade Bahá’í de 
Portugal, a Igreja Adventista do 7º 
Dia, a Comunidade Hindu de Portugal 
e a Comunidade Sikh, num total de 
cerca de 250 pessoas. Odivelas é um 
Concelho marcado pela diversidade 
cultural e religiosa, e pretendeu assim 
contribuir para a construção de uma 
sociedade mais tolerante e inclusiva.
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um mês maior em atividades
Mais de 1500 seniores participaram nas Comemorações do Mês do Idoso durante o mês de outubro. 
Ao todo, 22 iniciativas fizeram parte do programa que tinha como objetivo reforçar a participação social dos idosos, 
promover o envelhecimento ativo, fomentar o convívio e divulgar as atividades das instituições. 

Teatro, cinema, cursos de tecnologia, aulas de inglês, passeios, visitas a museus, desporto, dança e a atuação 
da Banda Maior foram alguns dos eventos em que “os jovens de 3ª geração” puderam participar. 
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Aula aberta de Equitação

IV Encontro de Coros Seniores

Oficina de Defesa Pessoal

Stand Up Comedy Fernando Alvim

Visita ao Palácio de Belém

Curso de Inglês

Noite de Fados

Oficina de Yoga

Tarde de Dança

Visita ao Palácio de São Bento

Curso de Novas Tecnologias e Internet Sénior

IV Encontro de Tunas Seniores

Seminário Cidadania Ativa 65+ 

Visita ao Museu de Arte Antiga

Visita ao Palácio Nacional de Mafra
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Entrevista a 
FRANCISCO MADEIRA
Francisco Madeira é Presidente da coMissão de adMinistração conjunta do Vale do Forno, na Vertente sul, 
Freguesia de odiVelas.
Morador no Bairro, é uM exeMPlo de cidadão atiVo e atento e que, uM dia, sonhou construir uM Pólo cíVico

Para Melhorar a Vida das Pessoas que, desde há 40 anos, são suas Vizinhas.
o Pólo deMorou a sair do PaPel, Mas a inauguração acaBou Por acontecer no dia 13 de seteMBro de 2014.
Mas aFinal queM é este hoMeM que sonha eM noMe do seu Bairro e dos seus Vizinhos?
a entreVista não Poderia ter Melhor início…
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Entrevista a 
FRANCISCO MADEIRA

Quem é Francisco Madeira?
Não é mais nem menos que qualquer 
outro cidadão neste país, que trabalha 
em prol dos outros e dele também, 
e que ansiava e que continua a 
ansiar por melhorias neste bairro, 
as quais, vão, progressivamente, 
acontecendo, incluindo o que se fez no 
Largo da Saudade e Parque Infantil, a 
requalificação da linha de água e este 
Pólo que é uma obra-prima do nosso 
Concelho.

Mora no Bairro Vale do Forno há 
quantos anos?
Quase há 40 anos.
Conhece todos os seus vizinhos?
Conheço quase toda a gente; só 
alguns imigrantes que passam por cá, 
esporadicamente, é que não dá para 
os conhecer.
Um dia, teve um sonho coletivo: 
construir o Pólo Cívico. Do sonho à 
realidade, passaram quantos anos?
Seguramente, 20 anos! Tivemos, aqui, 
uma construção onde gastámos cerca 
de 13 mil contos (moeda na altura); 
depois faltou o dinheiro, demolimos 
tudo e construímos o que está aqui 
hoje.

Inaugurado há três meses, ainda 
cheira a novo; já funciona na sua 
plenitude máxima?
Não, gostaríamos que isso acontecesse 
se as entidades que nós pensávamos 
que nos iriam apoiar, nos apoiassem. 
Funciona o Centro Infantil apenas 
para 29 crianças e não podemos ter 
mais, porque as despesas são muitas 
e não existem comparticipações 
da Segurança Social e nem o apoio 
do Centro de Emprego que poderia 
facilitar-nos alguns funcionários para 
podermos ter mais atividades e/ou 
mais crianças, visto termos capacidade 
para 75 e só acolhemos 29.

Quantos funcionários?
Temos muitos a trabalhar, mas 
em regime de voluntariado. Como 

funcionários, apenas um - a educadora 
de infância. Não temos capacidade 
económica para mais funcionários.

Quantas pessoas passam por estes 
corredores diariamente?
Eu sei lá, muitas! Temos a funcionar 
a sala de informática, as danças de 
salão, a música, a ginástica, o curso de 
alfabetização, de inglês… enfim, passa 
muita gente por aqui, felizmente!

Entrar nesta casa e ver o sonho 
tornado realidade, deixa-o 
orgulhoso?
Confesso que sim e no dia da 
inauguração, tive de baixar a cara 

para não mostrar a lagrimazinha que 
me corria pela cara. Tocou-me muito! 
Foram muitos anos de luta, muitos anos 
de querer, de pedir e de insistir. E aqui, 
tem de se dar todo o valor à Presidente 
da Câmara que lutou por todos estes 
bairros da Vertente Sul que estão a 
ter uma nova face (cara), inclusive o 
Bairro Vale do Forno, com o apoio dos 
Vereadores, dos técnicos, da Câmara 
Municipal em si. Isto não anda só com a 
minha vontade. Com a boa vontade de 
todos “isto” concretiza-se. Está provado 

que é assim que as coisas funcionam!

Foi uma caminhada que contou 
com muitos amigos, alguns 
institucionais; foram um apoio 
imprescindível?
Sem dúvida! Sem a Câmara Municipal 
e sem a candidatura ao POR Lisboa, o 
Pólo não era possível. Mas também o 
apoio da Associação (Amovalflor) na 
aquisição de material diverso para a 
cozinha, lavandaria, ar-condicionado 
e ventilação, e até arranjos exteriores. 
Teve que ser a associação a custear.
Era bom que viessem visitar o nosso 
edifício e verem como é grande e está 
bem equipado e mobilado; tem sido 

um “esforço de pedincha” de alguns 
voluntários e de alguns beneméritos 
que não querem ser identificados.

Como IPSS, a “luta” é diária e vai 
para além das valências que têm 
atualmente; continuam a promover 
iniciativas diversas com o objetivo 
de recolha de fundos para ajuda 
nas despesas?
Sim, dentro das nossas possibilidades 
porque o tempo é curto para 
movimentar tantas situações. No Natal, 
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vêm os ciclistas (Colinas Bike Tour) 
entregar prendas às crianças e temos, 
ainda, o Concerto da Banda Maior (dia 
19 de dezembro) cuja receita reverte 
a favor do Pólo. Apesar do muito 
trabalho, somos muito felizes.

Com a construção deste Pólo, 
melhorou a imagem da Vertente 
Sul, mais especificamente do 
Bairro Vale do Forno?
Sim, mas não só a construção do 
Pólo; também o Largo da Saudade 
e o Parque Infantil, a requalificação 
da linha de água/Rio da Costa e o 
asfaltamento do Bairro - tudo isto 
melhora a imagem. 
Estes bairros pertencem, pura e 
simplesmente, à Cidade de Odivelas 
e ao Concelho em si, e a sua imagem 
depende de todos nós - moradores e 
entidades públicas e oficiais.

O Pólo é apenas um sonho 
cumprido; tem mais sonhos para o 
seu Bairro?
O PDM - Plano Diretor Municipal 
desenvolvido pela Câmara Municipal 

e o Plano de Urbanização que está a 
ser pago por nós. Sabemos que há 
muitas ideias em desenvolvimento e 
gostaria de ver mais ruas deste bairro 
de outra maneira, com obras feitas. 
Espero ter essa oportunidade e esse 
prazer de estar cá para ver.

A legalização deste Bairro/AUGI 
faz parte desse sonho?
Gostaria muito de ver atribuído o 
Alvará a este bairro. Era o culminar 
de um sonho, do resto da minha 
vida. Isso e ver a minha netinha a 
crescer. São as minhas meninas (a 
neta e a legalização do bairro) que me 
realizariam completamente!

Finalizamos como começámos: 
Quem é Francisco Madeira?
É um cidadão, como todos os outros, 
com vontade de ver e ter melhorias e 
boas infraestruturas à sua volta. 
É um cidadão que gosta de ver o bem 
nos outros e nele também. E é um 
avô babado… adoro a minha neta! (a 
entrevista termina de cabeça baixa a 
esconder mais uma lágrima furtiva).

O Pólo Cívico - Um desejo 
antigo da Associação de 
Moradores do Bairro Vale do 
Forno (AMOVALFLOR).

Área de construção:
1150 m2
Jardim-de-infância com 3 salas 
(capacidade para 75 crianças), 
gabinetes clínicos (1 médico e 1 de 
enfermagem), cozinha, um salão 
de cabeleireiro, sala de informática 
e acesso à internet; salão de 
atividades; salão recreativo com 
possibilidade de aluguer externo; 
espaço exterior de recreio; 
lavandaria comunitária; armazém 
de roupas, calçado e brinquedos e 
banco alimentar.
A Câmara Municipal de Odivelas 
cedeu mais de 300 mil euros 
– investimento efetivo - para a 
construção deste equipamento, que 
teve um custo total de €1.126.808,45, 
com comparticipação de 65% do 
FEDER/PORLisboa.
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Inauguração Pólo Cívico
13 de setembro de 2014

“Hoje é um dia grande porque todos 
acreditámos que é possível fazer mais e 
melhor. Parabéns por serem um bairro 

inclusivo e contem sempre com uma 
câmara municipal que não se resigna e 

que sempre continuará a acreditar 
nas pessoas” 
Susana Amador
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A atriz/apresentadora de televisão e autora do 
livro “Mulheres Guerreiras” e Tracy Richardson, 
mentor e coautor do livro, associaram-
se à Câmara Municipal de Odivelas nas 
Comemorações do Dia Nacional de Prevenção 
do Cancro da Mama. Ambos participaram 
numa palestra que estimulou a partilha de 
experiências e deu a conhecer o trabalho 
realizado pela autarquia na promoção e 
educação para a saúde. 
Houve ainda tempo para visitar a Exposição 
Sempre Mulher, cujos trabalhos artísticos 
foram elaborados pelo Grupo United Art, da 
Escola Nacional de Belas Artes. 

300 pessoas celebraram o Dia Mundial do 
Coração, a 28 de setembro. A iniciativa “Pôr 
toda a gente a mexer” foi promovida, em 
parceria, pela Câmara Municipal de Odivelas 
e a Fundação Portuguesa de Cardiologia. O 
Jardim da Música e o Centro de Exposições de 
Odivelas foram palco de diversas atividades 
como jogos tradicionais, aula de Zumba, 
Tai-Chi Chuan, rastreios organizados pela 
Associação Portuguesa de AVC e, a finalizar, a 
formação de um coração humano.

Adelaide de Sousa 
na Prevenção do Cancro da Mama

A mexer 
pelo Coração
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O Dia do Pijama foi vivido no Concelho com 
muito carinho e com uma adesão que 
ultrapassou todas as expetativas. Mais de cinco 
mil crianças foram, no dia 20 de novembro, de 
pijama para a escola, contribuindo, assim, 
para a iniciativa da Associação Mundos de 
Vida que abraçou a causa: ”uma criança tem 
direito a crescer numa família”.
Foi a primeira vez que o Concelho aderiu a 
esta causa e em todas as escolas, públicas e 
privadas, ouviu-se o Hino da Missão Pijama 
“O Melhor Está P´ ra Vir” da autoria de Pedro 
Abrunhosa. 

De 21 de outubro a 15 de novembro, a Biblioteca 
D. Dinis recebeu o universo do oculto, com a 
iniciativa «Funtasia 2014 – Portugal do Outro 
lado do Espelho». Encontros com escritores, 
exposições de pintura e de banda desenhada, 
a Feira do Livro de Literatura Fantástica, o Jogo 
do Fantástico e Role Playing Game levaram 
visitantes de todas as idades a entrar no 
submundo do sobrenatural, do oculto e da 
metafísica. 

Alunos 
de pijama na escola

Sobrenatural de volta
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A Presidente da Câmara, Susana 
Amador, e a Vereadora das Atividades 
Económicas, Mónica Vilarinho, 
entregaram as chaves, às primeiras 
empresas que aderiram à Start In 
Odivelas – Incubadora de Empresas.
Seis novas empresas, em áreas de 
negócio distintas, assinaram o contrato 
de cedência de uso de espaço parcial 
e uma aderiu ao escritório virtual.
Para Susana Amador “a Start In 
Odivelas é um trabalho de grande 

qualidade e de grande dinâmica, que 
acrescenta mais e melhor qualidade 
de vida ao Concelho de Odivelas”, 
salientando ainda que “cada uma 
destas empresas constituem a nossa 
Fábrica de Sonhos”.
A Incubadora de Empresas situa-
se na Rua Comandante Sacadura 
Cabral (Escadinhas Vasco Santana), 
lote 31 e 32, subcave E e B, localizada 
na Terra da Mina, na Ramada e tem 
como objetivo apoiar e fundamentar 

a criação de microempresas 
através da sua incubação, o que 
inclui nomeadamente, a gestão 
de infra estruturas de acolhimento, 
proporcionando as condições 
necessárias para que as empresas 
incubadas se possam preparar e 
fortalecer para o mercado e superar 
barreiras existentes nos primeiros 
anos da sua atuação, a preços de 
instalação bastante reduzidos e num 
ambiente onde possam prosperar.

instala primeiras empresas
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Ana Carina da Fonseca Lopes da empresa Helisphera Unipessoal Lda

Francisco Alexandre de Oliveira Marques Veloso da empresa Better 
Sales Lda

Paulo Martins Uvaldo Salgueiro da empresa Go Kids Bus, Lda

Ana Cristina Romão Loio da empresa Jean - Jacques Rosseau - Ensino 
e Formação Profissional CRL

Maria João Mesquita Monge - escritório Virtual

Filomena da Conceição Vilares Martins Farinha da empresa Estrela 
d’Alva Tours Unipessoal Lda

Nuno Alexandre Duarte Baixinho da empresa Runsox Sociedade 
Unipessoal Lda
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Empresas distinguidas no Concelho

A Câmara distinguiu empresas do Concelho, atribuindo, no dia 7 de novembro, os 
seguintes Prémios de Distinção Empresarial:

Easyfresh, Sociedade Unipessoal, Lda. recebeu o Prémio de Distinção 
Empresarial na Categoria Criação de Emprego 

Inforphone - Soluções de Informática e Telecomunicações, 
Unipessoal, lda 
recebeu  o Prémio de Distinção Empresarial na Categoria Inovação

José Manuel Duarte Cardoso
Prémio de Distinção Empresarial na Categoria Carreira 

Em outubro, o Largo D. Dinis foi palco do I Festival de Marmelada Branca de Odivelas, Doçaria Conventual e Tradicional e 
Feira Setecentista.
Este doce conventual, exclusivo de Odivelas, produzido durante séculos pelas freiras Bernardas no Mosteiro São Dinis e 
São Bernardo, em Odivelas, foi o mote para vários dias de festa e de viagem ao passado, repleto de cultura e de história.
Milhares de pessoas passaram pelo Festival que revelou sermos um Concelho mais empreendedor que aposta, cada vez 
mais, no seu roteiro gastronómico e de lazer. O evento contou com apoio e colaboração da entidade Trás Eventos. 

Marmelada Branca Rainha de Festival 

Agenda para o Desenvolvimento
Chegou ao fim a V Edição da Agenda para o Desenvolvimento, Inovação e Emprego que, neste ano de 2014, visitou 22 
empresas. A Agenda que tem como objetivo reconhecer o bom trabalho e manter a política de proximidade, terminou 
em outubro. 
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A festa dos melhores amigos
Odivelas comemorou em conjunto, a 18 de outubro, o Dia Mundial do Animal e o 4º aniversário do Parque dos Bichos - 
Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas, com a iniciativa «Animais com Pinta. Traga os Seus…». Durante 
toda a tarde, um Parque do Silvado cheio assistiu a diversas ações, onde se incluiu o V Concurso Canino para Cães Com e 
Sem Raça, com o desfile de alguns animais adotados no Parque dos Bichos.

Oliveiras 
plantadas
Dezenas de crianças das Escolas 
Maria Lamas e Porto Pinheiro 
juntaram-se, no dia 25 de novembro, 
para as comemorações do Dia 
da Floresta Autóctone. Os alunos 
plantaram oliveiras no jardim do 
Parque do Rio da Costa e no recinto 
escolar da Escola Porto Pinheiro, em 
Odivelas. O Dia da Floresta Autóctone 
celebra-se anualmente em novembro 
e foi estabelecido para promover 
a importância da conservação das 
florestas naturais.
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MOMENTOS DE UM DIA ESPECIAL
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“NÓS SOMOS 
do tamanho 
dos nossos sonhos!
O Município de Odivelas comemorou, 
no dia 19 de novembro, 16 anos de 
existência, com uma Sessão Solene no 
Pavilhão Multiusos, presenciada por mais 
de 500 amigos, munícipes, funcionários e 
convidados.
A par de atuações musicais, projeção 
de um filme comemorativo (disponível 
no youtube) e entrega de prémios 
e medalhas municipais, a Sessão 
destacou-se, igualmente, pelos discursos 
proferidos pelos Presidentes da Câmara 
e da Assembleia, Susana Amador e 
Miguel Cabrita.
A Presidente da Câmara demonstrou, 
com exemplos concretos, termos hoje um 
“território mais estruturado, requalificado, 
ambientalmente equilibrado, social-
mente coeso e solidariamente justo.” 
Susana Amador garantiu que a aposta 
na Educação é para continuar, assim 
como, o apoio aos Seniores, às famílias 
carenciadas e às entidades sociais. 
A Presidente sublinhou, ainda, a 

gestão equilibrada efetuada neste 
Município onde investimento e rigor 
têm sido uma constante, havendo 
uma redução total da dívida de 
mais de 40 milhões de euros desde 
2005. Sublinhe-se, ainda, que o 
Município que tem sido reconhecido 
e distinguido com vários prémios 
nacionais, nos setores da Educação, 
Ação Social e Igualdade e Cidadania, 
sendo considerado, inclusive, um dos 
melhores municípios para viver em 

igualdade.
Já o Presidente de Assembleia 
Municipal, Miguel Cabrita, afirmou 
que Odivelas progrediu muito e em 
muitas direções: “O concelho de 
Odivelas, dezasseis anos depois da 
sua criação, já deixa marcas. Já criou 
a sua marca (…) Mas não foi só obra 
que fica feita. Nem só a situação 
financeira foi sendo melhorada. 
Alguns dos desafios estruturais que 
havia para resolver têm-se resolvido.”

Construção do Reservatório de Caneças e estação 
elevatória anexa -340.000 EUR.

Substituição da conduta elevatória da Amoreira 
- 630.000 EUR e remodelação da rede de 

abastecimento de água em Odivelas - 100.000 EUR

Na educação, solidariedade e coesão social - 
dotação orçamental de 24,7 milhões de euros.

Desenvolvimento de projetos como o Parque 
Urbano da entrada nascente de Odivelas, Arranjo 
Paisagístico do troço regularizado do Rio da Costa 

 2ª fase, Parque Urbano na Urbanização Colinas 
do Cruzeiro - Zona Norte ou a requalificação da 

Avenida D. Dinis.

Nova carreira “Voltas II Póvoa”

Requalificação da Quinta do Espirito Santo, da 
Quinta das Águas Férreas e construção do Centro 
Interpretativo das Águas de Caneças - Fonte das 

Piçarras.

Manutenção da isenção de Derrama, às 
empresas que instalem a sua sede social no 

Concelho e que, cumulativamente, criem novos 
postos de trabalho ou provem não terem reduzido 

o número de postos de trabalho.
Manutenção do balcão na Loja do Cidadão, com a 
submissão crescente de pedidos por via eletrónica 

ao nível do urbanismo.

Orçamento Participativo de nova geração.

Discussão Pública do 1º PDM.

Lançamento da Incubadora de Clubes e 
constituição do Conselho do Desporto.

excertos do discurso da  Presidente da Câmara na Sessão Solene

“Queremos assim continuar a sonhar o futuro, para podermos ser o poder local 
que importa e que se importa com os outros, com as pessoas.”  

Susana Amador

APOSTAS em 2015
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MEDALHAS 
MUNICIPAIS 
2014

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO 
atribuída ao Corpo Nacional de Escutas 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO,GRAU 
OURO, a TÍTULO PÓSTUMO atribuída a Stig 
Husted-Andersen

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO,GRAU 
OURO, a TÍTULO POSTUMO atribuída a Álvaro 
da Eucaristia Pereira de Castro.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Carlos Alberto 
Teixeira Gomes

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Coronel José Paulo 
Bernardino Serra 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a João de Matos 
Moura Lourenço

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
atribuída a Carlos Eduardo Teixeira Mendes

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
atribuída a Germano Marques da Silva
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Maria Amélia 
Simões Abrantes Figueiredo

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Francisco José 
Veloso Maximiano 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Luís António 
Pacheco Rodrigues

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Abílio Ferreira de 
Sousa

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Maria José Bação 
Fernandes Martins

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, 
GRAU OURO, atribuída a Ricardo Manuel 
Patrício Pires Paula

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU OURO, atribuída a Jorge Emanuel 
Duarte de Carvalho Martins 

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU OURO, atribuída à Equipa de Cuidados 
Continuados e Integrados da Pontinha

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU PRATA, atribuída à Comissão de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Póvoa 
de Santo Adrião

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU PRATA, atribuída ao Grupo de Danças 
e Cantares do Casal do Rato

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU PRATA, atribuída à Associação RUTE

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU PRATA, atribuída a Maria Teresa 
Gomes de Figueiredo
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Um dos objetivos do mandato 2013-2017 da 
Assembleia Municipal é o de dinamizar e qualificar 
o debate político local e o exercício das funções 
de fiscalização e acompanhamento das políticas 
municipais. É neste esforço que se enquadra a 
Conferência sobre Orçamentos Participativos 
noticiada nestas páginas.

O objetivo foi o de promover uma reflexão qualificada 
sobre as experiências concretas de OP na AML. 
Quisemos ter connosco pessoas capazes de nos 
trazer os pontos fortes e a melhorar em cada caso, 
partindo do enquadramento nacional feito pelo prof. 
Nélson Dias.

Em políticas públicas, a aprendizagem mútua 
e a disseminação de informação são sempre 
importantes. Mas neste tema são cruciais, por duas 
razões: 
Por um lado, o OP envolve as questões decisivas 
da participação, hoje na linha da frente da relação 
dos cidadãos com a(s) política(s). em tempos de 
afastamento e até hostilidade, os OP aproximam 
os cidadãos e a sociedade civil da coisa pública, 
no concreto das decisões, das verbas, dos projetos. 
E estão, aliás, na delicada fronteira da partilha de 
responsabilidades entre Estado e cidadãos.

Por outro lado, o OP carece ainda da 
institucionalização típica da maturidade de qualquer 
política. Cada município desenvolveu em larga 
medida separadamente as regras, os recursos 
envolvidos, os mecanismos de decisão e há grandes 
diferenças entre eles.

A Conferência constituiu um importante estímulo 
para a reflexão municipal sobre uma matéria tão 
desafiante. O primeiro e primordial objetivo foi, pois, 
cumprido.

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas

A Assembleia Municipal aprovou na 5ª Sessão Ordinária de 
2014 o Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município 
para 2015. 
Antes da aprovação em plenário, estes documentos 
estratégicos foram discutidos em sede de Comissões 
Especializadas Permanentes. Em cada uma delas, Orçamento 
e GOP foram debatidas as áreas de competência das 
respetivas Comissões. Esta ronda de reuniões específicas 
culminou na discussão global levada a cabo na Comissão 
de Assuntos Económicos e Financeiros.

Comissões 
discutem Orçamento 
e Grandes Opções do Plano
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No dia 9 de Outubro, a AMO organizou a 
Conferência “Orçamentos Participativos 
em Contexto Metropolitano: Experiências 
e Desafios”. 
O objetivo foi potenciar uma reflexão 
aprofundada e partilhada sobre as 
experiências, problemas e êxitos dos 
orçamentos participativos (OP) em vários 
municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa, enquadrando estes casos 
na situação a nível nacional, e assim 
contribuir para identificar boas práticas 
e obstáculos que possam ser úteis 
no aprofundamento dos OP em cada 
município, e desde logo em Odivelas.
Além das intervenções de abertura, a 

cargo dos Presidentes Miguel Cabrita 
(AMO) e Susana Amador (CMO), a 
Conferência abriu com uma exposição 
de fundo do especialista Nélson Dias, 
presidente do Observatório Nacional 
de Orçamentos Participativos, sobre o 
percurso e situação atual em Portugal. 
Seguiram-se dois painéis de reflexão. 
No primeiro, moderado pelo Vice-
Presidente Hugo Martins, estiveram 
responsáveis autárquicos de alguns dos 
OP mais bem sucedidos da AML: Carlos 
Carreiras (Presidente C.M.Cascais), 
Graça Fonseca (Vereadora C.M.Lisboa), 
Margarida Guimarães (Diretora 
Financeira C.M.Amadora) e Cristina 

Garrett (Coordenadora do OP de 
Oeiras). No segundo, moderado 
pelo Coordenador da Comissão 
de Planeamento, Ordenamento do 
Território e Ambiente, Luís Salmonete 
(PSD), estiveram representados os 
diferentes partidos da AMO, através 
de Miguel Galante (PS), Armindo 
Fernandes (CDU), José Falcão (BE) e José 
Pignatelli (CDS).
No encerramento, o Presidente Miguel 
Cabrita sistematizou algumas das 
principais conclusões, e anunciou que 
a conferência daria origem a uma 
recomendação sobre estas matérias a 
ser debatida na Assembleia Municipal. 

Orçamentos Participativos em debate
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À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE esperamos por si
Uma Câmara Municipal dentro de 
portas. Com o Facebook a realidade 
passou a entrar diretamente e sem 
hora marcada na casa de todos. 
Aproveitando esta ferramenta social, 
Odivelas está, desde há muito, ligada 
ao Facebook e ao Twitter. Através da 
criação de uma página oficial nesta 
rede social, e navegando na internet, 
a informação passou a conviver 
diariamente e quase instantaneamente 
com a população Odivelense, embora 

muitos dos que acompanham a 
atividade da Câmara Municipal de 
Odivelas sejam pessoas de várias 
outras localidades. Maioritariamente, 
os seguidores são de Odivelas e 
procuram de forma interativa, obter 
informação sobre as mais diversas 
iniciativas para conhecer melhor o 
Concelho e saber em primeiro lugar tudo 
o que se passa no Município: Notícias, 
informações, eventos, fotografias e 
muito mais num diálogo permanente 

com todos os que nos seguem no 
Facebook e, simultaneamente, no 
Twitter. As redes sociais surgem, 
assim, como instrumento importante 
de complemento ao trabalho 
realizado através do site oficial da 
Câmara Municipal de Odivelas que, 
no fundo, é o porto de abrigo de toda 
esta informação. Torne-se fã de um 
Concelho agora ainda mais próximo, 
mais inclusivo, mais sustentável e mais 
empreendedor.

Cordão Humano 
no topo das mais vistas
De todas as publicações, a 
iniciativa sobre o Cordão Humano 
em defesa da manutenção do 
Instituto de Odivelas no Concelho 
foi a mais mobilizadora com a 
notícia a alcançar um número 
recorde de pessoas. Um 
assunto transversal à sociedade 
odivelense que tocou muitos dos 
seguidores da Página do Facebook 
que também contribuíram para 
um elevado número de partilhas 
e gostos, que se multiplicam por 
fãs e respetivos amigos.

Apetece-lhe algo?
A Marmelada Branca é a 
resposta!
Publicações mais doces não há. O 
sucesso da Marmelada Branca de 
Odivelas no Facebook já ultrapassou 
fronteiras. Os gostos, quando há 
notícias que envolvem este doce 
conventual, revelam um interesse e 
um alcance que atinge a generalidade 
dos seguidores da Página. O 1º Festival 
de Marmelada Branca de Odivelas, 
realizado em outubro, foi um dos 
eventos mais acarinhados no Facebook 
com muito alcance e partilhas nesta 
rede social. Esta tradição secular tem 
sido alvo de uma grande promoção 
por parte da Câmara de Odivelas, 
com a ajuda dos produtores, sendo 
um importante cartão turístico e/ou 
gastronómico do Concelho de Odivelas.

Mulheres revelam maior 
interesse e gostam mais
Estatisticamente, o público que mais segue 
o Facebook da Câmara Municipal de 
Odivelas  são as mulheres, destacando-se 
a faixa entre os 35-44 anos. São também 
as mulheres quem mais comenta, interage 
ou partilha informação relativa aos assuntos 
publicados. Apesar disso, pode dizer-se 
que a Página da CMO abarca, no geral, um 
público que vai dos 8 aos 80.
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Quer saber mais sobre o Concelho? procure a nossa Página… 

Olhar social aumenta número de gostos
De todas as publicações, as que surgem associadas a causas sociais e solidárias, 
acontecimentos desportivos e investimentos educativos, são das que alcançam 
maior atenção dos seguidores, com diversas partilhas e comentários. Exemplos: 
a oferta de manuais escolares, a UEFA FUTSAL CUP – Elite Round 2014, o apoio às 
famílias carenciadas e as atividades para a população sénior. 

Mensagens da Presidente 
Estar atento à realidade do Concelho 
significa acompanhar as atividades 
da autarquia, mas também de quem 
a lidera e transmite. As mensagens 
da Presidente da Câmara de Odivelas 
e a suas comunicações são vistas por 
bastantes seguidores que, além dos 
gostos, atingem depois um alcance 
maior, através das Páginas dos amigos 
dos seguidores da nosso Facebook 
oficial. 

Já com mais de 6 mil seguidores 
no Facebook, é inevitável que haja 
publicações mais vistas do que outras. 
Os conteúdos são diversos e diários, 
sendo que as áreas sociais são as 
que mais multiplicam os gostos e 
as partilhas, como, por exemplo, o 
1º Festival da Marmelada. A Internet 
é já um local onde a população no 
geral passa muito tempo, é assim 
fundamental manter a proximidade 
com todos os munícipes e o Facebook 
é a rede social mais conhecida e 

utilizada na atualidade. Usar esta 
rede social é um bom começo para 
conhecer mais sobre o seu município, 
mantendo-se informado e colocando 
as suas dúvidas e sugestões. Basta 

procurar por nós, digitando Câmara 
Municipal de Odivelas no local de 
bucas da Página no Facebook. Depois 
é só gostar e envolver-se com a 
realidade do seu território.

Siga-nos no facebook e subscreva
a newsletter no site da Câmara.




