


2 | revista municipal | junho 2016



| 3revista municipal | junho 2016 

Car@ Munícipe

É com muita satisfação que trazemos, mais 
uma vez, até si a Revista Municipal, com notícias, 
entrevistas e reportagens sobre a atividade, 
pessoas e lugares do nosso Concelho de 
Odivelas.

Podemos orgulhar-nos de ter uma Câmara 
sustentável, com contas sólidas e uma gestão 
que alia o rigor financeiro ao investimento 
naquele que é o recurso mais valioso do nosso 
Concelho - as Pessoas!

Neste número falamos, também, de um 
momento muito importante na nossa 
história coletiva - pela primeira vez Odivelas 
assume a Presidência dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas.
Estamos a trabalhar arduamente e a investir 
para melhorar as condições de abastecimento de água, de saneamento de águas 
residuais e de recolha de resíduos sólidos urbanos. Sabemos que não é possível 
corrigir em pouco tempo décadas de atraso e de desinvestimento no território de 
Odivelas. Mas estamos seguros que, paulatinamente, a melhoria na prestação 
dos serviços dos SIMAR será uma evidência.

Queremos mantê-lo(a) informado (a) das atividades mais relevantes que a 
Câmara Municipal vai desenvolvendo para si, no âmbito do desporto, da cultura, 
da intervenção no espaço público, do apoio às nossas crianças, aos séniores, às 
famílias e às empresas.

Mas nesta Revista Municipal damos, igualmente, voz aos Odivelenses, procurando 
saber como sentem e vivem este Concelho, que é, como tão bem afirmou 
Ricardinho, a nossa casa, a sua casa, porque “Todos somos Odivelas”.

Um abraço do Presidente,

Hugo Martins
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Nossa Senhora Peregrina 
iluminou Odivelas 
Mais de quatro mil pessoas assistiram à passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima por Odivelas. 
Numa noite iluminada por velas, orações e muita fé, a Imagem Peregrina seguiu caminho pelas ruas da cidade, em direção 
ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu à Celebração Solene que 
marcava a visita da Imagem a Odivelas. 
Ao mesmo tempo, e na mesma celebração, homenagearam-se homens e mulheres que consagram as suas vidas ao bem da 
humanidade, naquela que foi a Conclusão do Ano da Vida Consagrada. O encanto musical da cerimónia religiosa esteve a cargo 
da Sociedade Musical Odivelense e do Coro Polifónico Magnífica, da Paróquia de Odivelas.
A passagem de Nossa Senhora de Fátima por Odivelas foi uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, que desta forma 
pretende levar a todo o território nacional a Imagem Peregrina, por forma a assinalar o centenário das aparições de Fátima.
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Município de Odivelas 
APROVA MELHORES CONTAS DE SEMPRE

- 18,2% de Dívida

+ 8,8% de Investimento 
em Políticas Sociais

7,8 Milhões EUR 
de Resultado 

Líquido em 2015

Foi aprovada, por maioria, a Prestação de Contas de 2015, da 
Câmara Municipal de Odivelas.
Com UM ORÇAMENTO DE CERCA DE 67 MILHÕES DE EUROS, o 
município fecha o ano com um RESULTADO LÍQUIDO POSITIVO 
DE QUASE 8 MILHÕES DE EUROS, o que representa o melhor 
resultado de sempre da história do Concelho.
Relativamente à dívida global do Município, registou-se uma 
redução de aproximadamente 6,1 milhões de euros, cerca de 
menos 20% face a 2014, a par de uma DIMINUIÇÃO DE 44 DIAS 
NO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES.
Odivelas tem, assim, hoje uma capacidade de endividamento 
que ronda os 34 Milhões de Euros. 
A Câmara Municipal de Odivelas considera estes resultados 
muito significativos já que, ao mesmo tempo, reforçou em 8,8% 
O INVESTIMENTO EM POLÍTICAS SOCIAIS, com particular 
destaque para a Educação.
O Município distribuiu em 2015 mais de 35 mil manuais escolares, 
assegurou 3 refeições diárias a mais de 5 mil crianças das escolas 
públicas do 1º ciclo e investiu na melhoria do parque escolar do 
concelho.
As funções sociais foram as que tiveram um peso superior no total 
executado (38%), registando um acréscimo de 8,8% face a 2014.
A Câmara Municipal de Odivelas espera manter em 2016 esta 
trajetória de gestão, ao mesmo tempo que já está a aplicar uma 
descida do IMI para todas as famílias com mais de 1 filho (15% para 
famílias com 2 filhos e 20% para famílias com 3 ou mais filhos).
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ABRIL VOLTOU A SER SINÓNIMO DE “MÊS DA EDUCAÇÃO” NO NOSSO CONCELHO. 
Ao longo de 30 dias, desenvolvemos diversas iniciativas dedicadas à comunidade educativa, em especial, aos 18 mil alunos dos 50 
estabelecimentos de educação e ensino da rede pública. Este ano, a Câmara Municipal investiu mais de 3,3 milhões de euros. No 
próximo ano letivo, fica a garantia que os manuais escolares voltam a ser oferecidos pela autarquia às crianças do 1º ciclo (público) 
do ensino básico. Aproveitamos para desejar a todos os alunos e alunas, umas boas e merecidas férias!

Concelho Educador

Visita da Unidade de Ensino Estruturado 
à reunião de Câmara

Concerto Solidário pelo Alcides 
(angariação de cadeira de rodas elétrica)

Aula de Zumba na Secundária da Ramada

Reunião com os Diretores dos 
Agrupamentos Escolares do Concelho

Programa Eco-Escolas de Odivelas

Odivelas recebeu a “Rota dos 20”, uma iniciativa inserida no âmbito do Programa Eco-Escolas, cujo objetivo é induzir 
estratégias de intervenção na comunidade, baseadas na identificação de problemas e na busca de soluções que visem um 
dia-a-dia mais sustentável. 
O Presidente da Câmara, Hugo Martins, e o Vereador do Ambiente, José Esteves, receberam pelas “mãos” do Município 
de Loures o testemunho - pergaminho, bandeira “Eco-Escolas Rota dos 20” e o Livro “Rota dos 20” - que foi entregue numa 
viatura elétrica aos alunos da Escola Secundária de Caneças. Posteriormente, esse testemunho percorreu oito escolas do 
nosso concelho. 
Já neste ano, todos os alunos e professores envolvidos no projeto Eco-Escolas deslocaram-se até ao Jardim da Música, para 
devolverem o testemunho ao Presidente da Câmara de Odivelas, o qual foi depois entregue ao Vereador da Educação de 
Cascais, Frederico Pinho de Almeida, na Associação de Beneficência Luso-Alemã. 

Conferências da Liberdade

A Revolução dos Cravos continua a ser 
recordada e vivida, com grande intensidade, 
no Concelho de Odivelas. Ao longo do 
ano, o Posto de Comando do Movimento 
das Forças Armadas, situado no Quartel 
da Pontinha, continua a ser palco das 
“Conferências da Liberdade”.

Olimpíadas Escolares que juntaram mais 
de 1500 crianças

Turma da EB Sophia de Mello Breyner, 
vencedora do Concurso Ser Seguro, 
junto ao “seu” autocarro

Historiadora Manuela Tavares e Vereador Edgar 
Valles perante alunos da Secundária de Caneças

A visita de Joaquim Evangelista, Presidente do 
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol

MOPE, Mostra de Ofertas Profissionais e 
Educativas de Odivelas

Dezenas de crianças assistiram 
à Peça de Teatro Roda que Roda
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Surgem de todos os lados, de todas as ruas e de 
todos os cantos de Odivelas, com mais ou menos 
velocidade. São sempre mais de duzentos, os 
‘atletas’, em grupos organizados consoante o ritmo e 
acompanhados por ‘guias’ que orientam, apoiam e 
incentivam todos aqueles que participam.
Desde a caminhada, passando pelos iniciados, até 
aos mais velozes, todas as semanas, às quartas-
feiras, gratuitamente, o encontro está marcado. 
Os participantes têm ainda a possibilidade de utilizar 
os balneários e os cacifos do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas e, até, usufruírem de serviço de babysitting. 
Esta ‘loucura’ saudável chegou a Odivelas, em 
janeiro, como forma de promover o desporto e estilos 
de vida saudáveis, combatendo o sedentarismo e 
dinamizando a atividade física junto da população, 
independentemente, do nível de preparação física e 
objetivos de treino, numa organização conjunta entre 
a Câmara Municipal de Odivelas e a Associação 
Correr Lisboa. 

Nuno Santos, 33 anos, residente no Concelho de Odivelas, foi o primeiro 
munícipe a transportar uma bicicleta no “Voltas Odivelas”. O ciclista entrou 
pela porta de saída do autocarro e, de maneira fácil e rápida, fixou o 
velocípede numa das braçadeiras de velcro do autocarro.
Foi, desta forma simbólica, que a Câmara Municipal de Odivelas quis 
assinalar esta novidade, ou seja, durante três meses o transporte Voltas 
foi grátis para quem transportou a bicicleta.
A funcionar desde maio de 2009, o “Voltas Odivelas” tem como objetivos 
facilitar a mobilidade, criar uma maior interligação com a rede urbana 
existente e facilitar o acesso a instituições e a serviços. O autocarro é 
adaptado para utilização por pessoas com mobilidade reduzida, e tem 
capacidade para 15 passageiros sentados e seis de pé.

A ‘loucura’ da Corrida 

AMIGO DAS BICICLETAS
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As duas carreiras que fazem, agora, ligação ao interior do Hospital Beatriz 
Ângelo vieram melhorar a acessibilidade dos utentes do Concelho de 
Odivelas a esta unidade hospitalar. A implementação desta medida foi 
motivo de grande satisfação para esta Autarquia e para a Rodoviária de 
Lisboa que tanto trabalharam e reivindicaram para que tal se tornasse 
uma realidade.
As carreiras 206 (que liga o Metro da Pontinha ao Centro Comercial de 
Loures,) e 225/925 (com origem no Metro de Odivelas e final de percurso 
no Hospital Beatriz Ângelo) passam agora a servir a paragem existente 
neste Hospital, situada junto à zona de consultas externas e exames. 
De salientar, também, a carreira 215, (Cacém - Loures) que garante, aos 
sábados, domingos e feriados, a circulação no interior deste Hospital.

Hospital Beatriz Ângelo mais acessível

Unidade de Saúde de Odivelas com luz verde

O Governo já autorizou a celebração do contrato-programa entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o 
Município de Odivelas, com vista à construção da nova Unidade de Saúde de Odivelas. Está assim mais perto a concretização do 
Protocolo celebrado com a Administração Regional de Saúde em 30 de Junho de 2015, através do qual a Câmara se compromete, 
para além da cedência do terreno, a comparticipar em 30% do valor da obra, bem como, a executar os arranjos exteriores, 
incluindo arruamentos e estacionamento, bem como as ligações de água, esgotos, eletricidade e comunicações, assumindo os 
encargos daí decorrentes. A Câmara de Odivelas congratula-se, pois, com esta nova e importante decisão  com vista ao início da 
construção da nova Unidade de Saúde de Odivelas.

VOX POP
Considera positivo a entrada dos autocarros da Rodoviária de Lisboa 
no Hospital Beatriz Ângelo?   

Ana Rosa
Os meu parabéns a quem tornou 
esta decisão possível. É uma 
medida muito acertada. Falo por 
mim, mas também, em particular, 
pela minha mãe. Regularmente, 
com muitas dificuldades de 
mobilidade, eu acompanho-a 
nas deslocações às consultas 

do Hospital. Eu, como moro nos 
Pedernais, tenho pena que não haja, ainda, uma ligação 
mais direta ao Hospital, mas mesmo assim já é muito 
importante e um alívio muito grande!

Joaquim Pedro
Muito boa esta decisão! Só de 
pensar que com chuva e o vento 
tínhamos que andar tanto para 
chegar cá dentro. Pena não ter sido 
possível conseguir esta medida há 
mais tempo! Mas mesmo assim 
nunca é tarde! 

Sandra Coutinho
Fiquei surpreendida, pois não 
estava a contar. Como venho 
muito às consultas no Hospital, 
não podia estar mais satisfeita. 
Lembro-me que, além da 
distância, o mau tempo tornava 
muito penoso este tipo de 
deslocações constantes, parecia 

que antes de chegarmos para ir ao 
tratamento, ainda era obrigatório sofrer mais um bocadinho! 
Estou mesmo muito contente!

Maria da Conceição
É bom para nós. Agora temos que 
andar muito menos e descemos 
mesmo à porta! É uma decisão 
muito positiva porque nos poupa 
tempo e saúde.

Maria Emília
Muito positivo! Quando vi o 
autocarro  a entrar no Hospital, 
nem queria acreditar! O cansaço 
que resultava da caminhada 
até dentro do hospital era muito  
desesperante e fazia-nos mais 
doentes. É uma decisão que 
tardou mas que é uma bênção! 
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1500 idosos de Odivelas visitaram a 
Quinta do Paúl, em Leiria. Durante os 
dias 11, 13 e 17 de maio, os seniores 
participaram numa agradável viagem 
de lazer e entretenimento que contou 
com muita animação e cujo ponto alto 
foi, como todos os anos, o alegre baile-
convívio. Presente nestes três dias, o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas lembrou aos 1500 seniores de 
Odivelas o quão são importantes para 
este Executivo Municipal. Hugo Martins 
reforçou a importância da população 
sénior, neste que é um Concelho ainda 
recente mas que não esquece quem já 
trabalhou uma vida inteira e que agora 
merece o respeito e a dedicação deste 
município. 
Com o Presidente estiveram, em vários 
momentos, Vereadores do Executivo 
Municipal e Presidentes das Juntas de 
Freguesia do Concelho.
O Passeio Sénior é uma iniciativa já 
com tradição no nosso Concelho e que 
continuará, ano após ano, a levar estes 
munícipes com idade igual ou superior 
a 60 anos de visita a um ponto do País. 
Esta é mais uma forma da Câmara 
Municipal promover o envelhecimento 
ativo da nossa população sénior.

PASSEIO SÉNIOR
Séniores de Odivelas de visita a Leiria
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Tem uma ligação ao Concelho de 
Odivelas. Veio para cá viver com 16 
anos. O que recorda desse tempo?
No início, foi muito estranho! Lisboa era e 
é uma cidade muito diferente da cidade 
do Porto. 
Era e continuo a ser um menino do 
bairro, saía muito pouco, tinha poucas 
possibilidades e desde a altura que vim 
para cá, as minhas dificuldades foram 
ultrapassadas graças ao Benfica que 
me ajudou bastante. Comecei a ganhar 
algum dinheiro e a conseguir fazer a 
minha vida.
Foi aqui em Odivelas que comecei a 
dar, também, os meus primeiros toques 
a sério. Odivelas tem muitos espaços, 
ringues, para se poder jogar. Lembro-
me, perfeitamente, de jogar nos ringues 
dos Bons Dias (Ramada).
Odivelas sempre foi um local onde eu 
preferi viver na zona de Lisboa. Odivelas 
é um local que está no meu coração, e 
espero continuar a morar aqui muitos 
anos.

É por sentir que faz parte deste 
Concelho, que tem decidido, por 

diversas vezes, apoiar alguns eventos 
desportivos em Odivelas?
Por saber que faço parte do Concelho 
e, também, pelo apoio logístico da 
autarquia, principalmente, pelo apoio 
do Presidente da Câmara Municipal, que 
tem disponibilizado os pavilhões para 
diversas iniciativas. Espero poder ajudar 
a modalidade a crescer e que os miúdos 
cresçam vivendo o futsal.

O Pavilhão Multiusos é um espaço 
de excelência do Concelho, onde já 
jogou por diversas vezes…
Jogar em Odivelas é jogar em casa. 
Nunca me sinto a jogar fora, mesmo 
quando venho jogar pela equipa que 
represento que é espanhola. Aqui sinto-
me sempre acarinhado. Sou, quase, 
como um filho da casa.

Qual a sensação de ser o ‘melhor do 
mundo’?
É muito boa! É o reconhecimento do meu 
trabalho! Mas é, obviamente, algo que 
não consigo conquistar sozinho, tem de 
se fazer parte de uma equipa muito boa. 
É muito importante para mim conquistar 

ConheCido por ‘RicaRdinho’, riCardo 

Braga, de 31 anos, natural do porto, 

e Considerado o Melhor Jogador de 

Futsal do Mundo, por duas vezes, teM 

odivelas CoMo sua ‘Casa’. CoM apenas 16 

anos, veio viver para o nosso ConCelho 

e Foi por aqui que CoMeçou a ‘dar os 

priMeiros pontapés na Bola à séria’.

a revista MuniCipal de odivelas esteve 

à Conversa CoM o nº 10 de portugal e 

Jogador do interMovistar de espanha, 

no ‘palCo dos sonhos’- o pavilhão 

Multiusos de odivelas – após o Feliz 

apuraMento da seleção portuguesa de 

Futsal, para o CaMpeonato do Mundo, 

que se realiza eM seteMBro, na ColôMBia.

RICARDINHO
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títulos, mas acima de tudo, é para mim 
fantástico conseguir erguer a bandeira 
de Portugal e afirmar, orgulhosamente, 
que SOU PORTUGUÊS!

Parabéns pelo apuramento para 
o Mundial! O que os portugueses 
podem esperar da Seleção?
Acima de tudo, Portugal está de 
parabéns. Nós estamos de parabéns e 
o futsal português vai continuar a marcar 
presença nos melhores palcos mundiais.
Todos sofremos e vivemos a alegria de 
marcar presença, mais uma vez, no 
Mundial, que é a melhor competição do 
mundo. 
Agradeço a Odivelas e aos odivelenses 
por terem ‘enchido’, mais uma vez, este 
Pavilhão Multiusos e terem aplaudido 
e incentivado a equipa nos momentos, 
menos bons, durante o jogo.

Para si Odivelas é…  
… É a minha casa! 
Aqui sinto-me, totalmente, em casa. 
Espero continuar a ajudar este Concelho 
a crescer e que a modalidade de futsal 
seja mais praticada, aqui, em Odivelas.

Ricardinho foi condecorado, em 2013, pela Câmara Municipal de Odivelas, com a 
Medalha Municipal de Mérito, grau prata do Município de Odivelas, por ocasião do 
14º aniversário do Concelho. Conta já com diversos títulos, dos quais se destacam, 
em 2010, 2014, e já em maio deste ano, o título de Melhor Jogador do Mundo, na 
modalidade de futsal, sendo o primeiro e único jogador português distinguido com 
este prémio. Parabéns Ricardinho!

“Odivelas é a minha casa”
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Praceta Adriano C. de Oliveira_Arroja

Rua do Alecrim_PontinhaRua Aquilino Ribeiro_Pontinha

Rua Alfredo Marceneiro_Pontinha

Rua Laura Aires_ArrojaPraceta do Alecrim_Arroja

Rua Álvaro de Campos_Codivel

Praceta José Afonso_Arroja
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SIMAR mais investimento em Odivelas

ENTREVISTA

os serviços interMuniCipalizados de Águas e 

resíduos de loures e odivelas ContaM agora CoM 

uMa eFetiva partiCipação do MuniCípio de odivelas, 

na gestão dos serviços de aBasteCiMento de Água, 

de saneaMento e da reColha dos resíduos. o novo 

presidente dos siMar, hugo Martins, taMBéM 

presidente da CâMara de odivelas, aposta Forte 

na Modernização das inFraestruturas através 

de “uM investiMento elevado, designadaMente ao 

nível do aBasteCiMento de Água e do saneaMento, 

seM paralelo neste território”. aléM da Melhoria 

da qualidade do serviço prestado às populações, 

o autarCa não esqueCe a iMportânCia das 

Condições de traBalho e de segurança dos 

traBalhadores dos serviços interMuniCipalizados.  

hugo Martins, serÁ presidente dos siMar até 

outuBro de 2017, nuMa presidênCia rotativa CoM 

loures. 

Quais as principais linhas de ação 
para este mandato?
 
A criação dos Serviços Intermunicipalizados 
de águas e resíduos de Loures e Odivelas 
(SIMAR) permitiu, pela primeira vez desde 
que o Concelho de Odivelas existe, que este 
Município e os seus Órgãos tenham uma 
efetiva participação na gestão dos serviços 
de abastecimento de água, de saneamento 
de águas residuais e de recolha de resíduos 
sólidos á população. Este é um motivo de 
grande orgulho para todos os odivelenses 
que durante anos ambicionaram ser parte 
ativa destes serviços municipalizados.

Nesse sentido, estamos amplamente 
focados na recuperação do investimento e 
na permanente e crescente modernização 
da qualidade do serviço prestado 
às populações, não esquecendo o 
aprofundamento e a melhoria da relação 
com os nossos clientes/munícipes, assim 
como a aposta na permanente beneficiação 
das condições de trabalho e de segurança 
dos trabalhadores dos SIMAR.

E em matéria de intervenções, quais 
serão as principais ações no que 
toca, em particular a Odivelas?

No Concelho de Odivelas os SIMAR 
estão com um investimento elevado, 
designadamente ao nível do 
abastecimento de água e do saneamento, 
sem paralelo neste território. Entre os 
investimentos já realizados, ou em curso, 
podemos destacar os que se seguem:
EM CANEÇAS: a construção do novo 
Reservatório de Caneças - Zona Baixa 
(ZB), recentemente inaugurado, um 
investimento na ordem dos 300 mil euros 
que veio quadruplicar a capacidade de 
armazenamento e de abastecimento de 
água à população; a nova conduta adutora 
da Rua de São José, um investimento de 
mais de 100 mil euros, também já concluída; 
a substituição da conduta elevatória a 
ligar o Reservatório da Amoreira ZB ao 
novo Reservatório, um investimento de 
cerca de 400 mil euros, cujo processo de 
adjudicação está em fase de conclusão; e 
a 1ª fase da substituição de condutas em 
Caneças (que será efetuada em 3 fases), 

entretanto iniciada, e que representa um 
investimento só nesta fase de mais de 300 
mil euros. Ou seja, só nestas intervenções, 
e em Caneças, estamos a falar de um 
investimento superior a 1,1 milhões de 
euros!
NA RAMADA está neste momento em 
fase de elaboração de projeto para a 
construção de um novo Reservatório 
nos Pedernais, o que envolverá um 
investimento global na ordem dos 750 mil 
euros.
EM ODIVELAS podemos referir, depois da 
intervenção efetuada de prolongamento 
da rede de abastecimento de água na 
Rua Guerra Junqueiro, o investimento 
efetuado na remodelação da rede de 
abastecimento de água no Bairro dos 
Cágados, um investimento superior a 120 
mil euros que está em fase de conclusão; 
está neste momento em curso a obra 
de substituição da conduta adutora ao 
Reservatório de Odivelas, na Rua Serpa 
Pinto, que sofreu recentemente diversas 
roturas, que decorrerá num prazo 
estimado de 30 dias e tem um custo 
na ordem dos 60 mil euros. Para além 
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SIMAR apostam na 
modernização de 
infraestruturas 

Perante uma rede de abastecimento 
algo envelhecida, os SIMAR 
decidiram reforçar o investimento nas 
infraestruturas. No passado mês de 
maio, os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas, inauguraram um novo 
Reservatório em Caneças, zona baixa, 
com uma capacidade de 750m3, 
ou seja quatro vezes mais do que 
o reservatório antigo, que também 
irá manter-se em funcionamento. 
Um equipamento com um custo de 
300 mil euros, numa área, Caneças, 
até há pouco tempo carenciada de 
investimento na rede de abastecimento 
de água. Este reservatório é mais uma 
intervenção inserida num conjunto de 
obras a rondar um investimento total de 
um milhão de euros, que visa melhorar 
o bem-estar das pessoas e recuperar 
anos de atraso de investimento no 
Concelho de Odivelas. 

Novas viaturas melhoram 
qualidade dos serviços

É também, no âmbito desta nova 
política de modernização dos SIMAR, 
que, recentemente, foi tornada 
pública a entrega de novas viaturas 
que se destinam a reforçar a frota 
automóvel operacional dos Serviços. O 
investimento agora efetuado, na ordem 
dos 207 mil euros, visa dotar as áreas de 
Manutenção e Intervenção nas Redes 
de Água e Saneamento, do Laboratório 
e Qualidade, e do Apoio Logístico dos 
meios necessários a um reforço da 

capacidade e da qualidade dos 
serviços prestados pelos SIMAR 
à população dos Concelhos 
de Loures e de Odivelas, bem 
como de melhoria das condições 
de trabalho e segurança 
dos trabalhadores, objetivos 
estratégicos do Conselho de 
Administração.

disso, foi já adjudicada a elaboração dos 
projetos para a substituição da rede de 
abastecimento de água na zona baixa e 
central de Odivelas, muito envelhecida e 
que será efetuada também em 3 fases, 
bem como do Bairro da Codivel, obras 
que se prevê poderem ter o seu início no 
próximo ano, envolvendo um investimento 
global aproximado de 1 milhão de euros!
NA PONTINHA, foi efetuada a substituição 
da rede de abastecimento de água na Rua 
1º de Maio, na Serra da Luz, e vai arrancar 
em breve a empreitada de substituição 
de condutas no Bairro Mário Madeira, 
que representa um investimento de cerca 
de 100 mil euros, estando também a ser 
projetada para FAMÕES a remodelação 
de coletor de águas residuais na Quinta das 
Dálias, que representa um investimento 
global final que ronda os 350 mil euros.
NA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E 
OLIVAL BASTO podemos destacar as 
intervenções já efetuadas ao nível da 
setorização e segmentação da rede de 
abastecimento de água no Olival Basto, 
para melhorar os problemas de falta 
de pressão no abastecimento e da qual 

obtivemos da população um excelente 
retorno ao nível da satisfação com a 
melhoria ocorrida; a substituição também 
já concluída da rede de abastecimento na 
Quinta da Serra de Baixo; a substituição de 
um troço de coletor de saneamento na Rua 
Mestre de Avis e a execução de outro troço 
de coletor de saneamento no Bairro do 
Barruncho. Encontra-se também prevista 
a execução da rede de saneamento no 
Bairro da Cassapia.
E aqui procurei destacar apenas os 
investimentos mais relevantes, já 
efetuados, em curso ou já previstos 
em cada ponto do território do nosso 
Concelho. Outros ocorrerão, em função 
das necessidades e da disponibilidade 
financeira.
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A 15 de dezembro, foram agraciadas com 
os Prémios de Distinção Empresarial da 
Câmara Municipal de Odivelas empresas 
do Concelho, no mesmo dia em que 
outras  61 empresas receberam do IAPMEI 
o estatuto PME Líder.
Nesta sessão de duplo reconhecimento 
do mérito empresarial, foram distinguidas, 
com o Prémio Carreira: Empresário 
José Manuel Cavacas Alves; com o 
Prémio Criação de Emprego: Perfect 
Clean - Limpeza e Manutenção, Lda; e 
com o Prémio Inovação: Rádio Cruzeiro 
de Odivelas. Foram ainda atribuídas, 

neste contexto, as seguintes Menções 
Honrosas: Circulo Divinal Ambulâncias 
Unipessoal, Lda; Nimis Magis Serviços, 
Lda; Empresário Ricardo Samuel da 
Silva Fernandes da empresa Easyfresh, 
Sociedade Unipessoal, Lda; e Empresário 
Paulo José Carvalho dos Santos da 
Dropelar- Cooperativa de Abastecimento 
de Comércio, CRL.
«ODIVELAS RECONHECE», assim se chamou 
esta iniciativa, contou, ainda, com um 
Networking Empresarial, orientado pela 
ANJE - Associação Nacional de Jovens 
Empresários, que antecedeu a entrega 

do estatuto PME Líder atribuído pelo 
IAPMEI -Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P a 61 empresas do Concelho.
Presidente e Vereadores participaram 
nesta sessão, lembrando que Odivelas 
premeia a capacidade de resiliência, de 
perseverança e de empreendedorismo 
empregues pelos empresários e suas 
empresas, no domínio do desenvolvimento 
do tecido económico. Estes são exemplos 
de boas práticas no fomento do espírito 
empreendedor, e que servem claramente 
de inspiração e incentivo para outros 
agentes empresariais.

O QUE SIGNIFICOU, PARA A SUA EMPRESA, RECEBER ESTE PRÉMIO?

Fátima Silva 
Rádio Cruzeiro de Odivelas
“Foi um grande orgulho para a Rádio Cruzeiro de Odivelas ter sido reconhecida com o Prémio Inovação.”

Paulo Marques 
Perfect Clean - limpeza e Manutenção, Lda:
Foi uma enorme satisfação receber tão honrada distinção empresarial. Agradecemos ao Município de Odivelas esta tão 
prestigiada iniciativa que motiva toda a equipa e reforça a vontade de ir mais longe. 
Prémio Criação de Emprego

José Alves 
José Manuel Pinto Cavacas Alves, Unipessoal, Lda
“Foi um orgulho bastante grande ter sido reconhecido, com este prémio, pela Câmara Municipal do meu Concelho.
Prémio Carreira

«ODIVELAS RECONHECE» 
Entrega prémios a empresários
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TRÊS GRANDES MULHERES distinguidas
Odivelas distinguiu, no dia 8 de março, 
três grandes mulheres com o Prémio 
Municipal Beatriz Ângelo, no Centro de 
Exposições de Odivelas. 
Os prémios foram atribuídos a Helena 
Rodrigues, Presidente do Sindicato 
dos Quadros Técnicos do Estado e de 
Entidades com Fins Públicos - STE, a 
Fernanda Moroso, Presidente de Direção 
da Sociedade Musical Odivelense, desde 
2007 e  Eduarda Barros, a título póstumo. 

Licenciada, Mestre e Doutoranda, 
em Filosofia, lecionou na Escola 
Secundária de Odivelas, assim como, na 
Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias. 
Este prémio, atribuído anualmente 
pelo Município de Odivelas, nesta data 
tão especial, onde é, de igual forma, 
assinalado o Dia Internacional da Mulher, 
visa distinguir mulheres e ou instituições 
com destaque nos vários setores e na 

promoção da igualdade de género. 
Neste ano de 2016, as homenageadas, 
três relevantes personalidades 
“constituem, sem dúvida, exemplos 
de extraordinárias mulheres que 
desenvolveram um papel preponderante 
e de excelência no desempenho das 
suas atividades profissionais, sociais 
e cívicas”, evidenciou o Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Hugo 
Martins.
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VOX POP
 PARA SI, ODIVELAS É...?   

Luísa Reis
56 anos | Doméstica | Caneças

“É bom! É ar puro e paisagens 
bonitas!”

Américo Gomes
78 anos | Reformado |Olival Basto

“A minha casa há mais de 40 anos.”

Anabela Pereira
41 anos |Cabeleireira | Pontinha

“É a melhor cidade! A minha cidade, 
onde eu nasci!”

Dircélia Camalla
32 anos |Empregada de limpeza
Póvoa de Santo Adrião

“É o sítio onde eu gosto de viver!”

Inês Pires
20 anos | Trabalhadora-Estudante
Odivelas

“A minha cidade! A cidade onde 
vivo desde que nasci.”

José Ramos
60 anos | Comerciante | Ramada

“É uma grande oportunidade!”

Rui Vicente
24 anos | Repositor | Famões

“É desporto, é movimento! É 
parecido com Lisboa!”

Fomos para a rua para falar com os nossos munícipes e 
perguntar-lhes o que representa Odivelas para cada um 
deles. As respostas foram as mais variadas, mas sente-se 
um denominador comum: Odivelas faz parte da vida destes 
odivelenses! O orgulho neste território e a afeição com que 
cada um deles nos falou deste nosso Concelho, mostra que 
estamos de parabéns: somos acarinhados pelos nossos! E 
é por eles e para eles - por si e para si, principalmente - que 
continuaremos a trabalhar, todos os dias!

Reuniões e visitas das Comissões, no âmbito das 
suas competências, entre janeiro e maio:

Educação, Cultura, Juventude e Desporto
- reuniu com entidades desportivas das freguesias do Concelho 
a fim de tomar conhecimento do trabalho, das dificuldades e 
recomendações das mesmas, debatendo o atual Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas. 

- visitou a Piscina Municipal de Odivelas. 

Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente 
- visitou o Mosteiro S. Dinis, Odivelas, a Quinta da  Paiã, Ribeira da 
Paiã e área empresarial de Famões. 

- visitou as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão de 
Caneças (Carvalheiro, Azenha, Escodaçais, Fonte Santa, Serra D. 
Laura e Centro da Vila de Caneças), da Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto (Vertente do Olival Basto, Núcleo Antigo da Póvoa Santo Adrião 
e Zona do Barruncho), as UOPG de Odivelas, nomeadamente, Nó 
Rodoviário Regional de Odivelas, Arroja Velha e Ribeira de Odivelas,  
Centro Histórico de Odivelas e  Zona dos Pombais e Silvado, e a 
UOPG da Vertente Sul, nomeadamente, Quinta das Arrombas, Serra 
da Luz, Encosta da Luz, Vale do Forno. 

Coesão Social e Saúde 
- visitou o parque habitacional municipal nas Freguesias Pontinha/
Famões, Odivelas e Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto, reunindo 
com a Vereadora Ana Isabel Gomes e com o Presidente da União 
das Freguesias de Póvoa St. Adrião e Olival Basto sobre o Bairro do 
Barruncho.

- reuniu com a Vereadora Fernanda Franchi para discussão de 
assuntos como a Carta Social e o Fundo de Emergência Social.

- reuniu para debater a Promoção e Proteção dos Direitos das 
Crianças e Jovens de Odivelas. Estiveram presentes representantes 
da Casa Rainha Santa Isabel, CPCJ de Odivelas, ECJ Loures/Odivelas 
e do Núcleo da CJROP.

- reuniu sobre a Intervenção Precoce na Infância no Concelho.
Estiveram presentes a Dra. Teresa Marques e a Enf.ª Áurea Gomes 
do ELI Odivelas/Pontinha, o Vereador Edgar Valles, Dr. Miguel Pratas, 
Diretor de Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital da 
Segurança Social.

- visitou o bairro da Cruz Vermelha, na Ramada.

Assuntos Económicos e Financeiros 
- visitou a empresa Melo e Falcão, a empresa TERMISO - Isolamentos 
e Instalações Especiais, Lda, a empresa Frigoríficos Imperial, Lda, e 
o CFPSA - Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar.

- reuniu com a empresa Easyfresh - Limpeza de Condomínios, Lda. e 
com a Farmácia Joleni.

ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL
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O poder local democrático celebra, tal como a 
nossa Constituição, 40 anos. Foi em Dezembro 
de 1976 que os cidadãos e cidadãs de Odivelas 
puderam eleger o primeiro presidente de 
Câmara, a primeira Assembleia Municipal e 
as Juntas e Assembleias de Freguesia por voto 
secreto e universal. 

Em 2016, saudar esse momento é saudar 40 
anos de democracia local, de eleitos locais, de 
municípios e freguesias democráticas. Neles, 
saudamos também o triunfo do 25 de Abril 
de 1974 e da nossa democracia. Democracia 
que, como provaram sucessivos momentos 
dos dias, das semanas, dos meses, desses 
anos que se seguiram até à consolidação 
do regime democrático, não foi nunca uma 
certeza, nem uma vitória antecipada. Foi, pelo 
contrário, conquistada por mulheres e homens 
de diferentes condições, de diferentes filiações 
políticas.

Foi dessa mescla que se fez o cimento do regime 
em que vivemos, e a coesão da sociedade que 
construímos. É a memória dessas lutas, e essa 
história feita de avanços decisivos e de algumas 
curvas sinuosas, que devemos honrar. E é essa 
lição, de que nada é certo e que se conquista 
pela coragem, pela persistência, e pelas ações 
de gente diferente, que nem sempre está de 
acordo em tudo, que trazemos também para os 
dias de hoje.

A Assembleia Municipal de Odivelas tem sabido 
respeitar e honrar esse legado, e como tal tem ao 
longo deste mandato, numa lógica de respeito 
pela sua própria pluralidade, promovido debates 
sobre temas relevantes para esta reflexão 
permanente, para além da sua atividade 
incansável quer nos plenários, quer nas suas 
comissões. 
Cruzar a preciosa herança de Abril com o 
horizonte do futuro, incerto mas esperançoso, é 
o que nos move a todos e a todas, agentes do 
poder local democrático.

Um abraço,
Miguel Cabrita

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas

25 Abril Sessão comemorativa 
Decorreu na Póvoa de Santo Adrião, na Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, no dia 25 de Abril, a tradicional Sessão Comemorativa 
do 25 de abril de 1974 organizada pela Assembleia Municipal de 
Odivelas.
Coube ao Presidente da AMO, Miguel Cabrita, encerrar o período 
de intervenções, depois das forças políticas representadas na 
Assembleia Municipal e da abertura pelo Presidente da Câmara 
Municipal Hugo Martins, terem usado da palavra. As intervenções 
dos representantes das forças políticas com assento na Assembleia 
Municipal de Odivelas, estiveram a cargo de: José Maria Pignatelli 
pelo CDS/PP | Andreia Meijinhos pelo BE | Pedro Martins pelo PSD | 
Fernando Painho pela CDU | António Ramos pelo PS. 
A Sessão contou ainda com a atuação do coro “emCANTUS”, da 
Associação Coral de Odivelas, dirigido pelo Maestro Pedro Ferreira.

Assembleia Municipal
já tem facebook e sítio na internet

Consulte-os em
 www.am-odivelas.pt 

www.facebook.com/am.odivelas




