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Há ideias mesmo 
infelizes não há?

Que horror, 
património 
conspurcado!

Ilustrações: H
ugo M

estre

ON
Cromos

Oi meninas e me-
ninos. Estamos 

quase no dia D. 
Não, não vai 
haver nenhum 
bombardea-
mento japo-
nês ou ameri-
cano à Coreia 

do Norte, salvo 
seja. O Dia D é o 

dia da Democracia 
que também se refor-

ça e afirma com a botadura dos três 
papelinhos na urna de voto. Eh pá 
confesso que nunca percebi porque 
se chama urna à caixinha onde deposi-
tamos o cumprimento do nosso dever 
cidadão. Fico sempre com a sensação 
que estou a enterrar o meu voto… 
Olha, pensando bem o nome até está 
certo porque em muitos casos os ga-
nhadores enterram mesmo o nosso 
voto e fazem o contrário do prometido 
para nos caçar o dito cujo! Bem visto!

Amanhã acaba a campanha. Confesso 
que vou ficar com saudadinhas de al-
guns bons pedaços de campanha que 
as televisões exibiram e de outros que 
vi com estes dois olhilhos azuis que o 
Zé Zé, e não só, claro, adora.
O Quaresma, que não é Pascal, fez co-
mício na Pontinha com os Peste e Sida 
que levaram aos espectadores O Sol 
da Caparica… Percebi a mensagem! 
Mas não sei se o sol brilhará para to-
dos nós a 01 de outubro, até porque o 
outono já começou há cinco dias e o 
verão já se finou…

Parece à Pipinha que a CDU definiu 
como prioridade para o concelho de 
Odivelas manter Ramada/Caneças e 
arrebanhar Pontinha/Famões. Não 
será por acaso este grande evento na 
Pontinha e o comício em Caneças com 
Jerónimo de Sousa. E isso lembra-me 
uma coisa: Se o PS ganhar a Câma-
ra, mantiver a Pontinha e arrebanhar 
Ramada/Caneças passamos a ter um 
mapa monocromático no concelho. 
Lembro-me do Mapa Cor de Rosa de 
antanho e acho muita piada à coisa. 
LOL.

No dia 20 de setembro reuniu-se pela 
última vez o atual executivo municipal. 
Ao fim de 16 anos de vereação Carlos 
Maio Bodião, do PSD, fez a sua despe-
dida deste órgão, pelo menos para os 
próximos quatro anos, uma vez que 
passou a “traidor” e não foi incluído 
nas listas ao próximo ato eleitoral. 
Nesta reunião deixou aquilo que não 
quero acreditar que seja o seu obituá-
rio como vereador e que em novo ato 
eleitoral possa regressar cumprindo o 
dito popular «O bom filho à casa tor-
na». Será que Luís Salmonete também 
deixa obituário na última sessão da 
AMO?.
Diz o Senhor Vereador: «Felizmente 
que não precisamos de nos despedir, 
porque aquilo que nos une, são os mes-
mos ideais, a melhoria do local onde 
vivemos, o concelho de Odivelas, que 
nos vão fazer encontrar muitas vezes 
no futuro. E as despedidas reproduzem 
uma santidade nos erros que comete-
mos e uma alegria imensa nos bons 

momentos que passámos, e por isso, te-
nho a certeza das saudades que vou ter da 
adrenalina das reuniões de câmara, de an-
dar na rua com convicção a espalhar uma 
mensagem de integridade, de justiça, de 
valores, essas saudades, vou ter de vocês, 
mais do que da instituição que nos uniu. 
Durante 16 anos, fui um ocupante tempo-
rário do cargo de vereador, no cumprimen-
to de prestação de serviço público.
Poucos hoje dizem o que pensam, como 
eu. Vivemos no tempo onde este fascismo 
higiénico travestido de liberdade intimi-
da, condiciona e persegue por delito de 
opinião. E para isto, lá estão os habituais 
“cabos da guarda”, que são a confirma-
ção, que faltava sobre a absoluta ciência 
da sua absoluta ignorância!». 
A missiva é longa e não a consigo reprodu-
zir toda, como me apetecia, mas aqui fica 
mais um bocadinho: «Depois de saldar o 
dever de democrata, dentro das regras 
do jogo a que me submeti, decido, na so-
lidão da consciência, lutar para continuar 
a viver como penso, sem pensar como, de-
pois, terei de viver. Por outras palavras, e 
citando Albert Camus, prefiro continuar a 
ser “um homem que diz não”, alguém que 
“recusa”, mas “não renuncia”, porque “é 
também um homem que diz sim, a partir 
do seu primeiro movimento”. 
Voltei à plenitude de um cidadão livre de 
palavras representativas e sem gestão de 
silêncios, mesmo quando se impunha a le-
gítima defesa». 
 
E para terminar, uma publicação de Paulo 
Sousa, no seu Facebook, que acompanha 
a fotografia que deixamos nas Alfinetadas: 
«Aos responsáveis pelos SIMAR e em par-
ticular, ao executivo PS/PSD. Há formas de 
fazer as coisas e de implementar progra-
mas de apoio e incentivo à higiene urbana.
Imaginem só o que seria Lisboa usar como 
imagem de fundo, os Jerónimos, a Torre de 
Belém ou o Castelo de São Jorge, ninguém 
iria gostar, pois não?
Então façam lá o favor de retirar a ima-
gem do património mais emblemático do 
Concelho!
Já agora, se a pergunta é “Já não os quer?”, 
a resposta é “Queremos sim, queremos o 
Mosteiro de Odivelas aberto à população, 
a todos e todas!». 

Vou refletir, dois dias mais cedo que aque-
les que a lei manda e no domingo lá vou 
meter os papelinhos… Sim porque as gera-
ções anteriores à minha sofreram na pele 
a conquista deste direito que se torna 
também um dever de cidadania. Votem de 
acordo com a vossa consciência que isso 
os vai tornar tão felizes como eu sou.

Tomás Francisco
Atleta do Odivelas Basket Clube 

que conquistou o Troféu ON 
para atleta do ano. 
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Susana Amador 
Deputada e Vice-Presidente 
do GP-PS na AR /Dirigente 

Nacional PS

Notícias 
do Parlamento
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Flash
Aniversário do 
G. R.C. Presa Casal do Rato
Fotografias: Facebook do clube

O passado fim de se-
mana foi de Festa no 
Casal do Rato, bairro 
da freguesia da Pon-
tinha. No sábado, dia 
23 foi a Festa de Fim 
de Verão que contou 
com muita anima-
ção: Aulas de Zumba 
e Yoga, arruada com 

a Banda Filarmónica Estrela D’Alva, dança com o 
grupo Go Dance, folclore com o Grupo de Danças 
e Cantares do Casal do Rato, concerto com a Ban-
da Filarmónica Torreense Estrela D’Alva e baile com 
Luís Barata.
No domingo, dia 24 teve lugar a sessão solene co-
memorativa do 47º aniversário do Grupo Cultural 
e Recreativo Presa/Casal do Rato que decorreu na 
sede da coletividade e que contou com a presença 
de associados, atletas, familiares e amigos. Entre os 
convidados marcaram presença o Presidente da Câ-
mara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, os Vere-
adores Edgar Valles e Paulo César Teixeira e a Presi-
dente da Junta da União de Freguesias de Pontinha 
e Famões, Corália Rodrigues. 

Odivelas assinala 
Dia Internacional da Paz
Fotografias: GC/CMO

O auditório da Escola Pedro Alexandrino recebeu, 
no dia 21 de setembro, a Sessão –debate intitulada 
“À conversa sobre Culturas de Paz…”, onde compa-
receram 8 turmas, do 11º e 12º anos. A sessão de 
abertura foi feita pela Diretora do Agrupamento da 
Escolas Pedro Alexandrino, Rosário Ferreira e pelo 
Vereador da Igualdade e Cidadania, Edgar Valles.
Com esta sessão pretendeu-se assinalar o Dia In-
ternacional da Paz, instituído pelas Nações Unidas 
em 2002, com o objetivo de sensibilizar as pessoas 
para a necessidade da paz entre povos, bem como, 
incentivar a promoção de iniciativas em torno des-
se objetivo. Seguiu-se a dinamização da sessão-de-
bate com a presença de individualidades com larga 
experiência na discussão respeitantes à Cidadania, 
aos Direitos Humanos e à Paz: Helena Marujo e Luís 
Neto, ambos coordenadores do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Politicas (ISCSP) - Wellbeing, 
Fernando Serra, Coordenador do ISCSP - Cidada-
nia e o Presidente da Associação Intervir, António 
Reca de Sousa. Esteve, também presente, Hortência 
Mendes, Conselheira Municipal para a Igualdade.
GC/CMO

Assembleia no 
Bairro da Quinta do José Luís
Fotografias: GC/CMO

A Comissão de Adminis-
tração Conjunta da AUGI 
do Bairro da Quinta do 
José Luís, na Pontinha, re-
alizou uma Assembleia de 
Comproprietários no dia 
23 de setembro. Em re-
presentação do Presidente 

da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, o 
Vereador do Urbanismo, Paulo César Teixeira, es-
teve presente, destacando que «O trabalho da Câ-
mara não pode parar e a população quer soluções; 
sabemos que é um caminho longo, mas estaremos 
sempre disponíveis e empenhados para dar solu-
ções aos moradores e proprietários deste bairro e 
de todos os bairros de génese ilegal». A Presidente 
da Junta da União de Freguesias Pontinha/Famões, 
Corália Rodrigues, também esteve presente.
GC/CMO

Conferência “Imigração e Cidadania”
Fotografias: GC/CMO

Teve lugar, no dia 23 de setembro, na Associação de 
Moradores do Vale do Forno a Conferência “Imigra-
ção e Cidadania”, organizada pela Câmara Municipal 
de Odivelas, em parceria com a Associação de Mo-
radores do Vale do Forno e a Associação da Cultura 
Lusófona. A mesa de abertura foi integrada pelo Ve-
reador com o pelouro da Cidadania, Edgar Valles, o 
Presidente da Direção da Associação de Moradores 
do Vale do Forno, AMOVALFLOR, Francisco Madeira 
e o Presidente da Associação da Comunidade Lusó-
fona, Hamessaline Silva. A Conferência “Imigração 
e Cidadania” que teve como objetivo (In)formar e 
sensibilizar a população imigrante para as questões 
relacionadas com a sua plena integração, nomeada-
mente sobre os seus direitos de cidadania e contri-
buir para a promoção da cidadania e igualdade de 
oportunidades, foi composta por dois painéis. Má-
rio Ribeiro, Gestor do Centro Nacional de Apoio à In-
tegração de Migrantes partilhou o primeiro painel, 
intitulado “Imigração e Cidadania”, com Teresa Fra-
goso, Presidente da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género. O segundo painel “Integração 
e capacitação de migrantes – Direitos e Deveres” 
teve como oradores José António Caçador, Inspetor 
coordenador da carreira de investigação e fiscaliza-
ção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a En-
fermeira Fernanda Silva, Coordenadora do Gabinete 
da Saúde do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 
de Lisboa e ainda Susana Luz, Inspetora do Trabalho 
da Atividade para as Condições de Trabalho. O final 
desta iniciativa foi assinalado por um momento cul-
tural, com o Grupo GRAMEL. Estiveram ainda pre-
sentes nesta Conferência, a Conselheira Municipal 
para a Igualdade, Hortênsia Mendes, e o Presidente 
da Junta de Freguesia de Odivelas, Nuno Gaudêncio.
GC/CMO

Estimado (as) Leitores (as)
 1 – MELHORES CONTAS PÚBLICAS: De-
pois do INE ter revelado há cerca de duas 
semanas que o PIB nacional registou o 
melhor resultado do século, a Direção 
Geral do Orçamento (DGO) divulgou os 
dados da execução orçamental dos pri-
meiros sete meses do ano. De acordo 
com a DGO, as contas da Administrações 
Públicas apresentaram um défice de 
3.762,7 milhões de euros, o que signifi-
ca uma melhoria de 1.153,1 milhões de 
euros face ao registado em igual período 
de 2016. Por seu lado, o saldo primário 
(que exclui os encargos com a dívida pú-
blica) também registou uma melhoria 
significativa ao apresentar o valor exce-
dente de 1.725,9 milhões de euros, ou 
seja: 1.376,9 milhões de euros superior 
ao verificado em igual período de 2016. 
Esta recuperação das contas públicas 
comprova que, contrariando a teoria do 
caos e da “diabolização” anunciada pela 
oposição PSD/CDS-PP, é possível conci-
liar o rigor e recuperação das contas pú-
blicas com a reposição dos rendimentos 
das famílias, com a aposta nas funções 
sociais do Estado e com a dinamização 
da economia e a criação de emprego. Em 
2018, o PS, quer através da ação do Go-
verno, quer no quadro parlamentar irá 
desenvolver e aprofundar a sua estraté-
gia e a preparar o país para os desafios 
do futuro. 
2 – A MAIOR LIÇÃO DO MUNDO EM 
CANEÇAS: No passado dia 22, a Esco-
la Secundária de Caneças acolheu a 
“Maior Lição do Mundo”, tendo como 
“professor” o Ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues. Tratou-se de 
um encontro que resultou da parceria 
entre a Direção-Geral de Educação e a 
UNICEF Portugal e que visou sensibilizar, 
alertar e dialogar sobre o desenvolvi-
mento sustentável e a necessidade de 
preservar o planeta. Tive a possibilidade 
de estar presente na iniciativa, onde es-
tiveram também, o Secretário de Estado 
da Educação, João Costa, a Diretora da 
Unicef Portugal, Madalena Marçal Grilo, 
bem como os agentes educativos locais, 
nomeadamente, os dirigentes e profes-
sores, os representantes da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação e do 
Conselho Geral do Agrupamento de Es-
colas Caneças, e, naturalmente, os mais 
importantes: os alunos das escolas de 
Caneças. Por fim, uma palavra de agra-
decimento pela forma afetuosa como 
fui, mais uma vez, recebida pelo Diretor 
do Agrupamento, Fernando Costa.
3 – ELEIÇÕES NA ALEMANHA: A União 
Democrata-Cristã, liderada por Angela 
Merkel, venceu as eleições alemãs rea-
lizadas no passado domingo, dia 24 de 

setembro. Aliada com a União Social-
-Cristã (CSU) da Baviera, o partido de 
Angela Merkel obteve 33% dos votos 
(menos 8,5% face à eleição anterior), 
o que constitui o pior resultado desta 
aliança política no período pós-guerra. 
O Partido Social-Democrata (SPD), ao 
alcançar 20,5% (inferior aos 25,7% ob-
tidos em 2013) registou igualmente o 
resultado mais baixo do pós-guerra. O 
Partido Liberal (FDP), após uma ausência 
de quatro anos, regressou ao parlamen-
to alemão ao alcançar 10,7% da votação. 
Por seu lado, a Esquerda (Die Linke) ob-
teve 9,2% ficando ligeiramente acima de 
Os Verdes, que atingiu 8,9% dos votos. 
A maior surpresa destas eleições foi o 
resultado alcançado pela AfD (extrema 
direita) que registou 12,6% dos votos, 
sagrando-se a 3ª força política alemã a 
nível nacional. Esta organização, com 
apenas quatro anos, realizou uma cam-
panha centrada nas críticas a Merkel e, 
sobretudo, à sua decisão de acolher cer-
ca de 1 milhão de imigrantes na Alema-
nha, apostando num discurso xenófobo 
e nacionalista radical, fazendo com que, 
pela primeira vez nos últimos 60 anos, os 
ultraconservadores da direita tenham 
assento parlamentar. Este resultado exi-
ge uma reflexão profunda a todos os di-
rigentes políticos, mas também a todos 
os cidadãos europeus, designadamente, 
a nós portugueses, sobre o crescimento/
ressurgimento das ideologias antidemo-
cráticas e anti-humanistas que estão a 
acontecer um pouco por toda a Europa 
(e não só). A Democracia, a Liberdade 
e os Direitos Humanos não são fatores 
adquiridos e petrificados nas sociedades 
(mesmo as mais modernas e evoluídas), 
pelo que é necessário estarmos perma-
nentemente atentos a estes fenómenos 
e combate-los, pois, só assim podere-
mos desenvolver e aprofundar a coesão, 
a igualdade e a justiça para todos. 4 – 
É FUNDAMENTAL VOTAR: No seguimen-
to do ponto anterior (ponto 3), a melhor 
forma de prevenir e combater os fenó-
menos extremistas e radicais é através 
da participação cívica. No próximo do-
mingo, dia 1 de outubro, os portugueses 
vão ter mais uma oportunidade para 
“fazer” Democracia, para defender a Li-
berdade, para exercer os seus direitos e 
para escolher o futuro da comunidade, 
através da sua participação nas eleições 
autárquicas que vão ter lugar nesse dia. 
Votar é um direito, mas é igualmente um 
imperativo ético, cívico e político, sobre-
tudo, quando assistimos a fenómenos 
que podem comprometer os principais 
valores e princípios da nossa sociedade. 
Faça a sua escolha e vote! Contamos to-
dos consigo!

SERRALHARIA CIVIL

Albino Martinho
Tlm.: 962 638 939
R. Vasco da Gama Lt 198
Casal do Bispo 1675-853 Famões
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Carlos Cabaço

Uma vida dedicada ao 
Desporto em Odivelas
Fotografias: Arquivo familiar do homenageado

Quadro de Honra

PUB

Na Gala do Desporto 2017 a Câ-
mara Municipal de Odivelas en-
tregou dois Prémios de Excelên-
cia Desportiva. Os distinguidos 
foram Angélico Nunes e Carlos 
Cabaço. Na nossa edição 186 o 
Quadro de Honra foi dedicado 
a Angélico Nunes. Nesta edição 
vamos dedicá-lo a Carlos Caba-
ço, socorrendo-nos do texto lido 
na referida gala e das fotografias 
que foram cedidas pela família 
para a gala e que fomos autoriza-
dos a publicar.

1940, Moura, distrito de Beja.
No seio de uma família alentejana 
nasce um menino com um gosto 
afincado pela bola. Foi na sua ter-
ra natal que em jeito de brincadei-
ra com os amigos começa a dar os 
primeiros toques.
Com cerca de 12 anos veio de 
armas e bagagens para o Olival 
Basto e a partir dai ingressou em 
diversos clubes de Lisboa onde fez 
do futebol salão o seu desporto de 
eleição. 
A década de 60, levou-o até Ultra-
mar. 
Mais tarde constituiu família e 
veio residir para Odivelas. Foi nes-

te concelho, que o funcionário da 
Portugal Telecom, casou há mais 
de 50 anos, teve dois filhos e uma 
neta. Foi também aqui que arru-
mou os ténis quando os joelhos 
começaram a fraquejar. 
Mas nunca abandonou o despor-
to. Está-lhe no sangue!
Homem atento e sempre preocu-
pado, nos anos 70, foi sócio fun-
dador do Ginásio Clube Recreativo 
Estrelas do Bairro Olaio, erguido 
em 1978, pelo benfeitor Sr. Olaio. 
Hoje Ginásio Clube de Odivelas.
Desde ai, e por carolice, o sócio nº 
12 do Ginásio, fez deste pavilhão a 
sua segunda casa, dedicando –se 
de corpo e alma a este clube, onde 
continua a ser a “coluna vertebral” 
com o mesmo amor de sempre, 
ocupando agora o lugar de vice-
-presidente.
O reconhecimento chegou em 
2010, com a Câmara Municipal 
de Odivelas a atribuir-lhe a Meda-
lha Municipal Bons Serviços Grau 
Ouro.  
Passados que estão mais de 40 
anos, está e estará sempre ligado 
à história do GCO e à história de 
Odivelas.

Continua na página 8.
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Nunca abandonou 
o desporto. 
Está-lhe no sangue!
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Carlos Cabaço
Nunca abandonou 
o desporto. 
Está-lhe no sangue!
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Desporto

Gala do Desporto

Município homenageou 
atletas, técnicos e dirigentes
Henrique Ribeiro
henriqueribeiro@odivelasnoticias.pt
Fotografias: Francisco Godinho

No dia 23 de setembro a nave 2 
do Pavilhão Multiusos de Odive-
las esgotou lotação para a Gala 
do Desporto , evento anual pro-
movido pela Câmara Municipal 
de Odivelas com o objetivo de 
homenagear atletas, técnicos e 
dirigentes associativos que te-
nham obtido bons resultados na 
época desportiva que findou. É 
ainda atribuído o prémio de ex-
celência desportiva que distingue 
personalidades contribuem ou 
contribuíram de forma decisiva 
para o engrandecimento do Des-
porto no Concelho de Odivelas e 
em Portugal.

A alegria contagiante dos 
grandes momentos festivos 
sentia-se na sala que en-

cheu por completo com atletas, 
dirigentes, técnicos, familiares, 
representantes de instituições e 

autarcas.
A abertura da gala coube à ADC 
Family Queens com uma exibição 
de dança, seguindo-se a interven-
ção do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Odivelas, Hugo Martins.
O autarca considerou uma enor-
me honra para a Câmara Muni-
cipal «Ver aqui representada a 
grande maioria do seu movimento 
associativo, em torno desta Gala 
que já se tornou numa das mais 
importantes iniciativas anuais do 
nosso Município, a qual destaca e 
distingue as diferentes vertentes 
do Desporto e os seus pratican-
tes».
Afirmando que «O Desporto as-
sume um papel importantíssimo 
na nossa sociedade, não apenas 
como fator de desenvolvimen-
to local e promotor de saúde e 
bem-estar, mas também enquan-
to eixo diferenciador de mais e 
melhor qualidade de vida» Hugo 
Martins disse ser «Por essa ra-

zão, a Câmara Municipal definiu, 
desde sempre, como prioritário o 
investimento em infraestruturas 
desportivas e o apoio permanente 
ao tecido associativo do Concelho. 
Para nós, as coletividades e as 
demais associações não apenas 
de cariz desportivo, mas também 
social, educativo, cultural e recre-
ativo constituem parceiros funda-
mentais para alcançar os objetivos 
que atrás referi». 
Para o Presidente da Câmara «Te-
mos vindo a assistir à constituição 
de novos clubes e coletividades, de 
novas modalidades, assim como 
ao reforço e aprofundamento das 
já existentes e promovidas no Con-
celho. De mais e melhores con-
dições para a prática desportiva. 
Da melhoria do desempenho dos 
nossos atletas. De mais dinâmica, 
concretizações e conquistas.
A realidade de hoje mostra-nos 
um vasto conjunto de equipamen-
tos municipais dispersos pelo Con-

celho, modernos e direcionados 
para a prática das mais diversas 
modalidades que têm permitido a 
Odivelas conquistar uma nova cen-
tralidade na Área Metropolitana 
de Lisboa».
Hugo Martins considerou ainda 
que «Odivelas cresceu, ganhou 
asas e hoje voa bem alto. Os nos-
sos clubes têm tido uma função 
social imprescindível, além de re-
presentarem o nosso Concelho ao 
mais alto nível por esse país fora e 
até pelo mundo.
Mas, mais importante que a vitó-
ria, tem sido a forma como têm in-
cutido nos cidadãos, hábitos e esti-
los de vida saudáveis, contribuindo 
para o seu desenvolvimento pesso-
al e para elevação da sua autoesti-
ma, assim como para a prevenção 
de comportamentos desviantes na 
população mais jovem». 
Depois de referir os vários equipa-
mentos e iniciativas municipais na 
área desportiva Hugo Martins de-

sejou a todos os agentes desporti-
vos que o seu percurso «Continue 
nessa rota crescente de sucesso. 
Todos ficaremos a ganhar com 
isso, acima de tudo o Concelho de 
Odivelas». 
Foi exibido o vídeo Retrospetiva do 
Desporto em Odivelas 2016/2017 
com imagens dos vários eventos 
desportivos ocorridos no conce-
lho durante a época e tiveram lu-
gar várias exibições: Karaté, Cen-
tro Karaté-Do-Shotokan Odivelas; 
Natação Sincronizada, Piscina 
Municipal de Odivelas; Taekwon-
do, Hodori Escola de Taekwondo 
e Capoeira, Associação Tira-me da 
Rua.

Os homenageados foram:
Grupo Desportivo dos Bons Dias, 
Modalidade: Corfebol 
Academia de Patinagem de Odive-
las – Modalidade: Patinagem
Judo Clube de Odivelas – Modali-
dade: Judo
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Clube Académico de Odivelas – 
Modalidade: Badminton
Moto Clube de Odivelas – Modali-
dade: Shorinji Kempo
Ginásio Clube de Odivelas – Mo-
dalidade: Ginástica (Trampolins) e 
Xadrez
Centro de Karaté Do Shotokan de 
Odivelas – Modalidade: Karaté
Seleção Nacional (Trail) - Hélio 

Fumo (Munícipe) – Modalidade: 
Atletismo 
Mérito Desportivo – Miguel Sal-
gueiro (Munícipe) – Modalidade: 
Ciclismo 
Clube de Futebol Metodologia TO-
COF – Modalidade: Futebol
Associação Tira-me da Rua – Mo-
dalidade: Capoeira
2 Brothers BFC – Modalidade: Jiu-

-Jitsu
Sociedade Musical e Despor-
tiva de Caneças - Modalidade: 
Taekwondo
Privilégio Brave Boxing Club - Mo-
dalidade: Boxe
Academias de Karaté Wado Ryu – 
Modalidade: Karaté
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Caneças – 

Modalidades : Karaté, Kickboxing 
e Full Contact
Centro de Karaté-Do-Shotokan – 
Modalidade: Karaté
Odivelas Basket Clube – Modalida-
de: Basquetebol
Associação Cultural, Social e Des-
portiva da Arroja – Modalidade: 
Futsal
Club Desporto Jardim da Amoreira 

– Modalidade: Futsal
União Desportiva, Recreativa San-
ta Maria – Modalidade: Futebol
A gala entregou também os Pré-
mios de Excelência Desportiva a 
Angélico Nunes, a quem dedicá-
mos o nosso Quadro de Honra da 
edição 186 e a Carlos Cabaço que 
faz o Quadro de Honra desta edi-
ção. 



Cinogaz
sabe o que faz!

1,049€
1,283€

699€

COMBINADO SIEMENS KG49NSB31
CLASSE ENERGÉTICA A++ – 
NOFROST – 
DIMENSÕES 200x70x65 – 
CAPACIDADE BRUTA TOTAL: 440L – 
COR: PORTAS EM VIDRO PRETO / 
LATERAIS COR INOX LOOK

185€
212€

FRITADEIRA DELONGHI – FH 1163/1
CAPACIDADE 1.5KG BATATAS FRES-

CAS E 1.25KG BATATAS CONGELADAS

Moulinex Cousine Companion HF800A13
Painel de controlo fácil e intuitivo: Programação Automática e Manual
6 Programas Automáticos: Molhos / Sopas / Coz. Lenta / Coz. Vapor / 
Massas / Sobremesas – Exclusivo!

499€
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Logo Preto e Branco

Basquetebol

OBC afina equipas
Fotografias: OBC

O início dos campeonatos apro-
xima-se e as equipas do Odive-
las Basket apuram a forma com 
jogos-treino e torneios que pre-
encheram o fim de semana. No 
setor feminino as meninas sub14 
organizaram em Caneças um qua-
drangular com Alenquer Basket, 
Belenenses e Malveira e assistiu-
-se a um evento muito participado 
por atletas e pais que deixou boas 
indicações para a época. Com 
menos sucesso, mas com muito 
esforço e entrega, a equipa sub16 
feminina participou num torneio 
na Amadora perdendo os jogos 
com a União do Forte e com o Al-
gés, mas a pedir que mais meninas 
odivelenses se venham juntar a 
este grupo e ajudem a consolidar 
o basquetebol feminino em Odi-
velas. 
Os rapazes sub14 e sub18 tiveram 

pela frente jogos interessantes 
com o GDM Alberta Menéres, óti-
mos para aferir a qualidade das 
equipas. No minibásquete, os jo-
gos começaram no sábado de ma-
nhã no Montijo com o torneio de 
apresentação da Casa do Benfica 
no Montijo e continuou no domin-
go com a participação dos sub12 
no torneio da UD Vilafranquense e 
em ambos os casos atletas e pais 
estão de parabéns pela prestação 
respetiva dentro e fora de campo. 
Sucedem-se durante a semana 
mais jogos treino, e no sábado 
uma grande festa de basquetebol 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas 
com a apresentação das equipas 
do Odivelas Basket no Torneio 
Soldados da Paz 2017. Mais de 20 
equipas e mais de 200 crianças e 
jovens vão passar pelo Pavilhão 
Multiusos, jogarão basquetebol e 

partilharão momentos com bom-
beiros da corporação de Odivelas 
naquilo que se espera um grande 
evento desportivo e social em Odi-
velas.
Entretanto, o Odivelas Basket foi 
uma das coletividades distingui-
das na Gala do Desporto 2017 pelo 
prémio atribuído ao seu atleta To-
más Francisco pela participação 
na seleção distrital de Lisboa em 
sub12 que venceu as Festas do 
Minibásquete que decorreu em 
Paços de Ferreira, e existe expeta-
tiva por outros prémios nos próxi-
mos dias algo que não deixará de 
ser um reflexo do trabalho que o 
Odivelas Basket tem vindo a fazer.
É uma fase de muito trabalho para 
todos, mas também, só assim é 
que vale a pena!  

José Luís Marques

Patinagem de Velocidade

Torneio Neves 
de Carvalho
Fotografia: GC/CMO

No dia 23 de setembro teve lugar 
no Parque Multidesportivo das 
Colinas do Cruzeiro a 6ª edição 
do Torneio Neves de Carvalho, em 
Patinagem de Velocidade, uma or-
ganização conjunta da Associação 
de Patinagem de Lisboa e da Câ-
mara Municipal de Odivelas.

O evento contou com a participa-
ção de cerca de 250 atletas nos 
diversos escalões. O vereador do 
Desporto Paulo César Teixeira 
esteve presente e felicitou o Pre-
sidente da Associação de Patina-
gem de Velocidade, João Pires por 
«Acreditar em Odivelas».

Nova Época no GROB
Fotografias: GC/CMO

O Grupo Recreativo do Olival Bas-
to realizou no dia 23 de setembro 
o evento de apresentação das suas 
equipas para a época 2016/2017, 
que decorreu no Pavilhão da Secun-
dária Pedro Alexandrino, na Póvoa 
de Santo Adrião. 
O evento contou com a presença do 
Vereador do Desporto Paulo César 
Teixeira, que desejou «A todos os 
atletas e treinadores uma excelente 
época». 

Atletas do CKSO 
em Campeonato 
Mundial 
Fotografia: GC/CMO

Atletas do Centro de Karate-Do Shotokan de Odivelas 
estiveram presentes, e obtiveram bons resultados, no 
WSKA – World Shotokan Karaté – Do Association, que 
decorreu em Treviso, na Itália, de dia 22 a 24 de se-
tembro.
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Uma grande festa de aniversário
Henrique Ribeiro
henriqueribeiro@odivelasnoticias.pt
Fotografias: Daniel Mergulhão, Luís Almeida e Sérgio Martins

No dia 26 de setembro o Odivelas 
Notícias assinalou o seu quarto 
aniversário com a sua gala anual 
que mais uma vez aconteceu na 
mais nobre sela de espetáculos 
do concelho de Odivelas, o audi-
tório do Centro Cultural Malapos-
ta. Nesta grande noite de festa 
foram entregues os Troféus ON, 
os Troféus ON Empresa de Exce-
lência, os Troféus ON Parceria de 
Excelência, os Cromos ON e os 
Diplomas de Agradecimento aos 
colaboradores do Odivelas No-
ticias, bem como momentos de 
música, teatro e dança. 

No inicio do evento usou da pala-
vra o editor e diretor do Odivelas 
Notícias, Francisco Godinho. 
Agradecendo a «Todos os que vie-

ram até aqui celebrar connosco 
esta conquista», o orador lembrou 
que «São quatro anos do concelho 
de Odivelas, quatro anos de todas 
as suas freguesias, quatro anos do 
tecido empresarial, das entidades 
autárquicas e de todas as forças vi-
vas deste concelho, mas acima de 
tudo quatro anos de informação 
isenta, plural e independente». 
Para Francisco Godinho «Este foi 
um ano em que o mundo se depa-
rou com muitos acontecimentos 
que lhe trouxeram instabilidade e 
controvérsias. Também nós senti-
mos esses mesmos sentimentos e 
partilhamos as mesmas inseguran-
ças, mas a nossa ambição e querer 
foi maior do que todas as pedras 
que encontramos no caminho. Foi 
um ano de luta, mas mais do que 

isso um ano de companheirismo, 
confiança e lealdade com os nos-
sos parceiros e todos aqueles que 
colaboraram para que todas as se-
manas o Odivelas Noticias saísse à 
rua. E aqui estamos hoje, triunfan-
do sobre todas as adversidades». 
Depois das palavras de Francisco 
Godinho começou o momento 
em que começava a terminar o 
suspense e talvez a ansiedade dos 
nomeados. Categoria a categoria 
Paula Nunes ia revelando os no-
mes dos vencedores que recebiam 
o respetivo troféu das mãos do 
diretor do Odivelas Notícias. E os 
vencedores dos Troféus ON 2017 
foram:
Dirigente associativo: João Mar-
çal, do Clube Desportivo Jardim da 
Amoreira

Equipa Desportiva: Odivelas 
Basket Clube
Atleta: Tomás Francisco, Odivelas 
Basket Clube
Evento: Torneio Solidário do Odi-
velas Basket Clube
Empresário: Miguel Ramos, do 
Restaurante  Hacienda  D. Luisa
Revelação: Styler, Graffiter 
Restaurante: Cartaxeiro 
Empresa:  Sofrapa 
Autarca de Freguesia: Corália Ro-
drigues 
Autarca do Município: Mónica Vi-
larinho 
Político do concelho: Hugo Mar-
tins 
Freguesia para melhor viver: Ra-
mada/Caneças 
Intervaladas com a entrega dos 
troféus aconteceram momentos 

de música, com os Triagem, de 
dança, com o grupo de dança la-
tina do Estúdio 8 e de teatro com 
o Grupo de Teatro da Sociedade 
Musical Odivelense. 
Também os “cromados” semana 
a semana ao longo do ano fize-
ram parte da festa subindo ao 
palco para receber o seu poster 
do cromo ON, assim como os co-
laboradores do jornal nas várias 
áreas de atividade que receberam 
um Diploma de Agradecimento. 
Na edição passada publicamos 
os nomes de todos os cromados. 
Aqui ficam agora os nomes dos 
colaboradores na área da escrita 
e pré-impressão:  Andreia Fernan-
des, António Mota, Arlindo Costa, 
Bruno Batista, Hugo Mestre, Hugo 
Santos, José Duarte, José Luís 

Melhor Equipa - Odivelas Basket Clube
Torneio Solidário - Melhor Evento
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Marques, Luís Rodrigues, Marvin Matos, 
Miguel Ferreira, Vítor Cacito e Welling-
ton de Melo.
Ná área da distribuição os colaboradores 
são: 
Wellington de Melo, Carlos Nunes, Car-
los Jorge, Carlos Manuel Nunes, João 
Ramos, Bruno de Sousa, Luís Duarte e 
Wdison Carvalho.
Suporte económico do Odivelas Notícias, 
que não tem qualquer espécie de subsi-
dio e apenas vice da inserção de publi-
cidade também as empresas colabora-
doras receberam o Trofeu ON empresa 
de excelência: Autocambota, Cinogaz; 
Restaurante Dote, Restaurante Marco, 
Restaurante Hacienda D. Luisa; Restau-
rante Manjar do Casal, Pedro Ginja, Ar-
tes Gráficas, Escola de Condução Colinas 
do Cruzeiro, Fabrica de Óculos de Odive-
las, Inforcaneças, J. M. Martins, Roady 
Famões , Empresa Gráfica Funchalense, 
Optiface, Carpeiem Imobiliária, Restau-

rante Taska, Serralharia Albino Marti-
nho, Blumon, FS JM Construções, Res-
taurante Queda D’Água; Intermarché de 
Famões, Churrasqueira Noruegas, Linhas 
Interiores mobiliário de escritório, Lota 
do Bairro e Sollac Tintas.
Ao longo de todas as edições do Odivelas 
Notícias desde o primeiro número duas 
empresas estiveram sempre presente e 
por isso receberam o Troféu ON Parceria 
de Excelência. São elas Autocambota e J. 
M. Martins. 
E para finalizar em festa uma grande noi-
te de festa cantaram-se os parabéns ao 
Odivelas Notícias, brindou-se ao futuro e 
degustaram-se algumas iguarias entre as 
quais as Trouxas da Malveira, um oferta 
da Fábrica de Trouxas da Malveira e as 
Freirinhas de Odivelas, um novo doce do 
concelho,oferta das Pastelarias D. Dinis e 
Espiga Dourada.

Para o ano voltamos com a V Gala ON. 

Melhor Equipa - Odivelas Basket Clube
Torneio Solidário - Melhor Evento

Tomás Francisco OBC -
Melhor Atleta

Miguel Ramos
Empresário do Ano

Restaurante O Cartaxeiro
Abílio Ferreira de Sousa

Empresa - SOFRAPA
Representada por João Cruz
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Autarca de Freguesia
Corália Rodrigues

Autarca do Munícipio
Mónica Vilarinho

Político do Concelho
Hugo Martins

Freguesia para Melhor Viver
Ramada / Caneças
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Autocambota
Pedro Inácio
Parceria de Excelência

Autocambota
Troféu ON Empresa de Excelência

Fábrica de Óculos de Odivelas
Troféu ON Empresa de Excelência

A Lota do Bairro
Troféu ON Empresa de Excelência

J.M. Martins
Representado por Angélico Nunes
Parceria de Excelência

Restaurante Hacienda D. Luisa
Troféu ON Empresa de Excelência

Inforcaneças
Troféu ON Empresa de Excelência

Optiface
Troféu ON Empresa de Excelência

FSJM Construções
Troféu ON Empresa de Excelência

Restaurante A Taska
Troféu ON Empresa de Excelência

J.M. Martins
Troféu ON Empresa de Excelência

Blummon
Troféu ON Empresa de Excelência

Restaurante Manjar do Casal
Troféu ON Empresa de Excelência

Restaurante Marco e Restaurante Dote
Troféu ON Empresa de Excelência
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IV Festival da Marmelada Branca de Odivelas 

Três dias de Festa no Largo D. Dinis
Henrique Ribeiro
henriqueribeiro@odivelasnoticias.pt
Fotografias: GC/CMO

Nos dias 22, 23 e 24 de setembro 
decorreu no Largo D. Dinis e na 
Igreja do Mosteiro de S. Dinis e 
S. Bernardo mais uma edição do 
Festival da Marmelada Branda de 
Odivelas, evento anual PROMO-
VIDO PELA Câmara Municipal de 
Odivelas com o objetivo de divul-
gar este produto de excelência de 

Odivelas bem como outra doçaria 
conventual. Para além das tasqui-
nhas o festival faz-se também de 
boa música e contou com milha-
res de visitantes.  

Produto certificado a Marmelada 
Branca de Odivelas tem conquis-
tado cada vez mais apreciadores. 

O produto foi criado pelas Freiras 
Bernardas e produzido durante sé-
culos no Mosteiro de S. Dinis e São 
Bernardo e é hoje produzido por 
produtores certificados segundo 
a receita original recuperada há 
alguns anos. 
O Festival da Marmelada teve um 
vasto e variado programa duran-
te os três dias da festa que teve 
abertura às 18h00 de sexta-feira. 
Meia hora depois chegaram os 
Nobres Senhores do Festival. Nes-
te dia a animação esteve a cargo 
de Danças por Rotas do Marzagão, 
Música de época, Rosinha, e O en-
genho que voa. Na abertura oficial 
que decorreu na Igreja do Mostei-
ro usou da palavra o Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins e teve lugar um con-
certo com o Ensamble de Lisboa 
Film Orchestra dirigido pelo maes-
tro Nuno Sá.
O autarca considerou que «Es-
tamos perante um evento que já 
conquistou, de facto, o coração de 

muitos odivelenses e despertou, 
também, o interesse de um núme-
ro considerável de pessoas oriun-
das dos concelhos limítrofes e até, 
inclusive, de outras zonas do País» 
e afirmou que o «O número de vi-
sitantes deste Festival tem aumen-
tado exponencialmente de ano 
para ano, estimando-se que, pelas 
três edições anteriores, tenham 
passado pelo Largo D. Dinis cerca 
de 120.000 pessoas, que quiseram 
sentir o paladar da nossa Mar-
melada Branca e demais iguarias 
associadas, além de assistir aos 
memoráveis concertos de artistas 
conceituados, assim como conhe-
cer a arte, a cultura e as tradições 
populares do nosso Concelho e de 
outras regiões».
Para Hugo Martins «Cada vez 
mais, nos dias de hoje, é notório 
o importante papel que a Cultura, 
o Património Cultural e o Turismo 
desempenham enquanto setores 
estratégicos preponderantes e 
fundamentais para o desenvolvi-

mento económico, cultural e social 
do nosso País.
Por isso, importa vincar esta nossa 
tradição e continuar a difundir a 
extensa riqueza histórica e cultural 
existente em Odivelas, seja tam-
bém nas Fontes de Caneças, no 
Monumento do Senhor Roubado, 
no Centro Cultural da Malaposta, 
na Estação Arqueológica da Ser-
ra da Amoreira, nos Moinhos, no 
Memorial de Odivelas, na Coleção 
Visitável da EPADD, assim como no 
Núcleo Museológico do Posto de 
Comando do Movimento das For-
ças Armadas, entre muitos outros 
locais de manifesto interesse».
O orador referiu ainda «Os vá-
rios equipamentos municipais de 
excelência, como o Centro de Ex-
posições, a Casa da Juventude, a 
Biblioteca Municipal D. Dinis e os 
seus polos de leitura em Caneças e 
na Pontinha que nos oferecem um 
leque acrescido de escolhas cultu-
rais e literárias».

Dois eventos da Photovideo
Fotografias: Eduardo Sousa

O fotografo do concelho de Odi-
velas, Eduardo Sousa promoveu 
mais dois eventos ligados à moda 
e à beleza, que decorreram no es-
paço Dolce Bianco, em Odivelas.
No dia 17 de setembro foi a vez 
da eleição da Rainha de Odivelas. 
Organizar da Misse Concelho de 
Odivelas com candidatas mais no-
vas o fotografo lançou agora este 
nova iniciativa para candidatas 
com mais de 25 anos . As vence-

doras desta 1ª edição foram:
Rainha de Odivelas: Ana Sousa 
1ªDama: Jénifer Cruz
2ªDama: Ana Ferreira
Fotogenia: 
Andreia Sousa 
Simpatia - Cátia Montez
As vencedoras têm como prémios 
uma viagem a Paris que acontece-
rá sem simultâneo com a viagem 
das 5 vencedoras do concurso 
Misse Concelho de Odivelas. 

No dia 24 de setembro foi a vez 
de Go Models Best Lock que teve 
como vencedores:
Efetivos: Mariana Almeida e Ro-
drigo Simões.
Suplentes: Matilde Cascalho e 
Fernando Vital
os vencedores irão participar de 
13 a 20 de Novembro no concurso 
internacional Best Blobal Model 
2017 que este ano se vai realizar 
na Ilha de S, Miguel nos Açores.
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Banda Desenhada

Patrimónios de Odivelas em banda desenhada
No próximo domingo os portu-
gueses vão votar os cidadãos e as 
cidadãs candidatos às autarquias 
locais, que governarão os seus 
municípios e juntas de freguesia 
nos próximos quatro anos.
Ler as diversas propostas de can-
didatura dos concorrentes é um 
ato de cidadania e de democracia. 
Que poderá (ou não) determinar o 
voto de cada um.
Dessas propostas que nos são 
apresentadas, o papel da cultura e 
dos diversos patrimónios ganham 
relevância. Naturalmente.
Em Odivelas todos e todas nós 
temos muito gosto e orgulho no 
património herdado desde a pré-
-história e, muito particularmente, 
desde a passagem e posterior re-
pouso definitivo de D. Dinis.
Tendo a banda desenhada como 
pretexto, este meu contributo 
para o Odivelas Notícias desta 
semana é também um momento 
de divulgação dos nossos (muito) 
ricos testemunhos patrimoniais, 
que já foram objeto de criação 
de autores de BD, muito particu-
larmente do odivelense Paulo Rijo 
no livro Odivelas em banda dese-
nhada e num caderno educativo 
criado para o Moinho da Laureana 
e ainda numa pequena publicação 
de 1993. Um passeio por Loures» 
de Ana Cristina Corage, Ana Silva, 
José Miguel Ribeiro e Isabel de 
Sousa.

        
O Mosteiro de S. Dinis e 
S. Bernardo, Odivelas

Fundado por El-Rei D. Dinis, em 
finais do séc. XIII, na sua Quinta 
de Vale de Flores, em Odivelas, foi 
construído entre 1295 e 1305.
De estilo Gótico Primitivo cister-
ciense, é edificado de acordo com 
o modelo estabelecido, pelo re-
formador da Ordem, São Bernar-
do de Claraval, Abade, doutor. da 
Igreja e mentor espiritual da Or-
dem de Cister.
O Mosteiro sofreu alterações 
significativas nos reinados de D. 

João IV (1604-1656) e D. João V 
(1706-1750), mas foi a reconstru-
ção efetuada após o terramoto de 
1755 que altera profundamente a 
traça primitiva do edifício, com a 
introdução do estilo neoclássico, 
quer na igreja, quer nos lanços do 
Claustro Novo.
Da primitiva construção restam 
a cabeceira da igreja, constituída 
pela capela-mor e duas capelas 
laterais.
Em 1888 o Mosteiro encerra defi-
nitivamente na sequência de um 
conjunto de legislação que põe 
fim às Ordens Religiosas. No ano 
de 1902, o Infante D. Afonso, ir-
mão do Rei D. Carlos, funda o Ins-
tituto de Odivelas.

O Memorial de Odivelas 

O Memorial (tam-
bém conhecido 
por “cruzeiro”) 
situa-se no cen-
tro histórico de 
Odivelas, no local 
que foi a entrada 
do velho burgo. É 

uma das obras mais interessantes 
do Gótico em Portugal. Fica locali-
zado a escassos duzentos metros 
do antigo Mosteiro, 
A incerteza quanto à sua origem e 
significado mantém-se. As explica-
ções dividem-se entre ter sido er-
guido para nele repousar o corpo 
de D. Dinis, falecido em 1325, no 
caminho que o levaria à igreja do 
Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, 
ou para D. João I ao ser transpor-
tado de Lisboa para o Mosteiro da 
Batalha, em 1433.
Ou ainda, tratar-se-ia de um pa-
drão de couto demarcando limites 
territoriais na área jurisdicional 
do Mosteiro, ou um local de por-
tagem, tendo objetivos fiscais de 
cobrança do imposto de barreira 
da coutada.

O Padrão do Senhor Roubado, 
Odivelas

Edificado entre 1744 e 1745, cons-
titui-se como um símbolo expiató-
rio do “sacrílego furto” ocorrido 
na Igreja Matriz de Odivelas. 
Na face ocidental, está uma pa-
rede revestida a azulejos mo-
nocromáticos, construídos pro-
vavelmente entre 1745 e 1747.
Pretendem contar a história de 
António Ferreira em doze quadros 
ou painéis historiados, cada um 
composto por 72 azulejos.

O Aqueduto das Águas Livres, 
Caneças
A construção do Aqueduto das 
Águas Livres é decretada em 1731, 
pelo rei D. João V. A sua constru-
ção inicia-se em 1732 e termina 

em 1799, prolon-
gando-se pelos 
reinados de D. 
José e D. Maria I.
Delineado pelos 
arquitetos Manuel 
da Maia e Custó-

dio Vieira, o Aqueduto das Águas 
Livres é composto pelo aqueduto 
principal localizado nas Amorei-
ras, e cujas galerias se destinavam 
à distribuição urbana, e por aque-
dutos subsidiários, que traziam 
novos caudais de água, de reforço 
à parte ocidental de Lisboa.
É por este facto que foram cons-
truídos em Caneças, previsivel-
mente na segunda metade do séc. 
XVIII, quatro aquedutos subsidi-
ários para levar a Lisboa as águas 
das nascentes de Caneças: aque-
duto do Olival do Santíssimo como 
aqueduto principal, e os aquedu-
tos do Poço da Bomba, Vale da 
Moura e Carvalheiro como seus 
abastecedores.

A Fonte das Fontainhas, Caneças 

Foi o primeiro local de Caneças 
a fornecer água fresca e onde os 
aguadeiros iam encher as bilhas 
de barro. A sua construção é de 
1888 e o início da exploração foi 
em 1910. 
Construída com pedras do alto de 
Caneças que, juntamente com a 
verdura natural lhe dão um aspeto 
bonito e simples. 
No muro esquerdo de acesso à 
fonte encontram-se nove painéis 
azulejares, da autoria de Eduar-
da Filhó, datados de 1999 que se 
reportam às profissões da época 
com maior relevância em Caneças: 
enchedeira, aguadeiro, lavadeiras 
e veraneante. 

A Fonte dos Passarinhos, Caneças

A Fonte dos Passarinhos, no Lu-
gar d Álém, foi inaugurada em 4 
de junho de 1934. Está decorada 
com embrechados (conchas de 
moluscos, fragmentos cerâmicos 
- pequenas amostras de bilhas de 
barro partidas e seixos de rio). 
Integra-se numa corrente estética 
– à semelhança de outras fontes 
em Caneças – que  procura um 
revivalismo bucólico, pelo seu en-
quadramento natural, e artístico, 
pelo seu corpo avançado compos-

to por três arcos de volta perfeita, 
com a pedra de fecho saliente, en-
cimado por um frontão de lanços 
bastante recortado e decorado 
com embrechados. O seu interior 
é decorado com embrechados e 
um ingénuo friso azulejar com mo-
tivos de grotesco (formas vegeta-
listas simétricas e estilizadas a que 
se juntam figuras híbridas).

A Anta de Pedras Grandes, 
Caneças

Anta com câmara formada por 7 
esteios e um pequeno corredor 
virado a Sudoeste. Esta estrutura 
de grandes blocos calcários, foi 
utilizada como espaço funerário, 
durante o Neolítico final e Calcolí-
tico. (4º-3º milénios a.C.).

O Posto de Comando do Movi-
mento das Forças Armadas, Pon-
tinha

É um sítio de memória e um es-
paço significativo e muito impor-
tante da história mais recente de 
Portugal, inaugurado em Abril de 
2001. Foi neste local que esteve 
instalado o Posto de Comando do 
25 de Abril de 1974.
O Posto de Comando do Movimen-
to das Forças Armadas, que fun-
cionou no Regimento de Engenha-
ria Nº 1 (Pontinha), nos dias 24, 25 
e 26 de Abril de 1974, foi decisivo 
para o sucesso da Revolução dos 
Cravos, inscrevendo, assim, a Pon-
tinha e o atual Concelho de Odi-
velas numa das mais importantes 
páginas da História de Portugal do 
séc. XX.

O Velho Mirante, Pontinha

Edifício de arquitetura civil, do 
século XVIII, situado no centro da 
Freguesia da Pontinha é constitu-
ído por dois registos e planta tra-
pezoidal. O primeiro registo, de 
aparelho rústico, ostenta um pór-
tico de arco da volta perfeita com 
um portão de ferro. No segundo 
registo está inserido um janelão 
de sacada com varandim de ferro 

forjado.
As fachadas laterais primam pela 
simplicidade arquitetónica de 
estilo neoclássico. Na fachada 
posterior destaca-se, no regis-
to superior, dois vãos cegos em 
arco pleno ladeando um peque-
no corpo avançado rematado por 
cunhais curvilíneos. Esta fachada 
é completada por uma platibanda 
que acompanha a volumetria do 
edifício.

O Moinho do Laureana, Famões

O Moinho da Laureana, localizado 
na União das Freguesias de Pon-
tinha/ Famões, tem as primeiras 
referências escritas, nos livros de 
décimas do ano de 1763. É um tes-
temunho molinológico que perdu-
ra desde o séc. XVIII e que recorda 
o percurso histórico da atividade 
moageira no Concelho de Odive-
las. O Município de Odivelas pro-
cedeu à sua recuperação em 2001. 
Este moinho é um exemplar carac-
terístico do sul de Portugal e in-
sere-se na tipologia dos moinhos 
fixos de torre cilíndrica em alvena-
ria, com capelo amovível por meio 
de sarilho interior. É um moinho 
de um piso e loja. 

O Moinho das Covas, Ramada

O Moinho das Covas, no recinto 
da Escola Secundária da Ramada. 
Construído em 1884 e recuperado 
integralmente em 1996, é um im-
portante testemunho da atividade 
moageira existente no Concelho 
onde era predominante a cultura 
de diversos cereais e a sequen-
te farinação. No espaço exterior 
do moinho, encontramos agora o 
chão em pedra de calçada antiga, 
e uma típica casa antiga de mo-
leiro, com forno. É composto por 
dois pisos e uma loja; a cada um 
dos pisos corresponde um casal de 
mós e, na loja, desenvolveram-se 
as tarefas de acondicionamento e 
venda da farinha.

Miguel Sousa Ferreira

Nota importante:
Os textos relativos a cada um dos 
testemunhos foram retirados do 
sítio internet da Câmara Municipal 
de Odivelas. (http://www.cm-odi-
velas.pt/index.php/mais-empre-
endedor-locais-de-interesse)

Arte Urbana, Famões



Aliando uma vasta experiência no ramo automóvel á evolução 
do mercado de automóveis usados, A.S BRITO Lda abriu novo espaço para o servir.

Oferecemos Experiência, atendimento personalizado,
 assistência pós venda, crédito imediato, garantia, 

possibilidade de importação direta c/financiamento.

Quinta do Segulim Famões (Junto á ROADY) Tlm 966 105 396 | Tlf 21 248 20 64

FAMÕES
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Dia Mundial do Coração

No Jardim da Música e Centro de 
Exposições de Odivelas, a Câmara 
Municipal de Odivelas vai assina-
lar o Dia Mundial do Coração com 
um conjunto de iniciativas a partir 
das 09h30.
09h30 - Aula de Ginástica 
10h00 – Rastreio Acuidade Visual
10h45 - Formação do Coração Hu-
mano
11h00 – Palestra “Visão e as No-
vas Tecnologias”
11h00 - Dinamização de Jogos Tra-
dicionais
12h00 - Encerramento das ativida-
des
Este evento, gratuito, tem como 
objetivo contribuir para o enve-
lhecimento ativo da população 
alvo.

Dança: 
Who do Want to be Today?

Às 21h30 no auditório da Ma-
laposta. Coreografia/Cocriação 
Margarida Belo Costa e Élson Fer-
reira. 7.5€. [6€ Profissionais do es-
petáculo, crianças até aos 12 anos 
e estudantes]. 50’. M/6.
«O amor e a tragédia foram sem-
pre pilares da caracterização de 
casais ao longo da história.
Vestindo a pele de variadas perso-
nagens, pares marcantes fictícios 
ou reais da história mundial, “Who 
do you want to be today?” retrata 
um esboço informal “do casal” que 
vive consoante as barreiras da sua 
época e como elas nos tempos de 
hoje são recorrentes.
As eras alteram-se, mas as perso-
nalidades e os problemas conju-
gais perduram»

Teatro: O Príncipe Nabo
Às 21h30 no 
Pavilhão Po-
livalente de 
Odivelas será 
apresentada 
esta peça pelo 
Grupo de Tea-
tro Amador 
“Expressões & 
Impressões” 
da Casa da 
Juventude de 

Odivelas e encenado por Isabel 
Moura Santos.
Entrada Livre!

Ler em família
Ás 10h30 no polo de Caneças da 
Biblioteca Municipal D. Dinis, para 
crianças dos 3 aos 6 anos acompa-
nhadas de um adulto, mediante 
marcação prévia
Sessões de histórias seguidas de 
ateliê alusivo às mesmas, centra-
das no livro e na leitura de modo 
a permitir a formação de leitores 
(crianças) e mediadores de leitura 
(pais), fornecendo ferramentas e 
técnicas de animação do livro e da 
leitura, que podem ser aplicadas 
mais tarde em ambiente familiar. 
Procura-se assim criar momentos 
de afeto e cumplicidade entre pais 
e filhos, utilizando o livro como 
intermediário e estimulando ativi-
dades de leitura conjunta. 
Informações/Inscrições: Divisão 
de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas | 219 320 
770 | e-mail: bmdd@cm-odivelas.
pt 

Ateliê de barro
Às 15h00 na Biblioteca Municipal 
D. Dinis para crianças dos 3 aos 14 
anos. Inscrição 5€. Marcação pré-
via.
«Era uma vez um pedaço de barro 
que com a ajuda de um pau, uma 
folha, uma semente se transfor-
mou numa pequena e bela escul-
tura». Informações: Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cul-
tural e Bibliotecas | 219 320 770 
| e-mail: bmdd@cm-odivelas.pt

Filminhos infantis 
à solta pelo país

Às 16h15 na sala de cinema da 
Malaposta. Preço 3€. 57’. M/3.
«É numa aldeia suspensa nas 
nuvens que iniciamos esta sessão 
de Filminhos.
Depois, com a Foxy & Meg, damos 
um mergulho na piscina, vestimos 
a armadura e ajudamos o Paulo na 
sua batalha contra o Dragão.
Mas cuidado, que hoje o Mancha e 
o Manchinhas são piratas e prepa-
ram-se para uma luta de espadas.
Passamos também pela floresta 
para conhecer o Passarinho e o Es-
quilo e saímos de barco, novamen-
te na companhia da Foxy & Meg.
Acabamos às gargalhadas com 
deliciosas fábulas repletas de ação 
e loucura!
Será entregue uma ficha de explo-
ração pedagógica sobre cada um 
dos filminhos.
Boa sessão!». 

Música: Banda Maior
Ás 17h00 no auditório da Ma-
laposta. Entrada gratuita median-
te reserva.90’.M/3.
«A Banda Maior, é um projeto 
municipal que surgiu há cerca de 

6 anos, com carácter inovador no 
país, que integra 23 seniores, ins-
trumentistas (duas guitarristas, 
um baixista, um baterista e um 
pianista) e cantores, com idades 
compreendidas entre os 57 e os 89 
anos de idade.
Na sua origem o projeto teve como 
principal objetivo proporcionar 
aos munícipes seniores formas de 
ocupação criativa na área da ex-
pressão musical, possibilitando ex-
periências em grupo e a participa-
ção intergeracional, sensibilizando 
a comunidade em geral para o 
papel dos seniores no desenvolvi-
mento social.
No entanto, o dinamismo dos par-
ticipantes e a qualidade musical 
dos espetáculos permitiu a evolu-
ção do projeto e a redefinição dos 
seus objetivos. Em 2012 a Banda 
Maior assumiu-se como um pro-
jeto “embaixador” na promoção 
da melhoria da autoimagem e 
autoestima da pessoa idosa e um 
elemento estratégico na mudança 
da representação social da pessoa 
idosa».

Aulas de Tai-Chi Chuan, 
por Ernesto Reis
Das 10h30 às 12h3 no Jardim da 
Música. Em caso de chuva será no 
Centro de Exposições de Odivelas. 
Gratuito. Informações/Inscrições: 
Divisão de Cultura, Turismo, Pa-
trimónio Cultural e Bibliotecas da 
CMO pelo telefone 219 320 800 
ou email cultura@cm-odivelas.pt 

Correr Lisboa em Odivelas
Das 19h30 ÀS 21H30, com início 
no Parque bio saudável junto ao 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
Treinos semanais de corrida a 
vários ritmos. Iniciativa da Asso-
ciação Correr Lisboa em parceria 
com a Divisão de Desenvolvimen-
to Desportivo da CMO. Informa-
ções: 219 320 990 e desporto@
cm-odivelas.pt.

Teatro: Reservado

Nos dias29 e 30 de setembro às 
21h45 e 1 de outubro às 16h15, 
na sala café teatro da Malaposta. 
7.50€. 55’. M/12.
«Num local propositadamente Re-
servado para o efeito irá ter lugar 
um peculiar jantar entre quatro 
pessoas que estabeleceram a poe-

sia como única forma possível de 
comunicação.
Há que tornar este encontro me-
morável conferindo-lhe certas 
qualidades, revestindo-o de sim-
bolismo para que ganhe signifi-
cado. Enquanto aguardam a pre-
sença de todos, delicadas iguarias 
poéticas vão sendo servidas num 
ambiente de jovialidade e de boa 
disposição e mesmo os pequenos 
contratempos, se convertem em 
motivo de diversão.
Mas nem sempre o caminho é reto, 
e o que planeamos se cumpre. O 
telefonema do último conviva co-
municando que não poderá com-
parecer, causa consternação pare-
cendo condenar este encontro ao 
insucesso. E, no instante em que a 
dúvida se abate sobre eles, torna-
-se claro prosseguir reinventando 
outros sentidos e propósitos e por 
último partilhar com o público este 
processo alquímico de caracter ce-
lebrativo e Reservado…
Constituem o corpus deste espe-
táculo autores como; Almada Ne-
greiros, António Gedeão, Cesário 
Verde, David Mourão Ferreira, D. 
Dinis, Eugénio de Andrade, Florbe-
la Espanca, Fernando Pessoa, José 
Régio, José Paulo Sodré, Luís Vaz 
de Camões, Mário Cesariny, Men-
des de Carvalho, Natércia Freire e 
Paula 4Cês.
A escolha destes autores em es-
pecial, prendeu-se também com 
a preocupação em inserir alguns 
dos nomes que fazem parte dos 
programas curriculares do sistema 
de ensino português, estabelecen-
do-se desde logo como objetivo 
trazer as escolas ao Reservado». 
Leonor Alcácer

Cinema ao Luar em 
Odivelas
As últimas sessões do Cinema ao 
Luar, evento promovido pela Câ-
mara Municipal de Odivelas vão 
ter lugar este fim de semana no 
Jardim da Música com início às 
21h30 e entrada gratuita.
29 de setembro  – Lion – A longa 
Estrada para Casa (M/12).  Dev Pa-
tel; Nikole Kidman 
30 de setembro – Espelho Meu, 
Espelho Meu! Há Alguém Mais 
Gira do Que Eu (M/12).   Julia Ro-
berts; Lily Collins; Armie Hammer

Exposição de Artes 
Plásticas – Espólio

Até 19 de novembro está patente, 
no Centro de Exposições de Odi-
velas (CEO), a Exposição de Artes 
Plásticas composta pelo Espólio 
deste espaço cultural. 
A Exposição pretende dar a co-
nhecer o espólio existente no CEO, 
que foi sendo enriquecido graças 
ao contributo dos inúmeros artis-
tas plásticos que ao longo dos 10 
anos por aqui passaram nas diver-
sas mostras com as suas obras de 
arte.

Exposição: Inquietações

Até 29 de outubro no Centro de 
Exposições de Odivelas está pa-
tente esta exposição de Vítor Moi-
nhos. 
«O artista participou em mais de 
uma centena de exposições indi-
viduais e coletivas no país e no 
estrangeiro. Além da vida artísti-
ca passou também pela música, 
teatro, poesia e rádio. Está repre-
sentado em diversas coleções ins-
titucionais e particulares no país e 
estrangeiro».
A exposição ficará patente até 29 
de outubro. 

Teatro: O Feiticeiro de Oz

Até  01 de outubro no auditório da 
Malaposta. Musical de João Sá Co-
elho pelo Teatro La Maison. Sába-
dos às 16h00 e 21h30. Domingos 
11h00. *[apenas nos dias 9 e 16 de 
setembro haverá sessão às 21H30. 
Preço 6€. 70’.M/3. 
«O Feiticeiro de Oz, baseado 
no filme de 1939, e adaptado e 
encenado por João Sá Coelho, 
retrata a vida de uma jovem 
menina chamada Dorothy que 
vê a sua vida alterada após um 
tornado que a leva para a mágica 
terra de Oz.
Lá encontra três amigos, um es-
pantalho, um homem de lata e um 
leão que a ajudam na sua deman-
da para voltar a casa.
Um espetáculo cheio de vida e ani-
mação onde a luz, a música e os 
cenários vivem numa constante 
harmonia com a atuação dos ato-
res e bailarinos, que certamente 
lhe vão proporcionar um momento 
único e inesquecível.
Uma aventura para ser vivida por 
todos e de onde sairão a acreditar 
que se não tentarem nunca sabe-
rão se é possível». 

Exposição obj eto 
do mês de setembro 
Lojas com história é o tema da 
exposição objeto do mês patente 
durante setembro nos Paços do 
Concelho e que pode ser vista de 
segunda a sexta-feira das 09h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Com o objetivo a divulgação e a 
dignificação de elementos da His-
tória Local de Odivelas, em 2017, 
destacamos as Lojas com História. 

Sexta-feira  29

Sábado  30 de Setembro

Domingo  1 de Outubro

E também...

Outros dias

Quarta 4 de Setembro
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Semana de 28 de Setembro a 4 de Outubro

Maria Helena
Agora mais perto de si!
Consultas presencias e por telefone

+351 210 920 000

Carneiro  21 de Março a 20 de Abril

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Ajude o seu 
companheiro, dando-lhe mais atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!-
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. Dinheiro: Esta não é altura para arriscar em 
negócios. Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30 Pensamento positivo: Aprendo a tranqui-
lizar o meu coração!

Touro 21 de Abril a 20 de Maio

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
Uma nova amizade ou uma relação mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja 
risonho!Saúde: A sua emoção será a causa de alguns desequilíbrios físicos.  Dinheiro: A 
vida profissional está em alta. Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2
Pensamento positivo: Encaro as situações com maturidade e equilíbrio.

Gémeos 22 de Maio a 21 de Junho

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo po-
derá precisar de desabafar consigo. Abra o seu coração e partilhe o que sente. Saúde: 
Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma peque-
na extravagância, mas não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33 Pensamen-
to positivo: Sou a minha melhor amiga!

Caranguejo  22 de Junho a 23 de Julho

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Saia e divirta-se mais 
com o seu companheiro. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido! Saúde: Poderá 
andar muito tenso. Dinheiro: Desejará presentear os seus familiares mais queridos. Nú-
meros da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44 Pensamento positivo: Procuro ser generoso para 
com todos os que me rodeiam.

Leão  24 de Julho a 23 de Agosto

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.  Amor: Escolha bem as amizades 
se não quer sofrer desilusões. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: A rotina 
poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. Dinheiro: Não 
se precipite nos gastos. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36 Pensamento positivo: 
Venço os desgostos porque acredito que mereço ser feliz.

Virgem  24 de Agosto a 23 de Setembro

Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização. Amor: A sua simpatia poderá 
despertar nos outros um sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim a 
vida será uma festa! Saúde: Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Efetuará bons 
negócios. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

Balança 24 de Setembro a 22 de Outubro

Carta Dominante: o Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.   Amor: Encontra-se 
num período difícil, mas a sua força de vontade para vencer esta fase será grande. Arris-
que! O sucesso espera por si! Saúde: A sua autoestima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais gosta, mas com cuidado que a vida está 
difícil. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49 Pensamento positivo: Procuro fazer um 
julgamento justo das situações que se passam à minha volta.

Escorpião 23 de Outubro a 22 de Novembro

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá 
a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o seu par.  Saúde: Cuidado com a linha, 
faça exercício. Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura. Números da Sorte: 2, 
15, 24, 26, 41, 42 Pensamento positivo: Através do diálogo frontal e honesto venço as 
dúvidas e mal-entendidos. 

Sagitário  23 de Novembro a 21 de Dezembro

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Para que 
a sua relação seja duradoura aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva a sua 
clareza mental, emocional e espiritual. Saúde: Beba mais leite, o cálcio é importante 
para os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimen-
tos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44 Pensamento positivo: Acredito que sou capaz 
de concretizar os meus sonhos e conquistar a felicidade!

Capricórnio 22 de Dezembro a 20 de Janeiro

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável 
desentendimento com alguém que lhe é muito especial. Fale sobre o que sente com cari-
nho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico. Dinheiro: Provável descida do seu poder 
de compra. Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59 Pensamento positivo: Tenho cuidado 
para não magoar quem amo.

Aquário 21 de Janeiro a 19 de Fevereiro

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais 
atenção aos seus filhos. O exemplo de um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes 
pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de 
trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29 Pensamento positivo: Sei que a vida me 
traz sempre novas propostas e oportunidades.

Peixes 19 de Fevereiro a 20 de Março

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Uma relação que já está 
desgastada poderá terminar. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente. Dinheiro: Se gastar em demasia 
poderá não ter dinheiro para pagar as contas que já são certas. Números da Sorte: 8, 22, 
39, 41, 48, 49 Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo!

MIRANTE

VISÃO
DE UMA 
JOVEM MULHER

Por  Victor Cacito
Cronista

Por  Andreia Fernandes
Cronista

CRÓNICAS

Máquina do Tempo

E se o tempo fosse congelado e pudéssemos sim-
plesmente voltar atrás? Começar tudo de novo, 
sabendo o que sabemos hoje em dia e tendo a 

capacidade de mudar o que quiséssemos. Voltaria 
atrás? Mudaria muito? O que mudaria?
Utilizamos vezes demais essa expressão, "se pudes-
se voltar atrás" ou "só queria que o tempo voltasse 
atrás". Teremos nós real noção do que desejamos? 
Voltar atrás e mudar o que quer que fosse teria con-
sequências. Alterar uma decisão, um acto ou uma 
simples palavra proferida poderia alterar tudo. Mes-
mo tudo. É como o efeito borboleta, desencadeia 
uma série de mudanças que advêm dessa mudança. 
Alterar o passado, implica, inevitavelmente, alterar o 
presente e o futuro.
Muitas vezes lamentamos que algo não tenha acon-
tecido de outra forma ou mais cedo. Mas esquece-
mos, momentaneamente, que tudo acontece no 
momento certo e há sempre pontos positivos e ne-
gativos em tudo.
Não posso ser hipócrita e dizer que não alteraria 
nada no meu passado, talvez alterasse algo, sim, de 
facto. Mas, cada dia que passa, tenho mais a certeza 
de que tinha que ser assim. Todos os meus passos me 
conduziram à pessoa que hoje sou. Todos os nossos 
passos, erros, vitórias, escolhas, vivências, experiên-
cias, fazem de nós quem somos. São como um tem-
pero na nossa vida. Só temos que aprender a aceitar 
o nosso passado, viver o nosso presente e procurar 
um futuro melhor, se insatisfeitos. Caso contrário, 
deixe a vida fluir, ela sabe o rumo a tomar.
A existência de uma máquina do tempo, só faz sen-
tido para mim, se for para reviver e recordar o pas-
sado. Como um simples espectador que assiste com 
emoção a um espectáculo mas nada pode fazer para 
alterá-lo, senão emocionar-se e aplaudir de pé.
A máquina do tempo somos nós, está em nós. Nós 
somos a máquina que faz o tempo passar, que pode 
fazer ou não, o tempo valer a pena, que pode reviver 
o que passou, que faz a vida ser plena e existir. Quan-
do essa máquina pára, tudo deixa de existir.
Afinal, quem somos nós sem a nossa bagagem emo-
cional, sem os nossos passos, sem o nosso passado?
O tempo não volta atrás. Nada volta atrás. Não olhe 
para trás. Apenas siga, se for para ser, tropeça no seu 
caminho. Se for para ser, até o que atrapalha, ajuda, 
tal como se diz por aí.

Grande Semana
É bem verdade, caros amigos e leitores...Esta é, efe-

tivamente, uma semana em grande. 
Vários acontecimentos ocorreram nesta semana, 

dentro dos quais a gala anual do ON, que prestigia e 
destaca entidades, clubes, coletividades, tecido em-
presarial, entre outros intervenientes da sociedade 
Odivelense.
Este é, sem dúvida, um momento alto e festivo deste 
jornal, que com imenso sacrifício leva todas as semanas 
porta a porta o que se passa no concelho de Odivelas.
Francisco Godinho, uma vez mais, está de parabéns por 
liderar uma equipa coesa. 
Não menos importante é, sem sombra de dúvidas, a 
comemoração das minhas 52 primaveras. 
A verdade é que estas já ninguém mas tira. Costuma-se 
dizer que, a partir dos 50 anos, as pessoas têm mais 
juízo. Será que tenho? 
Bem... A ver vamos...
Agora falando a sério, para os clubes Portugueses esta 
é a semana da Champions League, em que os três clu-
bes envolvidos, de uma maneira ou de outra, terão de 
obter resultados positivos para que o sonho da Europa 
continue bem vivo.
Até à presente hora, a verdade é que o Porto se des-
locou ao recinto do Mónaco e fez um brilharete, ga-
nhando por 3 bolas sem resposta. Deste modo, o Porto 
passou de besta a bestial num ápice, e relançou deci-
didamente a sua candidatura à disputa da liderança do 
seu grupo. 
Por cá, e a jeito de consumo interno, a nossa 1ª liga 
brinda-nos com mais um clássico:  Um Sporting-Porto.
A verdade é que o Porto ainda não desperdiçou qual-
quer ponto, tendo por vitórias todos os jogos disputa-
dos.
O Sporting vem de uma escorregadela e por esse mo-
tivo entra em desvantagem neste duelo, que não tem 
favorito à partida. 
Por uma ou por outra razão, tanto Sporting como Porto 
só lhes interessa um resultado: A vitória.
A verdade é que Sérgio Conceição, até à presente data, 
tem conseguido motivar os seus jogadores e tem obti-
do excelentes resultados, com um futebol muito agra-
dável e que tem superado qualquer adversário.
O sporting, por outro lado, teve um arranque de épo-
ca excelente, tendo um plantel mais equilibrado, mas 
esperemos que os antigos fantasmas não desçam ao 
estádio de Alvalade, com a escorregadela em Santa 
Maria da Feira. 
Esperemos que este clássico não tenha casos, e que a 
arbitragem esteja à altura do desafio, para que inde-
pendentemente do resultado, todos saiam das quatro 
linhas com o dever cumprido e satisfeitos com o seu 
desempenho. 
Até para a semana.
Abraço.
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Farmácias de Serviço Local

Quinta-Feira

Quinta-Feira

Semana de 28 de Setembro a 4 de  Outubro

Semana de 28 de Setembro a a 4 de Outubro

Codivel
Ptª João de Lemos, 1
Codivel – Odivelas
Tel. 21 931 56 62

Cruz Correia
Rua de Santo Eloy, 41 A – 
Pontinha
Tel. 21 479 24 53

Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta
Cruz Correia
Rua de Santo 
Eloy, 41 A – 
Pontinha
Tel. 214792453

Gonçalves
Rua Dr. Egas 
Moniz, 30B
Odivelas. Tel. 
219315662

Universo
Pça D. Manuel 
de Arriaga, 
12 C
Caneças. Tel. 
219800040

Joleni
Rua Dr. 
Alexandre 
Braga, 3 – 5º B
Odivelas – Tel. 
219310812

Altinho
Azinhaga dos 
Besouros, 
Lt. R8 
Pontinha. Tel. 
214791359

Santo Adrião
RBartolomeu 
Dias, 14 A
P. S. Adrião. 
Tel. 
219374595

Torres
Rua Laura 
Aires, 31, Lj C
Jardim do 
Sol. Arroja. 
Tel.219311159

Nova
Rua Açores, 
11 – A
Olival Basto. 
Tel. 219370305

Leitão Ribeiro
Av. 25 de Abril, 
23 A - Pontinha
Tel. 214784094

Monserrate
Rua Guilherme 
Gomes 
Fernandes, 
31, A
Odivelas. Tel. 
219311139

Casal Novo
Rua do Brasil, 
Lt. 5 Lj. Dtª. 
Casal Novo. Tel.  
219801493

Nabais Vicente
Rua Artur Boal, 
3ª. Lj. Esq. 
Quinta Nova – 
Odivelas
Tel. 219345959

Diz Correndo...

Episódio 43
Olá, gente querida e preocupada comigo. Não sei se re-
zaram por nós, mas seja o que for que tenham feito, deu 
resultado.
O único atentado que houve em Londres neste fim de 
semana foi provocado por mim, contra a beleza. Eu até 
levei, além do BI que tem dez anos, a carta de condução 
atualizada, mais parecida comigo, para eles decidirem 
qual dos dois deixavam entrar.
A resposta foi: «Não se preocupe, estamos habituados. 
Repare no Príncipe Carlos».
Quanto ao ambiente, maravilhoso. Montes de gente por 
todo o lado, descontraída, sem medos, aproveitando o 
Sol que reinou por dois dias. Diz-se que andam por lá 
sessenta nacionalidades diferentes. Com os Britânicos, 
sessenta e uma.
Íamos no Metro, em pé, e um senhor levantou-se para 
dar o lugar à minha querida. Falou em Português com 
sotaque da Madeira. Disse que estava em Londres a 
ganhar dinheiro para resolver problemas que tinha na 
Ilha, e com ajuda de familiares, fazia uns grelhados à 
nossa moda, num sítio que o meu genro até conhece. 
Ganhou cliente.
Falando de comida, no local de Londres dedicado aos 
artistas, almoçámos num armazém onde havia vários 
quiosques de pratos de diferentes nacionalidades. Con-
tei cerca de trinta. Decidi-me por galinha em duas ver-
sões, com e sem picante, de Marrocos. Uma delícia. E a 
sobremesa era da Grécia, uma espécie de profiteroles, 
sem gelado dentro.Também aqui, tudo calmo, coope-
rante, e ninguém foi envenenado.
Mas o melhor dos dias foi aquele gasto nos jardins reais 
de Kew, a não sei quantas paragens de metro.
É uma espécie de Monsanto, com Estufa Fria, Museu de 
Arte Moderna, mais Parque Eduardo Sétimo a multipli-
car por dez. Passámos um dia lá e só vimos uma quarta 
parte, à custa de muitas dores nas pernas.
Aí, fiquei apaixonado por um velho carvalho inglês, de 
1792. Estendi os braços, insuficientes para vencer o seu 
diâmetro. Terá talvez três metros quadrados de área, 
mas as suas sementes são minúsculas. Apanhei uma e 
achei que alguma coisa devia estar errada. Até imaginei 
a vetusta árvore a abanar-se toda para chamar a aten-
ção. Mas não. O carvalho é grande, mas o resto não tem 
de o ser. Disseram-me isso. Não satisfeito, falei com 
ele…. o…

Velho Carvalho
Dizei-me, velho carvalho,

A mim que sou meio mongo,
E por isso nada valho,

Como tens tempo tão longo.

Eu sei que vives parado,
E nada que te rodeia,
Te deixa incomodado;
Só vento te dá tareia.

Mas como vais ser tu pai,
(Que é coisa que ninguém crê),

Se essa semente que cai,
Quase que ninguém a vê?

A resposta não tardou,
Ainda hoje me espanta;
O tronco quase inchou,
A copa fez-se de manta,
E algo lá dentro falou:

“Viver em contemplação,
Isento de ter mulher,

Só faz bem ao coração;
E há estufas de aluguer,

Pra fazer procriação;
Basta vir cá um qualquer.”

Assim fiquei a saber,
Agora, no meu regresso,

Que sou parte do processo;
Mas onde é que a vou meter?

E o conselho da semana é: «Se não conheceres o ser 
vivente, não lhe metas o dente».

José Duarte

Vamos cumprir o nosso dever

Esta semana, e a título excecional, vou falar-vos sobre política. 
Amanhã acaba a campanha eleitoral e dia 1 de outubro, será dia de 
eleições para o poder local. De norte a sul deste país, vão estar em 
disputa, as mais de 308 Câmaras Municipais e todas as freguesias  
deste retângulo de terra que é Portugal. 
Nestas eleições autárquicas vão a votos partidos de todas as cores, 
movimentos de cidadãos e candidatos para todos os gostos e, por 
isso digo eu, os eleitores não têm desculpas para não cumprirem o 
seu dever cívico , que é o de votar. 
Ora, eu que sou da "velha guarda " acho até que, é um "crime" que 
comete quem, eventualmente, abdique de votar no dia 1 de ou-
tubro. Digo, isto, porque, é bom lembrar, especialmente aos mais 
novos, que para termos liberdade, democracia e direito a escolher 
livremente o futuro do país e das autarquias, houve muita gente 
que lutou por tudo isso e por isso, muitos dos que lutaram por 
tal, sofreram perseguições prisões, torturas até conquistarmos a 
liberdade. 
Portanto, dito isto, resta-me fazer um apelo a todos os Odivelen-
ses que, independentemente da sua cor politica, que no próximo 
dia 1 de outubro, não faltem ao seu dever cívico,  e vão votar, pois 
só com o voto de todos garantimos o fortalecimento da democra-
cia e o engrandecimento da nossa terra que é Odivelas.

Arlindo De Jesus Costa
arlindocosta44@gmail.com

Recordações

Orquestra 
Sinfónica 
Portuguesa
Centro Cultural Olga Cadaval - Sintra
Auditório Jorge Sampaio | 28 de setembro 21h30

Também Paul Dukas (1865-1935) sucumbiu aos 
encantos das tendências “orientalistas” que var-
reram a Europa da segunda metade do século 
XIX quando, em 1912, compôs música para o bai-
lado La Péri que nos conta a procura incessante 
busca do homem pela flor da imortalidade e do 
seu encontro com uma mitológica péri. A brilhan-
te Fanfarra da Abertura contrasta vivamente com 
a atmosfera lírica e serena do restante bailado.
Apesar de originalmente ter sido escrito por Clau-
de Debussy (1862-1918) entre 1892 e 1894 como 
poema sinfónico, Prélude à l’après-midi d’un fau-
ne, inspirado num poema de Mallarmé e consi-
derado como um dos expoentes da música im-
pressionista, iria servir, em 1912, de tema para o 
bailado homónimo coreografado e interpretado 
pelo mítico bailarino Vaslav Nijinsky.
O Concerto para Piano em Sol maior de Maurice 
Ravel (1875-1937) foi escrito entre 1929 e 1931. 
Com 3 andamentos, esta obra de grande virtuo-
sismo pianístico é fortemente influenciada pelas 
harmonias e ritmos de jazz que Ravel ouviu pela 
primeira vez durante uma digressão aos Estados 
Unidos, em 1928.
Quadros de uma exposição, uma das mais conhe-
cidas obras de Modest Mussorgsky (1839-1881), 
transpõe musicalmente as impressões sentidas 
pelo compositor durante uma exposição do seu 
amigo, o pintor Viktor Hartman. Inicialmente 
escritas para piano, estas dez peças escritas em 
1874, foram mais tarde orquestradas por Ravel 
que respeitou o espírito da música original.
 
Ficha artística e técnica
Paul Dukas, La Péri: Fanfare
Claude Debussy, Prélude à l áprès-midi d´un fau-
ne
Maurice Ravel, Concerto para Piano em Sol maior
Modest Mussorgsky (Orq. Maurice Ravel), Qua-
dros de uma exposição
 
Piano: António Rosado
Direção Musical: Emil Tabakov
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Maestrina Titular: Joana Carneiro
 
Classificação etária: > 6 anos
Duração aproximada: 70 minutos

Música
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