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FESTAS DA CIDADE DE ODIVELAS, 
MAIS SEGURAS E COM O MELHOR 
CARTAZ DE SEMPRE!
O destaque deste Boletim vai para as 
Festas da nossa Cidade que celebraram 
a elevação de Odivelas a cidade. Entre 
data e data, foram 10 dias de festa e 
que este ano contaram com a imple-
mentação de um conjunto de medidas 
que melhoraram bastante as condições 
de segurança do recinto e dos milhares 
de pessoas que nos visitaram no Par-
que Urbano do Silvado.
Fruto do cuidado que o Executivo tem 
colocado na organização das Festas, 
desde 2014 assistimos a uma crescen-
te adesão dos odivelenses às Festas 
que celebram a nossa Cidade, que este 
ano tiveram o melhor cartaz de sempre, 
um aspeto que não passou ao lado da 
comunicação social que deu amplo des-
taque a Odivelas e às nossas Festas!
Na sessão solene do passado dia 13 
de julho, em que se comemorou o 29.º 
aniversário da elevação de Odivelas a 
cidade, a Junta de Freguesia prestou 
a devida e justa homenagem aos tra-

NUNO GAUDÊNCIO
PRESIDENTE DA JUNTA 

DE FREGUESIA

Editorial

12

10

19

balhadores com 15, 20 e 25 anos de 
serviço, bem como a um conjunto de 
individualidades e empresas que têm 
contribuído para afirmar a nossa comu-
nidade. Foi com esse espírito que neste 
Boletim entrevistamos os alfaiates Ma-
nuel de Resende Rego e Jaime Augusto 
Coutinho, que exercem essa arte na Al-
faiataria Resende há mais de 45 anos.
Nesta edição entrevistamos a Vogal 
Telma Mascarenhas, que integra o Exe-
cutivo da Junta de Freguesia no presen-
te mandato, onde desde logo abraçou 
com enorme empenho e dedicação 
duas áreas importantes da intervenção 
desta autarquia na comunidade – a 
limpeza urbana e a ação social. Aliás, 
o bom trabalho que tem desenvolvido 
nestes dois anos de mandato foi agora 
publicamente reconhecido com a atri-
buição do Troféu “revelação” na Gala 
ON 2019.
Também apresentamos nesta edição 
do nosso Boletim o Gabinete de In-

serção Profissional (GIP) da Junta de 
Freguesia, que resulta de uma parceria 
estabelecida para o efeito com o IEFP 
– Instituto do Emprego e Formação 
Profissional. O GIP procura estabelecer 
a ligação entre os desempregados e 
os centros de emprego, prestando um 
apoio importante para o ingresso no 
mercado de trabalho.
Entrevistamos o Padre José Zavorski 
no espaço dedicado às Forças Vivas 
da nossa comunidade. O Padre Zeca, 
como é mais conhecido, é o Prior da 
nossa Paróquia e tem sido uma força 
viva junto dos odivelenses.
Termino com a antevisão das Festas da 
Cidade de Odivelas do próximo ano. Em 
2020, no ano em que Odivelas é Cidade 
Europeia do Desporto, celebra-se o 30.º 
aniversário da nossa cidade. Um marco 
histórico que esperamos celebrar com 
um cartaz ainda melhor e com muitas 
novidades! Já estamos a trabalhar para 
isso!
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Ao longo de 10 dias de festa, com con-
certos musicais, atuações variadas, 
diversões para toda a família, restau-
ração e street food, divulgação das 
atividades económicas e uma forte 
participação do Movimento Associa-
tivo da Freguesia, as Festas da nossa 
Cidade receberam a visita de dezenas 
de milhares de pessoas. 
De acordo com o testemunho do Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Odi-

velas, estas foram as melhores Festas 
dos últimos anos: “Desde que a Junta 
de Freguesia assumiu a gestão inte-
gral, as Festas de Odivelas vêm a cres-
cer de ano para ano!”, afirmou Nuno 
Gaudêncio, dirigindo-se ao público pre-
sente no final do espetáculo musical 
que encerrou o evento.
Para o Presidente da Junta, o cartaz 
dos espétaculos foi um dos aspetos 
em destaque nesta edição. Com uma 

programação diversificada que contou 
com a participação de artistas locais 
e de renome nacional, como Matias 
Damásio, Anselmo Ralph, Carolina 
Deslandes, Toy ou Mónica Sintra, as 
Festas da Cidade contribuíram para 
uma grande projeção de Odivelas na 
comunicação social, em vários canais 
e plataformas.
A vertente ambiental foi um outro pon-
to positivo das Festas. Depois de uma 

AS FESTAS DA CIDADE DE ODIVELAS’19 ENCERRARAM NO 
DIA 14 DE JULHO COM UM BALANÇO EXTREMAMENTE POSITIVO!

BALANÇO 

FESTAS DA CIDADE 
DE ODIVELAS’19
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Final do Concurso Miss Concelho de Odivelas
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Tributo Queen - Kind of Magic

Tributo Queen - Kind of Magic

Abel e Banda

José Reza
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primeira experiência em 2017, as Festas da Cidade foram 
novamente um “Ecoevento” certificado pela VALORSUL, no 
qual se promoveu a sensibilização para a reciclagem e se-
paração de embalagens de plástico e metal.
As obras realizadas pela Câmara Municipal de Odivelas 
nos acessos do Freixinho e do Rio da Costa e o Plano de 
Coordenação de Evento desenvolvido pelo Serviço Munici-
pal de Proteção Civil foram determinantes para a melhoria 
das condições de segurança do recinto, um aspeto que foi 
valorizado pelos visitantes e que, também, contribuiu para 
que se encontrassem mais famílias nas Festas.

Final do Concurso Miss Concelho de Odivelas Noite de Fados

Toy

Banda Maior
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Anselmo Ralph

Carolina Deslandes Matias Damásio
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No decorrer do evento foram sinalizadas algumas 
ideias para melhorar para a próxima edição, uma 
edição especial que irá celebrar o 30.º aniversário 
da elevação de Odivelas a Cidade. “Vamos continuar 
a subir a fasquia! Para o ano esperamos contar com 
a presença de mais entidades da Freguesia nas 
Festas, para que este evento seja, cada vez mais, 
uma festa de Odivelas para a comunidade odivelen-
se”, assegura Nuno Gaudêncio, a concluir o balan-
ço destas Festas, no qual agradece a colaboração 
institucional da Câmara Municipal de Odivelas, da 
PSP, dos Bombeiros Voluntários de Odivelas e do 
Movimento Associativo, bem como todas as empre-
sas que apoiaram e colaboraram com a Junta de 
Freguesia de Odivelas na organização deste evento.

Matias Damásio

Mónica Sintra
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Ao longo de 10 dias, o Parque Urbano 
do Silvado recebeu muita música, arte-
sanato, gastronomia e diversões, com o 
grande destaque a ir, naturalmente, para 
a presença de artistas mediáticos no pal-
co das Festas da Cidade.
A Comunicação Social não ficou alheia 
ao cartaz ambicioso das Festas, com Ma-
tias Damásio, Anselmo Ralph, Carolina 
Deslandes, Toy, Mónica Sintra, entre ou-
tros, e destacou esta iniciativa da Junta 

AS FESTAS DA CIDADE DE ODIVELAS’19 MERECERAM AMPLA 
COBERTURA PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL, QUER AO NÍVEL LOCAL, 

QUER NACIONAL.

FESTAS DA CIDADE 
ESTIVERAM EM DESTAQUE NA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL

de Freguesia de Odivelas na sua progra-
mação.
O “Programa da Cristina”, emitido pela 
SIC, com significativa audiência nacional, 
recebeu o Presidente Nuno Gaudêncio 
para dar a conhecer um pouco da reali-
dade da nossa Cidade e promover as Fes-
tas que estavam a decorrer na altura. A 
Marmelada Branca de Odivelas também 
foi abordada pela apresentadora Cristina 
Ferreira, por Cláudio Ramos e pelo autar-

5 a 14 jul

CONHEÇA TODOS 
OS ARTISTAS

programa das festas

visitas culturais sénior

ODIVELAS SÉNIOR, 
UMA NOVA INICIATIVA DA 
JUNTA DE FREGUESIA

PÁG.4

PÁG.15
www.ticketline.sapo.pt 

SEDE E DELEGAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ODIVELAS

MANDATO AUTÁRQUICO 
COM BALANÇO POSITIVO

entrevista

PRESIDENTE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE ODIVELAS

NUNO GAUDÊNCIO

PÁG.16
 

Suplemento Festas da Cidade 2019  
Quinta-feira | 27 de Junho de 2019

Diretor: Francisco Godinho
Distribuição Gratuita 

“Jornal ON - Odivelas Notícias”
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ca, como cartão-de-visita cada vez mais 
forte da nossa Cidade.
Também o programa da SIC “Famashow” 
visitou por duas ocasiões as Festas da 
nossa Cidade, dando a conhecer este 
grande evento e focando-se nos espetá-
culos protagonizados por Toy e Mónica 
Sintra, com a presença das apresentado-
ras Cláudia Borges e Iva Lamarão.

Já na CM TV, Nuno Gaudêncio esteve 
em estúdio no programa “Manhãs CM”, 
acompanhado de Anselmo Ralph, pro-
movendo as Festas em ambiente des-
contraído com a Maya e Nuno Eiró.
Foram muitos e variados os órgãos que 
cobriram o evento que comemorou o 
29.º aniversário da elevação de Odivelas 
a cidade, como a Rádio Cruzeiro, as revis-

tas TV 7 Dias e SMART Odivelas, os sites 
NiT - New in Town, Coolture, AMMA Ma-
gazine, My Sound Magazine, o Jornal ON 
- Odivelas Notícias e a Kuriakos TV.
A atenção da imprensa confirma que 
as Festas da Cidade de Odivelas são 
cada vez mais um evento interessante, 
mediático e com um nível crescente de 
qualidade.

SIC “Famashow” 

CM TV - Programa “Manhãs CM”

“Revista TV7 Dias”

“Nit - New in Town”

“AMMA Magazine”

“My Sound Magazine”

“Coolture”
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EXECUTIVO DA JUNTA

NESTA EDIÇÃO, ENTREVISTAMOS A VOGAL TELMA MASCARENHAS, QUE SE 
ESTREOU COMO AUTARCA NO ATUAL MANDATO. NASCIDA EM MOÇAMBIQUE 
HÁ 46 ANOS, É RESIDENTE EM ODIVELAS DESDE OS 3 ANOS DE IDADE. COM 
FORMAÇÃO DE BASE NA ÁREA DA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO E 
UM LARGO PERÍODO DEDICADO A GERIR NEGÓCIOS PRÓPRIOS, SEMPRE EM 
ODIVELAS, TELMA MASCARENHAS TEM A SEU CARGO OS PELOUROS DOS 
ASSUNTOS SOCIAIS, LIMPEZA URBANA, AMBIENTE E DELEGAÇÕES.

TELMA MASCARENHAS, VOGAL

BOLETIM INFORMATIVO • 12
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Integrou o Executivo neste mandato. 
Como tem sido a experiência?
Telma Mascarenhas: Há dois anos, 
não imaginava a dimensão do desafio. 
Entrei muito vocacionada para a área 
social, mas também recebi outros pe-
louros e tive de aprender a lidar com 
muitas realidades completamente no-
vas. Todas as semanas aprendo alguma 
coisa. O essencial para a vida de um au-
tarca é estar presente. É preciso estar no 
terreno, estar disponível para todas as 
solicitações. A experiência tem sido mui-
to gratificante e é um orgulho fazer parte 
desta equipa!

Comecemos pelo pelouro dos Assun-
tos Sociais; descreva-nos a ação que a 
autarquia desenvolve.
TM: Neste momento esta Autarquia 
manteve todos os projetos do anterior 
mandato, demos nova roupagem a al-
guns e reforçámos outros, como são os 
casos do Baile Sénior e Campanha Soli-
dariedar. Estamos a prestar apoio direto 
a 180 famílias. Contamos com outras 
entidades para nos fornecer os bens que 
entregamos a essas famílias, como os 
frescos, os secos, os bens do POAPMC, 
um programa da Segurança Social que 
integrámos, e fazemos as nossas cam-
panhas Solidariedar, que têm alcançado 
excelentes resultados. Nas campanhas, 

tar cuidados de saúde, equipada com 
desfibrilhador, para maior segurança 
de todos. 

Outra novidade para os seniores fo-
ram as idas à praia. Qual é o balanço?
TM: Sim, foi outra aposta do Executivo 
que alcançou um grande sucesso. Era 
um projeto há muito ambicionado pelo 
Presidente e que conseguimos pôr de 
pé. Tive oportunidade de estar com os 
participantes todos os dias e foi mui-
to gratificante para todos os que aju-
daram a preparar aquela semana de 
praia. 

Tudo isso sem esquecer as iniciati-
vas que a Junta já vinha a promover 
nos últimos anos…
TM: Precisamente, mas às quais de-
mos um novo impulso. Por exemplo 
nos Bailes Sénior, que tornámos temá-
ticos este ano: um teve como tema o 
Carnaval, com baile e desfile de más-
caras, outro focou-se nos arraiais, todo 
adornado a rigor, e ainda vamos ter um 
de São Martinho. Não é um mero lan-
che, mas uma festa criativa e dinâmica 
para o convívio entre gerações.

Na vertente infantil, talvez nem to-
dos saibam que a Junta de Freguesia 
de Odivelas tem ao dispor do público 
um equipamento que recebe crianças 
dos 3 aos 5 anos de idade, correto?
TM: Claro, não podia deixar de men-
cionar o Centro Infantil da Arroja, no 
qual temos muito orgulho. É um equi-
pamento que tem recebido muitos elo-
gios na forma como prepara as crian-
ças para a idade escolar e pré-escolar. 
A convivência entre os 3 e os 5 anos 
é muito enriquecedora para eles. Esta-
mos muito satisfeitos com a parceria 
com o ISCE, que tem sido uma grande 
mais-valia para as nossas crianças!

Abordemos agora a Limpeza Urbana 
(LU), uma área em que o trabalho da 
Junta é muito visível aos olhos do ci-
dadão comum.
TM: A LU é um desafio diário, que in-
felizmente nunca está como gosta-

BOLETIM INFORMATIVO • 12

ARRANCÁMOS EM 2019 
COM ESTES PASSEIOS 

CULTURAIS PARA OS 
NOSSOS SENIORES, JÁ 

FIZEMOS DOIS E TEMOS 
O TERCEIRO MARCADO 

PARA OUTUBRO. TEM SIDO 
FANTÁSTICO E TEMOS 

TIDO UM FEEDBACK 
MUITO POSITIVO! 

contamos com uma força de 80 volun-
tários, incluindo trabalhadores da Jun-
ta que abraçam esta causa de forma 
voluntária, o que nos deixa muito orgu-
lhosos. A ideia é criarmos um nível de 
atendimento que se assemelhe quase 
a uma “mini Loja do Cidadão”: a pes-
soa em necessidade poder vir à Junta 
e tratar de assuntos relacionados com 
documentos, apoio social alimentar, de 
vestuário, seja o que for. Por outro lado, 
temos o atendimento integrado a funcio-
nar a partir de setembro, com acesso à 
plataforma da Segurança Social e uma 
contínua angariação de recursos (roupa, 
calçado, pequenos equipamentos para 
casa, etc.).

Também já entrou em funcionamento 
o Gabinete de Inserção Profissional. 
Em que medida será importante?
TM: Sim, avançámos com o GIP, atra-
vés do qual estamos ainda mais pró-
ximos dos nossos fregueses, nomea-
damente dos que se encontram em 
situação de desemprego. É como se 
proporcionássemos uma delegação do 
IEFP em Odivelas. Aliás, não apoiamos 
ninguém sem fazer o encaminhamen-
to para o GIP, o apoio social prestado 
pela Junta pressupõe a disponibilidade 
para procurar emprego. 

Ainda no campo dos Assuntos So-
ciais, o Executivo está satisfeito com 
os resultados na aposta nas Visitas 
Culturais Odivelas Sénior?
TM: Arrancámos em 2019 com estes 
passeios culturais para os nossos se-
niores, já fizemos dois e temos o ter-
ceiro marcado para outubro. Tem sido 
fantástico e temos tido um feedback 
muito positivo! Tanto que queremos 
organizar um programa ainda mais 
ambicioso, com um passeio de vários 
dias em 2020. É verdade que estes 
passeios têm custos associados, mas 
é uma escolha que fazemos a pensar 
nos nossos fregueses cujo principal 
problema é algum isolamento ou ape-
nas sedentarismo, e não carências 
económicas. Temos uma equipa per-
manentemente disponível para pres-

BOLETIM INFORMATIVO • 13
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ríamos que estivesse. Mesmo assim, 
atingimos um nível satisfatório. Odi-
velas é um grande centro urbano, que 
em 5 km quadrados terá mais de 60 
mil habitantes. Estamos numa fase de 
readaptação à nova realidade, porque 
o que era válido há 5 ou há 3 anos dei-
xou de o ser muito rapidamente. Ten-
tamos responder de forma eficaz, mas 
precisamos também que os serviços 
que funcionam a par dos nossos sejam 
eficazes, como os da recolha do lixo ou 
da lavagem das ruas. Neste momento, 
o grande desafio é conseguir manter 
a Freguesia limpa com o pessoal e os 
meios mecânicos que temos e tentar 
colmatar em simultâneo as falhas de 
outros serviços.

Essa adaptação faz-se em que medi-
da?
TM: Há dois anos tínhamos rotas fi-
xas para as equipas, neste momento 
já não. É comum ter de reforçar uma 
área com elementos de outra, por isso 
implementámos uma dinâmica que 
não se presta à existência de rotas fi-
xas. Atribuímos as rotas semanalmen-
te, com maior atenção à realidade em 
cada bairro, em cada rua. Aliás, muita 
da nossa atividade conta com a cola-
boração dos colegas do Projeto do Ze-
lador da Cidade e da sinalização dos 

nossos fregueses. A colaboração dos 
cidadãos tem sido essencial e valoriza-
mos de tal modo esse contributo que 
estamos a desenvolver uma aplicação 
que vai permitir uma interação privile-
giada para que os Odivelenses possam 
reportar facilmente qualquer anomalia 
no espaço público. O importante é que 
as pessoas saibam que valorizamos 
cada mensagem, cada chamada que 
fazem para a Junta.

É incontornável a existência de um 
problema de acumulação de lixo e de 
monos na cidade… Como está a agir a 
Junta para resolver o problema?
TM: Estamos à beira de um processo 
de transição. Toda a gente sabe que 
Odivelas tem um problema com a 
acumulação de lixo e de monos no es-
paço público, que está perfeitamente 
identificado pelo Executivo da Junta. 
Apresentámos soluções, desafiámos 
a Câmara Municipal de Odivelas e os 
SIMAR a um entendimento que possa 
resultar na delegação da competên-
cia da recolha de monos na Junta de 
Freguesia, e estamos à espera que o 
processo se conclua e possamos dar 
o passo seguinte: devolver a qualidade 
ao espaço público de Odivelas. Apro-
veito para renovar o apelo para que 
os Odivelenses cumpram a sua parte: 

não depositem monos sem avisar pre-
viamente os SIMAR e façam-no respei-
tando o dia previsto de recolha, que é a 
quinta-feira.

Tem ainda a seu cargo o pelouro do 
Ambiente e das Delegações. Que 
ação tem desenvolvido a Junta nes-
tas áreas? 
TM: Temos tido bons resultados no 
serviço de proximidade dos CTT, ou 
seja, a nossa Delegação das Patamei-
ras tem conseguido igualar alguns 
postos dos correios. Isto deve-se ao 
esforço e capacidade de trabalho dos 
trabalhadores da Junta, que são parte 
essencial neste processo. Uma área 
em que gostaria de chegar ao final do 
mandato com algum dinamismo im-
plementado é tornar os nossos even-
tos mais verdes. Efetuámos recolha 
de plástico nas Festas da Cidade, que 
foram certificadas como Eco-evento, 
mas queremos estender esse rótulo 
a todas as iniciativas de espaço pú-
blico que organizamos, seja com a 
reciclagem do plástico, seja com a 
implementação do copo reutilizável, e 
com outras medidas que estão a ser 
pensadas.

Por fim, quer partilhar connosco um 
desejo para a Freguesia?
TM: Gostava que a parte administra-
tiva da área social fosse mais suave. 
Conseguimos aumentar a capacidade 
de resposta quando estabelecemos 
uma linha direta de comunicação de 
situações de emergência social com 
a CMO, mas gostava de conseguir dar 
uma resposta ainda mais imediata a 
quem nos procura. Também gostava 
de ver maior preocupação da socie-
dade como um todo no acompanha-
mento dos idosos isolados. No cam-
po da Limpeza Urbana, gostava de ver 
comportamentos mais civilizados por 
parte dos cidadãos, que têm alguns 
hábitos que já deviam estar erradica-
dos há muito. Do nosso lado, gostava 
que conseguíssemos resolver este pro-
blema do lixo e dos monos. São muitos 
desejos, eu sei!
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Notícias

JUNTA DE FREGUESIA TEM NOVO 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

O NOVO GIP DE ODIVELAS ESTÁ A FUNCIONAR 
DESDE 16 DE JUNHO, TENDO JÁ ACOMPANHADO 

E PRESTADO APOIO A CERCA DE 400 PESSOAS.

Graças a uma parceria estabelecida 
entre a Junta de Freguesia de Odivelas 
e o IEFP – Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, já existe um 
gabinete pronto para receber todos 
os jovens e adultos que procurem 
apoio para ingressar no mercado de 
trabalho.
O número de 400 pessoas abrangidas 
pela atividade do Gabinete de Inserção 
Profissional divide-se em atividade for-
mativa (quatro vezes por semana) e 
atendimentos individuais (duas vezes 
por semana). Além destas duas ver-
tentes, o GIP também realiza visitas ao 
tecido empresarial do Concelho. 

O foco do Gabinete está no acompa-
nhamento aos desempregados da Fre-
guesia de Odivelas, Caneças e Ramada, 
funcionando como elo de ligação entre 
os utentes e os centros de emprego. 
O GIP destina-se aos desempregados, 
jovens ou adultos, residentes nestas 
freguesias, que na Junta de Freguesia 
vão encontrar acompanhamento per-
sonalizado, divulgação de ofertas de 
emprego ou ações formativas, ativida-
des de apoio à colocação, encaminha-
mento para ações de desenvolvimento 
de competências de empregabilidade 
e criação do próprio emprego. Adicio-
nalmente, também é possível realizar 

no GIP as apresentações periódicas 
obrigatórias para beneficiários de pres-
tações de desemprego.
Por outro lado, o GIP Odivelas pode 
ainda prestar apoio às empresas e 
instituições sem fins lucrativos no pro-
cesso de recrutamento e admissão de 
candidatos.
Os interessados podem efetuar mar-
cação para os seguintes horários de 
atendimento ao público: 2.ª a 6.ª fei-
ra, das 9h30 às 13h; atendimento a 
empresas/instituições: 4.ª feira – das 
14h às 16h. 
Mais informações através do endere-
ço: gip.odivelas@jf-odivelas.pt
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ALFAIATARIA RESENDE: 
A ARTE DE TRABALHAR 

POR MEDIDA
DESDE 1973 QUE A ESQUINA DA RUA DO ESPÍRITO SANTO COM A RUA DO 

SOUTO ALBERGA UMA ALFAIATARIA DE RENOME. A MANUEL RESENDE REGO 
E JAIME AUGUSTO COUTINHO, RESPETIVAMENTE COM 88 E 79 ANOS, 

PERTENCEM AS MÃOS POR QUE PASSARAM MILHARES E MILHARES DE PEÇAS 
DE VESTUÁRIO AO LONGO DE QUATRO DÉCADAS E MEIA. FATOS COMPLETOS, 

CALÇAS, CASACOS, SAIAS, FARDAS, TUDO UM POUCO LHES PASSOU PELAS 
MÃOS. NUMA ALTURA EM QUE O VOLUME DE TRABALHO É JÁ DIMINUÍDO, 

PORQUE A IDADE NÃO PERDOA, ESTA ENTREVISTA É TAMBÉM UMA ESPÉCIE DE 
HOMENAGEM. CONVERSÁMOS APENAS COM O SR. JAIME, MAS FIZEMOS 

QUESTÃO DE FOTOGRAFAR OS DOIS.

MANUEL REGO E JAIME COUTINHO
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Conte-nos a história que está na origem 
desta casa.
Jaime Augusto Coutinho: O Manuel é de 
Cinfães do Douro e veio para Odivelas em 
1965, depois de comprar casa aqui. Co-
meçou a trabalhar no 2.º esquerdo do n.º 
12 da Rua Coronel Ferreira Simas, onde 
esteve por oito anos. Em 1973, quando 
os Correios saíram deste local para onde 
estão hoje, abriu-se a alfaiataria, porque o 
Manuel não era justamente considerado 
pelo patrão antigo.

E o Jaime?
JAC: Eu, que sou de Lisboa, era emprega-
do de escritório na altura, mas tinha uma 
família muito ligada aos trapos. Nada 
deste ofício me era desconhecido. A casa 
onde eu trabalhava, no Areeiro, fechou e 
eu comecei a ajudá-lo a lidar com os clien-
tes, porque como costumamos dizer, se 
ele tratasse diretamente com os clientes, 
a casa falia ao fim de pouco tempo [risos]. 
Acabei por ficar definitivamente. Mas é 
importante notar que eu não sou o alfaia-
te, o mestre. O mestre é o Manuel. O corte 
é sempre dele… Eu estou aqui para o con-
trariar sempre em tudo!

Daí para cá, foram mais de 50 anos para 
o Manuel e um pouco menos para si. 
Gostam do que fazem?
JAC: Somos muito diferentes. O Manuel é 
uma pessoa que viveu sempre muito ab-
sorvida pelo trabalho. É um daqueles tra-
balhadores que se sujeita a uma disciplina 
e a uma rotina de tal forma que o trabalho 
só acaba quando estiver tudo pronto. Eu 
gosto muito menos de rotina, mas como 
há muitas coisas diferentes para fazer, 
acaba por dar jeito. Nesta altura já não es-

tamos a aceitar fatos novos, por força da 
idade e dos problemas de saúde que fo-
mos arranjando. Fazemos apenas alguns 
trabalhos de transformação.

É possível fazer uma estimativa de 
quantas peças lhes passaram pelas 
mãos?
JAC: É completamente impossível dizer. 
Tivemos um percurso muito bonito, mas 
muito sofrido, de muito trabalho. Durante 
muito tempo era todos os dias das 8h às 
19h, mas ainda levávamos sacos para 
casa, para trabalhar depois de jantar. 
Chegámos a empregar aqui quase 10 
pessoas…

Consta que tinham gente a vir de longe 
para requerer os vossos serviços…
JAC: Sim, de todo o país. Tivemos, por 
exemplo, clientes do Porto, que faziam 
uma viagem quase de propósito para 
fazer a prova. Mas também de fora, do 
Brasil, da América, dos países africanos, 
Angola, Moçambique, África do Sul, muito 
na Europa, sobretudo França... Uns emi-
grantes, outros não. Tínhamos um cliente 
inglês que vinha passar temporadas de 15 
dias em Sesimbra. Sempre que cá vinha 
fazia seis fatos connosco. Dizia-nos que 
os seis fatos que lhe fazíamos custavam-
-lhe o mesmo que um fato lá!

Isso devia-se à qualidade do trabalho?
JAC: Com certeza que se o trabalho fosse 
mau não teríamos encomendas! Lembro-
-me de haver outro alfaiate aqui em Odive-
las que uma vez pediram-lhe um trabalho 
que ele não dominava tão bem e que dis-
se ao cliente: “Eu não faço isto mas vá ao 
sítio tal e tal que eles fazem”. E mandou o 
cliente para aqui. 

Existe uma grande diferença na quali-
dade de um fato feito à medida e outro 
comprado numa loja já feito?
JAC: Para não ser mauzinho posso dizer 
assim: esses fatos são feitos em menos 
de uma hora, nas fábricas. Nós aqui, por 

MAS É IMPORTANTE 
NOTAR QUE EU NÃO SOU 

O ALFAIATE, O MESTRE. 
O MESTRE É O MANUEL. 

O CORTE É SEMPRE DELE… 
EU ESTOU AQUI PARA 

O CONTRARIAR SEMPRE 
EM TUDO!

JAIME AUGUSTO COUTINHO
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ALFAIATARIA RESENDE: 
A ARTE DE TRABALHAR 

POR MEDIDA

JAIME AUGUSTO COUTINHO
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comparação, a trabalharmos os dois um 
dia de trabalho normal, nos melhores 
dias fazíamos três casacos por semana. 
Sempre fizemos o trabalho todo manual, 
não sai daqui para lado nenhum. O fato 
assenta no cliente, é ajustado aqui e ali, 
fazem-se provas… 

Quantas provas?
JAC: Duas, se o cliente tiver um corpo, 
digamos, normal. Tivemos clientes com 
características muito particulares, que 
nunca deixaram de ter um fato à medida. 
Um tórax mais volumoso à direita do que 
à esquerda, ou um braço ou uma perna 
com um acidente, ou qualquer coisa do 
género, tínhamos de fazer o estudo, repe-
tir as provas e deixar o cliente satisfeito.

E a confiança também fará com certeza 
parte desta escolha…
JAC: É uma parte fundamental do nosso 
ofício.

Sabemos que a Alfaiataria Resende pro-
duziu durante muitos anos as fardas do 
Instituto de Odivelas, não é assim?
JAC: Essa é uma história que começa por-
que fizemos a farda de uma prima do Ma-
nuel que estava no Instituto. Antigamente 
as fardas das meninas eram feitas lá 
dentro, por costureiras, na rouparia; o nos-
so trabalho era tão diferente que no ano 
seguinte recebemos vários pedidos, e no 
ano seguinte a esse foi o próprio Instituto 
que nos encomendou as fardas. Depois 
passámos a ter a encomenda do Instituto 
mas a receber diretamente dos pais das 
alunas. Foi uma ligação muito boa que 
durou até há pouco tempo. Foram quase 
30 anos, faltou dois meses para 30 anos!

Outras produções famosas também 
contaram com o vosso trabalho e co-
nhecimento. Quer dar alguns exemplos?
JAC: Fizemos vestidos para muitos pro-
gramas, como o filme da “Conversa da 
Treta”, do Manuel Pedro Gomes e do 
António Feio, as primeiras séries (mais 

antigas) do “Conta-me como Foi” da RTP, 
vestimos personagens do “Equador”, de “A 
Vida Privada de Salazar”… Os figurinistas 
destas filmagens todas não tinham bem o 
conhecimento do que se usava na altura, 
de como se fazia, e então recorriam aos 
alfaiates antigos como nós. E muitas coi-
sas mais… Também vestimos uma equipa 
de críquete irlandesa, nem sei como che-
garam ao nosso conhecimento!

Com tanto tempo de permanência, tes-
temunharam mudanças enormes na 
cidade de Odivelas. Que memórias gos-
taria de partilhar connosco?
JAC: Quem vê a Odivelas de hoje não adi-
vinha o que isto era quando cá cheguei… 
Vim para aqui em 1944. O Coreto era no 
meio do largo, havia um urinol junto ao 
Instituto, o chafariz também não era ali… 
Fiz a minha escola primária cá e não se 
via mais que uma dúzia de casas espa-
lhadas fora do centro. Os casais eram iso-
lados uns dos outros, os Pedernais lá em 
cima, etc. Sempre tive um medo atroz de 
conduzir, mas confesso que se hoje desço 
à noite ali pelo túnel do Grilo ou pelo outro 
lado e vejo as luzes de Odivelas à noite… 
como tudo cresceu, até me comovo! Lem-
bro-me de vir a pedra para fazer a estátua 

da Rainha Santa. O camião mal passava 
na entrada para o Largo do Instituto… Se 
não forem os velhos como eu a contar 
estas histórias, perde-se o passado de 
Odivelas.
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MANUEL RESENDE REGO

FIZEMOS VESTIDOS PARA 
MUITOS PROGRAMAS, 

COMO O FILME DA 
“CONVERSA DA TRETA”, 

DO MANUEL PEDRO 
GOMES E DO ANTÓNIO 

FEIO, AS PRIMEIRAS 
SÉRIES (MAIS ANTIGAS) 
DO “CONTA-ME COMO 

FOI” DA RTP, VESTIMOS 
PERSONAGENS DO 

“EQUADOR”, DE “A VIDA 
PRIVADA DE SALAZAR”
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A aquisição recente de uma máquina de corte de 
madeira permitiu à Junta de Freguesia uma ação 
mais célere na preparação das ripas de madeira 
e a redução de custos na reparação dos bancos 
de jardim. Entre os arruamentos onde já foram 
reparados bancos de jardim, contam-se a Av. D. 
Dinis, o Parque Maria Lamas, a Praça Cidade de 
Odivelas, a Praceta Natália Correia, a Rua Serpa 
Pinto e a Rua Duque de Saldanha. A intervenção 
vai continuar, nos locais onde houver necessidade.
Se existe um banco de jardim danificado ou a ne-
cessitar de conservação à sua porta, pode fazer 
a respetiva sinalização na Junta de Freguesia de 
Odivelas, com o envio de um e-mail com a indi-
cação da rua e uma fotografia para o Zelador da 
Cidade: zelador@jf-odivelas.pt.

espaço público

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROMOVE RECUPERAÇÃO 

DE BANCOS DE JARDIM
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O PERÍODO DE VERÃO TEM SIDO APROVEITADO PELO SETOR 
OPERACIONAL DAS OBRAS E OFICINAS DA JUNTA DE FREGUESIA 

DE ODIVELAS PARA LEVAR A CABO A REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DO MOBILIÁRIO URBANO NO TERRITÓRIO DA FREGUESIA.
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PARÓQUIA DE ODIVELAS

Forças Vivas da Freguesia

A PARÓQUIA DE ODIVELAS É ADMINISTRADA PELA FAMÍLIA PALOTINA, 
FUNDADA EM 1835 PELO SACERDOTE VICENTE PALLOTTI. À FRENTE DOS 

DESTINOS DA COMUNIDADE PAROQUIAL ODIVELENSE ESTÁ O PADRE JOSÉ 
ZAVORSKI, A QUEM OS FIÉIS TRATAM POR ZECA. NATURAL DO RIO GRANDE 
DO SUL, NO BRASIL, ONDE NASCEU EM 1965, JOSÉ ZAVORSKI RECEBE-NOS 

NA CASA PAROQUIAL, NAS PATAMEIRAS, E FALA-NOS DO SEU MINISTÉRIO, DO 
DINAMISMO DA PARÓQUIA E DO TRABALHO SOCIAL QUE ELA DESENVOLVE.
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Há quanto tempo está aqui em Odive-
las?
Padre José Zavorski: Já há muitos anos 
que a nossa missão está colaborando 
com o Patriarcado de Lisboa, através des-
ta presença na Paróquia de Odivelas. Eu, 
pessoalmente, cheguei a Odivelas como 
vigário a 21 de fevereiro de 2009, portanto 
já há 10 anos, e assumi a Paróquia como 
pároco, vai fazer a 27 de agosto três anos.

Tinha sido ordenado há quanto tempo, 
quando chegou?
PJZ: Fui ordenado sacerdote a 29 de julho 
de 2006, depois de fazer toda a minha for-

mação na diocese do Rio de Janeiro, por-
tanto ainda não tinha três anos de padre 
quando cheguei.

Tem um apelido polaco, correto?
PJZ: Sim, os meus bisavós eram polacos 
e emigraram para o Brasil.

Consegue dar-nos uma dimensão do 
universo dos seus paroquianos?
PJZ: O território paroquial é toda a Fre-
guesia de Odivelas, portanto, podemos 
dizer que os paroquianos são todos os ha-
bitantes. Envolvidos no culto ativo e nas 
celebrações, à volta de 4 / 5 mil em cada 
fim-de-semana. Estamos presentes nes-
te território todo com os vários núcleos: 
além da Igreja Matriz, temos os núcleos 
da Codivel, Patameiras, Arroja e Vale do 
Forno. Também prestamos assistência 
ao Mosteiro de Odivelas, atualmente em 
reforma.

Quantos grupos existem, mais ou me-
nos, dentro da Paróquia?
PJZ: À volta de 30 grupos, movimentos e 
pastorais, que reúnem com regularidade, 
realizam as suas atividades, fazem traba-

lho social, ou de oração, ou de catequese, 
ou de vida comunitária. São de dimensão 
muito variável, por exemplo a Catequese 
abrange cerca de 900 crianças, com mais 
de 100 catequistas.

Como se materializa a vocação social da 
Paróquia de Odivelas?
PJZ: A nossa Pastoral Social tem vários 
pilares, contando com a participação de 
uma equipa de voluntários para fazer a 
gestão, a distribuição de refeições e to-
das as tarefas: a Cantina Social, onde 
os utentes vão buscar o seu almoço 
já pronto; a Obra Elisabetta Sanna, 
que distribui vestuário e presta apoio 
aos sem-abrigo, com espaço para to-
mar banho e fazer a higiene pessoal; 
e a Conferência de Santo Eugénio, ou 
Vicentinos, que é autónoma da Paró-
quia mas está inserida na comunidade 
paroquial, que também presta apoio 
alimentar e outro apoio à população 
carenciada. Depois temos ainda uma 
farmácia comunitária e o grupo dos 
Visitadores de Doentes, que se dirigem 
ao domicílio. Tudo isto sem esquecer 
os grupos de jovens e os Escuteiros 
que colaboram nas campanhas do 
Banco Alimentar, bem como os Vi-
centinos. Como nos orienta o Papa 
Francisco, devemos chegar a todas as 
periferias e é isso que tentamos fazer.

Mencionou as periferias a que se refe-
re com frequência o Papa Francisco. 
Que periferias identifica em Odivelas?
PJZ: No sentido religioso, as periferias 
motivam-nos a ir ao encontro dos que 
estão afastados por qualquer motivo. 
A Igreja não tem as suas portas aber-
tas só para quem vem todos os domin-
gos à missa. É preciso levar Jesus a 
quem vive afastado da Igreja, aos que 
não o conhecem, aos mais necessita-
dos… a todos! Jesus diz-nos que temos 
de ir à procura daquela ovelha que está 
perdida. Temos de buscar isso através 
da nossa ação.

A NOSSA PASTORAL 
SOCIAL TEM VÁRIOS 
PILARES, CONTANDO 
COM A PARTICIPAÇÃO 
DE UMA EQUIPA DE 
VOLUNTÁRIOS PARA 
FAZER A GESTÃO, A 
DISTRIBUIÇÃO DE 
REFEIÇÕES E TODAS AS 
TAREFAS: A CANTINA 
SOCIAL, ONDE OS 
UTENTES VÃO BUSCAR O 
SEU ALMOÇO JÁ PRONTO
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Agora estamos em período de férias, 
mas considera a Paróquia de Odivelas 
dinâmica?
PJZ: A nossa Paróquia é muito viva e di-
nâmica! Há sempre alguma coisa aconte-
cendo, seja numa ou outra pastoral, nos 
grupos de jovens, na preparação de even-
tos, das celebrações… Estamos vivendo 
a presença da Mãe Peregrina, a Imagem 
de Nossa Senhora vinda do Santuário de 
Fátima, que percorreu todos os núcleos 
e reuniu todos os paroquianos. Podia dar 
muitos exemplos, mas onde a Paróquia 
toda se reúne é nas procissões, como 
aconteceu no Corpo de Deus, com os tape-
tes decorados e a missa campal, ou as da 
Semana Santa. E temos esta boa notícia 
da Jornada Mundial da Juventude que se 
vai realizar em Lisboa e que vai mexer com 
todo o Patriarcado, a nossa Vigararia e a 
nossa cidade, que vai ser muito importante 
para todos.

Que relação existe entre a Igreja Católica 
e as outras confissões religiosas aqui em 
Odivelas?
PJZ: Vivemos um clima de grande aber-
tura, em que cada um trabalha consoante 
a sua missão. Fui convidado já por duas 
vezes, enquanto pároco, a participar em 
momentos importantes da vida da Comu-
nidade Islâmica de Odivelas, por exemplo. 
Temos muito gosto em participar na Ora-
ção pela Paz que a Câmara organiza todos 
os anos. Cada um na sua família, com as 
suas diferenças, serve a Deus. É importan-
te que haja todo o respeito.

E com as entidades de poder local, qual 
é a relação?
PJZ: Costumo dizer que tudo o que faze-
mos para os nossos paroquianos tam-
bém o fazemos para todos os munícipes 
de Odivelas, e o que a Câmara e a Junta 
fazem para Odivelas, estão a fazê-lo para 
os nossos paroquianos. Aliás, ajudamos 
muita gente que não é católica, é uma coi-
sa que nem perguntamos quando alguém 

precisa de ajuda. Estamos sempre abertos 
a colaborar com estas entidades e temos 
muito que agradecer o apoio às nossas ati-
vidades. Participamos há alguns anos nas 
Festas da Cidade, com a barraquinha da 
Paróquia, é uma coisa muito boa! É impor-
tante estarmos presentes e é importante 
para os nossos jovens angariarem o sufi-
ciente para as suas atividades e os seus 
objetivos. A Igreja não é uma instituição 
fechada, tem de estar junto do povo. De 
resto, só tenho a agradecer a Junta estar 
sempre disponível quando nós solicitamos 
apoio.

Gosta de estar em Odivelas?
PJZ: Vim para dois anos, ao fim desse 
tempo podia pedir e ia embora. Já estou 
há 10, por isso está aí a resposta! Sinto-
-me em casa, agora com uma missão de 
maior responsabilidade, enquanto pároco. 
Quando um dia for embora, continuarei a 
ver-me como um servo inútil, com todas as 
suas falhas, mas que fez tudo o que podia, 
dando o seu melhor.

Como é o dia-a-dia de um sacerdote?
PJZ: Somos todos Palotinos em Odivelas, 
os três sacerdotes: eu, o Padre Juliano e 

o Padre Gilmar. Todos os dias temos de 
cumprir com a nossa agenda, as eucaris-
tias, os funerais, as reuniões, e os nossos 
momentos de oração. Mas fora isso, leva-
mos uma vida normal! Levantamo-nos de 
manhã para a oração em conjunto e de-
pois cada um vai para a sua agenda. Ten-
tamos almoçar juntos, temos uma relação 
de amizade e de confiança, e tentamos es-
tar juntos também na nossa folga, que é a 
2.ª feira. Se queremos fomentar a unidade, 
temos de viver também nós a unidade. Odi-
velas é uma paróquia enorme, nem sempre 
podemos dar toda a atenção às pessoas. 
Precisávamos talvez de um quarto padre, 
mas fazemos os possíveis para responder 
à missão confiada.

Quer deixar uma mensagem final?
PJZ: Primeiro, um convite para todos 
visitarem o nosso site e a nossa página 
de Facebook da Paróquia de Odivelas. E 
queria muito agradecer o trabalho de to-
dos os que colaboram nas atividades da 
Paróquia e expressar o meu desejo que 
cresça a unidade nas famílias, nos paro-
quianos, e que possa brilhar a luz de Cris-
to no coração das pessoas mais abatidas 
e em sofrimento.
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SETOR OPERACIONAL DAS ZONAS VERDES 
EFETUA LIMPEZA DE TALUDES
DURANTE OS MESES DE VERÃO, A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
LEVOU A CABO UMA INTERVENÇÃO DE LIMPEZA DE TALUDES EM VÁRIOS 
PONTOS DO TERRITÓRIO DA FREGUESIA.

Os principais focos de atenção das equipas do 
Setor Operacional das Zonas Verdes foram o 
Jardim da Serra Branca, as imediações do Cen-
tro José Azeredo Perdigão da APCL - Associação 
de Paralisia Cerebral de Lisboa, a Urbanização 
da Quinta Nova, entre os edifícios de habitação e 
o Lidl, e ainda junto ao JI Roque Gameiro.
A limpeza dos taludes incidiu sobre o material 
orgânico e os resíduos indevidamente vazados 
nestes locais e constitui uma intervenção que 
não só garante o asseio e o embelezamento dos 
espaços, como também se justifica com o pro-
pósito de prevenção de focos de incêndio.
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A IMPORTÂNCIA DO VOTO

No passado dia 6 de outubro, os portu-
gueses foram chamados às urnas para 
escolher aqueles que pretendem que 
venham a ser os seus representantes 
na Assembleia da República durante os 
próximos 4 anos.
Seria aborrecido e maternalista explicar 
à exaustão a importância desta par-
ticipação que a maioria dos cidadãos 
votantes ou abstencionistas conhecem 
sobremaneira. 
Permitam-me antes partilhar uma pe-
quena nota pessoal sobre esse dia.
Cheguei à escola onde voto pouco de-
pois da hora de almoço. Ao mesmo 
tempo que entrava ao portão não pude 
deixar de reparar que uma senhora, sep-
tuagenária, saiu de um táxi - que ficou 
a aguardar - e se dirigiu amparada em 
duas canadianas para exercer o seu di-
reito de voto.
Mais do que lamentar os 51,43% de abs-
tenção e procurar na ação ou inação de 
uns e outros - sejam eles cidadãos, polí-
ticos, jornalistas, etc. - a mais funda das 
razão que soará sempre à mais simplista 
das desculpas, achei importante enalte-
cer este gesto.
Numa democracia madura em que os 
cidadãos tendem a relevar cada vez 
menos a importância das escolhas, esta 
nossa anónima concidadã pagou um 
táxi, venceu as suas dificuldades de mo-
bilidade e, num gesto singelo, participou 
na vida do seu país. 
Dificilmente encontro gesto mais nobre 
que este, pois é nele que reside a subs-

tância primordial da democracia repre-
sentativa, princípio basilar e fundamen-
tal do estado de direito tal como hoje o 
conhecemos.   
A qualidade da política será tanto melhor 
quanto melhor forem as condições para 
que os melhores de entre nós se dispo-
nham a contribuir com as suas capaci-
dades em benefício da causa pública.
A qualidade da política será tanto maior 
quanto maior for a exigência esclarecida 
dos cidadãos para com aqueles que em 
sua representação gerem a República.
A qualidade da política será tanto melhor 
quantos mais cidadãos forem capazes 
de entender a importância das suas es-
colhas e da sua participação esclarecida 
na vida da sua comunidade. 
A Assembleia de Freguesia de Odivelas 
é, na nossa cidade, o órgão representa-
tivo eleito que mais próximo está dos 
cidadãos. 
Na qualidade de Presidente da Assem-
bleia de Freguesia e em nome de todos 
aqueles, que comigo foram eleitos para 
este mandato, venho convidar cada um 
dos nossos fregueses a participar na 
vida pública da nossa freguesia: infor-
mando, colaborando e exigindo de for-
ma esclarecida, ajudando a cumprir uma 
responsabilidade comum a eleitos e elei-
tores: o desenvolvimento da nossa co-
munidade, a melhoria da sua qualidade 
de vida, a criação das raízes de um futuro 
melhor para cada um de nós e sobretudo 
para os nossos filhos.
Participe.      

mensagem dA presidente

CARLA ROSINHAS
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

DE FREGUESIA

A QUALIDADE DA 
POLÍTICA SERÁ 
TANTO MAIOR 
QUANTO MAIOR 
FOR A EXIGÊNCIA 
ESCLARECIDA DOS 
CIDADÃOS PARA 
COM AQUELES 
QUE EM SUA 
REPRESENTAÇÃO 
GEREM A 
REPÚBLICA.
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2ª a 6ª 
das 18h00 às 23h00, 

sábados, domingos e feriados
15h00 às 23h00

Exposições e venda de artesanato todos os dias 
Atuações musicais

Cidade de Odivelas
Artesanato

FeiraXIX

29 Nov a 08 Dez
Pav. Polivalente Odivelas

de


