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1. Para uma topografia religiosa, ou para uma «Ciência das
Religiões» aplicada

A Carta das Religiões de Odivelas é um projeto com um grande grau de
inovação, seja na elaboração de uma sistematização de uma realidade
religiosa vasta, seja na metodologia e abordagem a essa realidade. A área
de Ciência das Religiões, ao assumir a elaboração desta Carta das Religiões
necessitou, em primeiro lugar, e de forma constante ao longo do projeto, de
se recriar epistemologicamente. Qual o seu objeto de estudo, como o
abordar? Este projeto obrigou, e permitiu, uma nova equação se sentido para
uma área do saber que, assim, se enriqueceu e lançou metodologias para
novos projetos.

Originalmente, a Ciência das Religiões é uma área do saber que se
enquadra dentro das Ciências Sociais e Humanas, com o seu nascimento no
final do século XIX, e que conta com o auxílio de disciplinas como a História,
a Geografia, a Sociologia, a Psicologia e a Filosofia1.

Por se tratar de uma área nova, costuma ser aproximada à Teologia.
Contudo, esta outra, a Teologia, é fruto de uma leitura confessional do
fenómeno religioso; não se faz sem uma adesão da ordem da crença a um
conjunto de normas, de preceitos e de verdades2. A fenomenologia da
religião, também tantas vezes colada à Ciência das Religiões, elabora uma
descrição das categorias de absoluto, de religioso e de ritual que não cede
perante as mutações da vivência no mundo. E terreno algum destes é aquele
para o qual aponta esta nova ciência, que agora vemos nascer.

Com efeito, a Ciência das Religiões é uma análise descritiva e crítica do
fenómeno religioso, sem tomadas de posição. Se quisermos, é uma
fenomenologia - no sentido de trazer à luz do dia - o fenómeno religioso, com
uma forte componente prática. E esta parte não é menos importante.3

3 Paulo Mendes Pinto, “O ensino das religiões na escola”, Revista Portuguesa de Ciência das Religiões, nº2
(2002), p.40.

2 Frank Usarski, “Demarcando as fronteiras da ciência da religião: um esboço com referências à discussão
epistemológica na Alemanha”, REVER, nº1 (2021), p. 215ss.

1 Alfredo Teixeira/Paulo Mendes Pinto, “Notas de abertura de uma revista: para uma Ciência das Religiões”,
Revista Portuguesa de Ciência das Religiões, nº1 (2002), p. 7.
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Segundo Frank Usarski, esta disciplina é empírica porque não pode assumir
o carácter apodítico das posturas confessionais. Ao não ser uma postura
com base numa crença num sistema de normas morais/confessionais, terá
de partir de uma observação da realidade, para que possa construir os
elementos da ciência que se tenta desenvolver, sendo que esta “observação
tem limites.

Para Usarski a metodologia pode assumir posturas profiláticas, no que diz
respeito à correção do conhecimento enciclopédico, que assemelham a mera
descrição ao ato crente de uma religião. Por outras palavras, pode seguir as
configurações de uma “ciência aplicada” e as consequências não se fazem
esperar.

Da mesma forma que a moral católica assumiu uma postura determinante de
todos os grandes conceitos da religião, o crivo de uma aplicação de
determinados conhecimentos traz os mesmos frutos: não existe contacto
algum com a comunidade e com as suas sinergias. Resta uma revolução
copernicana no saber: passar da aplicação a uma pragmaticidade, que pode
evocar a correção a todo o instante e de acordo com o pulsar da
comunidade.

Ao apresentar a tensão entre a observação empírica do fenómeno religioso e
o conhecimento acumulado, de tal modo que a fenomenologia da realidade
possa reverter o conhecimento acumulado sobre determinada religião ou
espiritualidade, o conceito de Ciência das Religiões que defendemos ganha
outros contornos.

Não existe um modelo de “ciência” que possa ser aplicado na leitura de uma
determinada realidade comunitária, para que o vírus do pragmatismo seja
mantido à distância. Bem pelo contrário, é no risco da revolução
epistemológica que está a virtude uma Ciência das Religiões prática.

Apesar de sabermos os contornos de uma determinada cosmovisão, será na
observação dos modelos de ação e nas práticas do dia a dia que vamos
confirmar os contornos do fenómeno religioso. Insistimos, é na transição de
uma “ciência aplicada” para uma “ciência prática” que se dá a construção de
uma verdadeira episteme da realidade dos fenómenos que temos diante de
nós. É na tensão que descobrimos os contornos do objeto de estudo e que
podemos sentir o pulso à comunidade, que está a ser estudada.4

4 Frank Usarski, “A ciência da religião aplicada como desafio para a formação universitária”, Anais do
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Todas as demais atitudes são adesão a uma verdade e devem ser chamadas
de posturas confessionais. São construções de grelhas de leitura que não
admitem o confronto com a realidade, que também exalam o cheiro de uma
determinada convicção, que não é tão diferente da costumeira aceção que o
conceito de crença foi conhecendo ao longo dos tempos.

Seminário de Ciência da Religião Aplicada, São Paulo, PUC, 2018, P.25.
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2. O trabalho de uma Ciência das Religiões junto das
Autarquias

O mergulho na realidade traz muitos dados. É este o pagamento da aposta
do cientista das religiões, sobretudo quando tem de verificar se o
conhecimento que lhe foi transmitido pela academia reflete a realidade que
se movimenta à sua frente. Mas de que tipo de dados estamos a falar,
quando se faz o levantamento da realidade religiosa de um determinado
município? De forma sistemática, entre muitos outros aspetos, uma «Carta
das Religiões» de uma Autarquia permite o seguinte levantamento:

● Identificar as comunidades religiosas presentes no Município
● Fazer uma sistematização e caracterização dos Espaços de

Culto
● Criar uma arqueologia dos Locais de Culto
● Identificar dinâmicas da população migrante ou emigrante
● Reconhecer reorganizações territoriais, em torno dos Locais de

Culto
● Fazer um levantamento das oscilações da atividade crente
● Confrontar os dados adquiridos com a vivência real das

comunidades
● Fornecer dados sobre as comunidades religiosas às Autarquias

Interessa saber como chega o cientista das religiões a estes dados, que
metodologia deve seguir. É este o grande passo, para que possa ser formada
uma autêntica metodologia de trabalho, que integre as dimensões éticas, de
diálogo e de respeito.

São dois os momentos que propomos, e que neste projeto seguimos, para
operacionalizar uma metodologia da Ciência das Religiões para a elaboração
de uma Carta das Religiões. Em momento algum deles pode ser dispensado,
para que se cumpra a aplicação de uma Ciência prática das religiões.
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3. Objetivos da Carta das Religiões de Odivelas

A Carta das Religiões de Odivelas tem como objetivo central a identificação
dos locais de culto e dos grupos de crentes, suas motivações sociais, a sua
integração, os níveis de educação e de expectativas face ao todo nacional.
Num momento em que se verifica uma constante pressão sobre o universo
das religiões (sejam elas periféricas ou centrais à cultura dominante), este
projeto pretendeu, mais que identificar, caracterizar as realidades existentes,
dotando os decisores de instrumentos úteis à tomada de decisão.

Identificar locais com especial apetência para a congregação de grupos
minoritários, perceber as razões desses fenómenos, auscultá-los face à sua
posição social, são algumas das vias de conhecimento trilhadas que poderão
possibilitar uma maior atenção aos problemas de relacionamento, aos
anseios do grupo e dos indivíduos, e à capacidade de resposta das
entidades competentes, garantindo, em todos os sentidos, os direitos e
deveres de todos os cidadãos do município.

Desta forma, o trabalho realizado centrou-se num levantamento, identificação
e caracterização dos locais de culto ou de oração dos grupos religiosos, e
sua análise a nível da distribuição espacial no município de Odivelas.

O levantamento, caracterização e análise realizada, pode ter significativa
utilidade a diversos níveis:

Social – com a caracterização das comunidades;

Patrimonial – com identificação e caracterização de edifícios;

Apoio social – caracterização do trabalho das comunidades;

Educativo – identificação de estruturas de apoio.
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4. Âmbito e metodologia da recolha

4.1. Levantamento do fenómeno religioso: metodologia de campo

O levantamento dos elementos identitários de cada confissão religiosa requer
alguma perícia. Não é possível implementar uma mera observação ou uma
entrevista muito distante. Há que percorrer um caminho de sucessivas e
sustentadas aproximações de modo a promover relações de boa-vizinhança
e confiança, não só para conseguir eficazmente recolher os dados, mas para
criar laços que fortaleçam o diálogo com a autarquia.

Neste sentido, seguimos os passos e as metodologias apontados:

1. Criar laços e confiança: A abordagem às comunidades religiosas é
sempre uma tarefa complexa, demorada e que deve estar recheada de
cuidados. Nesta medida, a experiência ensinou-nos que dar os seguintes
passos colhe-se muitos frutos:

a. Envio de um e-mail ao líder religioso, com o objetivo de informar o
levamento que se pretende fazer;

b. Contacto telefônico com o responsável do Espaço de Culto, na
continuidade do email após intervalo de alguns dias;

c. Marcação de um encontro e a primeira conversa com o Líder Religioso,
para o informar do Projeto e recolher algumas informações.

2. Levantamento de dados: Esta fase de recolha dos elementos também
implica algum cuidado e, sempre, que não conduza a um retrocesso na
relação de confiança criada. Esta fase implica:

a) Várias visitas para diálogo com os líderes (assistindo-se a cultos e a
orações);
b) Visita para verificação dos dados;
c) Inquérito aos membros da comunidade;
d) Apresentação aos líderes religiosos dos resultados.

4.2. Levantamento do fenómeno religioso: comunidades abrangidas

Os grupos religiosos/religiões trabalhados foram:

8



● Cristianismo (Católico, Protestante, Evangélico, Adventista,
Testemunha de Jeová, Mórmon)

● Islão (sunita)
● Hinduísmo
● Budismo
● Shiks
● Bahái
● Tradições Afro-brasileiras
● Espiritismo

4.3. Organização das Tarefas

Metodologicamente, o projeto organizou-se em torno de dois grupos de
tarefas:

Identificação e recolha dos dados:
a) Inventário e recolha de guias, roteiros, anuários, dos diferentes cultos, e
integração dos dados aí constantes numa base de dados;
b) Saídas de campo:

i. Confronto no terreno com as informações recolhidas;
ii. Complemento e descoberta de novos locais;
iii. Aplicação do inquérito

Tratamento de dados
c. Sistematização e análise das fichas de cada comunidade;
d. Análise do inquérito;
e. Elaboração do relatório final;
f. Preparação de materiais para a publicação.

4.4 Equipa de Trabalho

Para a realização deste trabalho, contou-se com a seguinte equipa:

Coordenação:
- Paulo Mendes Pinto - Direção e Coordenação
- Fernando Campos – Co-coordenador
- Daniel Mineiro – Investigador e Adjunto da coordenação
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Bolseiros:
- Natasha Martins - Bolseira (a tempo integral) – nov. a jun.
- Gabriel Bogossian - Bolseiro (a tempo integral) – mai. e jun.
- Vânia Galliciano - Bolseira (a tempo integral) – jan. e fev.
- Inês Borges - Bolseira (a tempo integral) – set. e out.

Investigadores a tempo parcial:
- Marcos Bazmandegan (PhD) - Investigador Sénior – nov. a jun.
- Hélia Bracons Carneiro (PhD) - Investigador Sénior – fev. a jun.
- Jorge Botelho Moniz (PhD) - Investigador Sénior – fev. a jun.
- Joaquim Franco (Mestre) - Investigador Sénior – fev. a jun.
- Jorge Santos (Lic) – Investigador – jul. a jun.
- João Antero (PhD) – Coord. inicial da equipa de vídeo e animação – set. a
dez.
- Celso Zanini – Guião, vídeo operador de imagem e montagem – jan. a jun.
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Listagem das Instituições Trabalhadas

Católicos
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Famões
Paróquia de São Pedro de Caneças
Paróquia do Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas
Paróquia de Santo Adrião
Paróquia da Ramada
Paróquia da Pontinha

Muçulmanos
Mesquita Gausiyah, Darul-Uloom de Odivelas
Mesquita Aisha Siddika de Odivelas
Centro Cultural Colinas do Cruzeiro
Masjid Muhammad de Póvoa de Santo Adrião

Protestantes (Filiados na A.E.P)
Assembleia de Deus de Odivelas
Igreja Evangélica Baptista de Odivelas
Igreja Evangélica Baptista da Ramada
Igreja Baptista Evangélica das Colinas
Igreja Cristã Maranata
Ministério Internacional Kairós
Igreja Evangélica Graça e Verdade
DOULOS - Associação Cristã de Apoio Integral

Outros protestantes
Associação Cristã Templo de Deus
Congregação Cristã Pentecostal para Todos
Igreja Maná
Casa de Oração Luz do Mundo
Igreja Sementes do Reino dos Céus
Igreja Templo da Glória
Centro de Ajuda Espiritual da Pontinha
Centro de Ajuda Espiritual de Odivelas
Centro de Ajuda Espiritual da Póvoa de Santo Adrião
Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo - Tocoísta
Igreja Adventista do Sétimo Dia de Odivelas
Igreja Adventista do Sétimo Dia da Póvoa de Santo Adrião
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Outras confissões
Brahma Kumaris Odivelas
Gurdwara Sikh Sangat Sahib
Templo de Shiva - Shiv Mandir
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Testemunhas de Jeová de Odivelas
Testemunhas de Jeová de Olival Basto
Testemunhas de Jeová da Pontinha
Testemunhas de Jeová de Caneças
Testemunhas de Jeová de Famões
Testemunhas de Jeová da Ramada
Testemunhas de Jeová dos Pombais
Fé Bahá'i de Odivelas
Comunidade Budista de Odivelas
Iylê Àse Où Josìm Òkum
Terreiro Ogum da Estrada
Racionalismo Cristão
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ISLÃO

Mapa das Mesquitas de Odivelas. Fonte: Google Earth

Aisha Siddika

A mesquita central do município de Odivelas é um lugar bastante amplo e
bem equipado. Fundada em 1983, é a mais conhecida e mais visitada entre
as quatro mesquitas de Odivelas.

Trata-se de uma construção de raiz, com boas instalações. Apresenta
espaços separados para homens e mulheres fazerem as suas orações.

Com cerca de duzentos e cinquenta membros regulares nas orações,
oferece ensino religioso para aproximadamente setenta crianças e jovens.
Encontra-se aberta ao público durante os horários das orações diárias
prescritas nos Pilares da Fé.

Nacionalidades mais presentes na comunidade: paquistanesa,
bangladeshiana, indiana, portuguesa e guineense.
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Identificação
Nome da comunidade Aisha Siddika de Odivelas
Nome do espaço religioso Mesquita Aisha Siddika de Odivelas
Família / Movimento / Confissão Muçulmanos sunitas
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 1983
Localização

Endereço
Avenida Professor Doutor Augusto Abreu
Lopes, Lote 190, nº58, 2675-300 Odivelas

Coordenadas GPS 38.795319,-9.183788
Website https://mawaqit.net/en/m/aisha-odivelas
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Diariamente: 06:45, 12:00, 14:00, 16:30 e
20:00.

Limitações à participação C. 150 pessoas.
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim em que é
usado - novo

Construção para o fim? Sim
Área bruta C. 270 m²
Comunidade
Nº de membros regulares C. 250

Nacionalidades predominantes
Paquistaneses, bangladeshianos, indianos,
portugueses e guineenses
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Masjid Muhammad

A comunidade servida por esta mesquita reúne-se num pequeno espaço
localizado na Póvoa de Santo Adrião. Sem identificação exterior, a sala de
oração encontra-se no segundo andar de um edifício comercial.

A origem desta comunidade ocorreu como resposta ao elevado número de
imigrantes na região. O antigo proprietário do local, que incluía um mini
mercado, ao perceber o elevado número de funcionários muçulmanos, doou
o espaço à comunidade. O local que antes abrigava um armazém desse
espaço comercial, atualmente, encontra-se completamente restaurado e em
bom estado.

Apesar de ser uma sala de oração simples, a mesquita alcança as
necessidades dos trabalhadores locais.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: paquistanesa,
bangladeshiana, indiana e guineenses.

Identificação
Nome da comunidade Aisha Siddika de Odivelas
Nome do espaço religioso Mesquita Aisha Siddika de Odivelas
Família / Movimento / Confissão Muçulmanos sunitas
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 1983
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Localização

Endereço
Avenida Professor Doutor Augusto Abreu
Lopes, Lote 190, nº58, 2675-300 Odivelas

Coordenadas GPS 38.795319,-9.183788
Website https://mawaqit.net/en/m/aisha-odivelas
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Diariamente: 06:45, 12:00, 14:00, 16:30 e
20:00.

Limitações à participação C. 150 pessoas.
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim em que é
usado - novo

Construção para o fim? Sim
Área bruta C. 270 m²
Comunidade
Nº de membros regulares C. 250

Nacionalidades predominantes
Paquistaneses, bangladeshianos, indianos,
portugueses e guineenses

Centro Cultural das Colinas do Cruzeiro

Moderno e bem equipado, trata-se de um espaço muito bem cuidado,
utilizado para a realização de orações, bem como para atividades sobre as
culturas, quer árabe, quer islâmica.

A organização da comunidade, que teve o seu início em 2018, possui ótima
comunicação com os seus membros, e com a comunidade envolvente,
através das redes sociais.

É um espaço bastante frequentado por não muçulmanos devido aos projetos
culturais que realiza. Atualmente, entre as mesquitas de Odivelas, é o local
de maior divulgação do Islão.

O espaço mostra-se bastante envolvido no combate à intolerância religiosa,
inclusão de refugiados e diálogos abertos com toda a população do
município.
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As nacionalidades mais presentes na comunidade são: moçambicana,
indiana e portuguesa.

Identificação
Nome da comunidade Centro Cultural Islâmico
Nome do espaço religioso Centro Cultural Colinas do Cruzeiro
Família / Movimento / Confissão Muçulmanos Sunitas Hanafitas
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2018
Localização

Endereço
Avenida Miguel Torga, nº14, 2675-663,
Odivelas

Coordenadas GPS 38.787931,-9.189332
Website https://www.spreaker.com/user/sheikhzabir

Facebook
https://www.facebook.com/palestrasislamica
s/

Instagram https://www.instagram.com/ccccruzeiro/
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Segunda à Sexta: 7:00, 14:00 e 18:00 (19:00
no Verão)

Limitações à participação C. 70 pessoas.
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 120 m²
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Comunidade
Nº de membros regulares 15 durante a semana, 30 às Sextas-feiras
Nacionalidades predominantes Moçambicanos, indianos, portugueses.

Darul Uloom - Masjid Gaussia

A esta mesquita / espaço de oração corresponde uma comunidade religiosa
bastante fechada e de difícil acesso.

Até 2016, no endereço da Darul Uloom - Masjid Gaussia estava sediada a
Associação para a Educação Islâmica em Portugal, que já não se encontra
ativa.

Esta comunidade preferiu não receber a equipe de investigação.

Identificação

Nome da comunidade Darul Uloom
Associação para a Educação
Islâmica em Portugal

Nome do espaço religioso
Darul Uloom - Masjid
Ghausia

Família / Movimento /
Confissão Muçulmanos sunitas
Agremiações a que pertence Não aplicável

Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas

Associação para a Educação
Islâmica em Portugal (até
2016)

Data de fundação 1997
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Localização
Endereço R. 3 de Abril de 1964 12A R. 3 de Abril de 1964 12A
Coordenadas GPS 3.879.332.767.189.550 3.879.332.767.189.550
Website Não possui https://islam.com.pt/
Facebook Não possui Não possui
Instagram não possui não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Não se conseguiram dados
concretos

A instituição não funciona
aparentemente desde 2016

Limitações à participação
Não se conseguiram dados
concretos

Não se conseguiram dados
concretos

Instalações

Tipologia Espaço de loja na via pública
Não se conseguiram dados
concretos

Construção para o fim? Não
Não se conseguiram dados
concretos

Área bruta
Não se conseguiram dados
concretos

Não se conseguiram dados
concretos

Comunidade

Nº de membros regulares
Não se conseguiram dados
concretos Não aplicável

Nacionalidades
predominantes

Fundamentalmente,
Paquistaneses,
bangladeshianos, indianos Não aplicável
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CATÓLICOS

Mapa das igrejas católicas. Fonte: Google Earth.

Paróquia de Santo Adrião

Trata-se de uma das paróquias com mais história em Odivelas. Com duas
igrejas principais, uma, possivelmente foi construída no século XVI, e a nova
sede, construída em 2009, que integra no seu complexo arquitetónico o
centro social. Ambos os locais são amplos, agradáveis e bem cuidados.

Mantém forte relação com a comunidade local e auxilia a população mais
frágil em muitos projetos.

Com cerca de 3000 membros regulares, a Paróquia de Santo Adrião mantém
trabalhos importantes para a sociedade local, disponibilizando educação
infantil, auxílio a idosos e acompanhamento hospitalar.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa,
brasileira, angolana, guineense e indiana.

20



Identificação

Nome da comunidade Paróquia de Santo Adrião
Centro Social e Paroquial da
Póvoa de Santo Adrião

Nome do espaço religioso
Igreja Matriz da Póvoa De
Santo Adrião Não se aplica

Nome da comunidade - 2 Comunidade de Olival Basto Não se aplica
Nome do espaço religioso 2 Igreja de Olival Basto Não se aplica
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Família / Movimento /
Confissão

Católico Apostólico Romano
/ Monfortinos Não se aplica

Agremiações a que pertence Não aplicável Não se aplica
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas

Centro Social da Póvoa de
Santo Adrião Não se aplica

Data de fundação Entre os séculos XV e XVI 2009
Localização

Endereço

Rua Major Mouzinho de
Albuquerque, nº 11,
2620-153, Póvoa de Santo
Adrião

Rua Major Mouzinho de
Albuquerque, nº 11,
2620-153, Póvoa de Santo
Adrião

Coordenadas GPS 38.801130,-9.163132 38.801130,-9.163132

Endereço 2
Rua Manuel Ferreira, nº 7,
2620-038, Olival Basto

Rua Manuel Ferreira, nº 7,
2620-038, Olival Basto

Coordenadas GPS 2 38.791033,-9.164847 38.791033,-9.164847
Website www.paroquiapsadriao.com https://www.csppsa.org/

Facebook
https://www.facebook.com/p
aroquiapsadriao/

https://www.facebook.com/C
ENTROSOCIALPPSAdriao/

Instagram
https://www.instagram.com/c
sppsa/

https://www.instagram.com/c
sppsa/

Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Domingo: 10:00, 12:00 e
18:00. Terça: 18:00. Quarta:
19:00. Quinta: 18:00. Sexta:
19:00 e Sábado: 18:00.

Limitações à participação C. 460 pessoas C. 250 pessoas
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim
em que é usado - antigo Instalações próprias

Construção para o fim? Sim Sim
Área bruta C. 300 m2 C. 500 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 3000 pessoas Não se aplica

Nacionalidades
predominantes

Portugueses, brasileiros,
angolanos, guineenses,
indianos... Não se aplica

Paróquia da Pontinha

A Igreja paroquial foi construída entre 1951 e 1954, numa zona em franco
desenvolvimento urbanístico em meados do século passado.

22

http://www.paroquiapsadriao.com/
https://www.csppsa.org/
https://www.facebook.com/paroquiapsadriao/
https://www.facebook.com/paroquiapsadriao/
https://www.facebook.com/CENTROSOCIALPPSAdriao/
https://www.facebook.com/CENTROSOCIALPPSAdriao/
https://www.instagram.com/csppsa/
https://www.instagram.com/csppsa/
https://www.instagram.com/csppsa/
https://www.instagram.com/csppsa/


O Centro Paroquial e Social, que fica junto da igreja, foi construído mais
recentemente, em 1986.

A paróquia auxilia atualmente aproximadamente 500 famílias necessitadas.
Fornece, ainda, serviços de educação, saúde, desporto e bem estar.

Entre os serviços de cunho religioso, a comunidade tem acesso a um grupo
coral e a estudos bíblicos.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa,
brasileira, angolana e santomense.

Identificação

*Realiza diversos trabalhos de
apoio em instituições
credenciadas, a sede do Centro
Social é apenas de cunho
administrativo.

Nome da comunidade
Centro Paroquial da
Pontinha

Centro Social da Paróquia
da Pontinha

Nome do espaço religioso

Igreja Paroquial da
Sagrada Família da
Pontinha Não se aplica
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Nome da comunidade - 2
Comunidade do Vale
Grande e Vale Pequeno

Nome do espaço religioso - 2 Capela de São Pedro

Nome da comunidade - 3
Comunidade de Santo
António

Nome do espaço religioso - 3 Capela de Santo António

Nome da comunidade - 4
Comunidade de Santa
Maria da Barreta

Nome do espaço religioso - 4 Capela de Santa Maria

Nome da comunidade - 5
Comunidade Católica de
Santo Eloy

Nome do espaço religioso - 5 Capela de Santo Elói

Nome da comunidade - 6
Comunidade da Quinta do
Pinheiro

Nome do espaço religioso - 6 Capela de S. José
Família / Movimento /
Confissão

Católico Apostólico
Romano / Franciscanos Não se aplica

Agremiações a que pertence Não aplica Não se aplica
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas

Centro Social da Paróquia
da Pontinha

Data de fundação 1954 1986
Localização

Endereço

Rua São Francisco Xavier,
nº 181, 1675-164,
Pontinha

R. São Francisco Xavier
181, Pontinha.

Coordenadas GPS 38.769241,-9.198016 38.769241,-9.198016

Website
https://www.patriarcado-lis
boa.pt/ Não possui

Facebook

https://www.facebook.com/
comunidadecatolicasantoe
loy/ Não possui

Instagram Não possui Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Terça a Sexta às 8:00.
Sábado às 17:00 e
Domingo às 9:00 e 11:30.

Segunda a Sexta: 8:00 às
12:00.

Limitações à participação C. 130 pessoas C. 20 pessoas
Instalações

Tipologia

Edifício construído para o
fim em que é usado -
antigo Sala administrativa

Construção para o fim? Sim Prédio de moradia
Área bruta C. 200 m2 C. 100 m2
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Comunidade
Nº de membros regulares c. 1500 Não se aplica

Nacionalidades predominantes
Portugueses, brasileiros,
angolanos e santomenses. Não se aplica

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Famões

A Igreja Nossa Senhora do Rosário de Famões, é o principal local de culto
católico da região, tendo a paróquia outros dois locais de oração. O Centro
Social e Paroquial, anexo à Igreja Paroquial, funciona desde 1998.

Promove, com o ativo de apoio social: auxílio a toxicodependentes, cantina
social, serviços educacionais e de ajuda à população idosa. Cerca de 500
famílias carenciadas recebem apoio.

A paróquia tem ainda uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), permitindo à população local, especialmente aos
desempregados e cidadãos com dificuldade de inserção no mercado de
trabalho, o acesso a programas de formação.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa,
brasileira, cabo-verdiana, angolana e guineense.
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Identificação
* O Centro comunitário se
divide em 3 núcleos.

Nome da comunidade
Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário de Famões

Centro Comunitário e
Paroquial de Famões

Nome do espaço religioso Igreja Paroquial de Famões Não se aplica

Nome da comunidade 2
Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário de Famões

Nome do espaço religioso 2 Igreja do Casal da Silveira
Família / Movimento /
Confissão

Igreja Católica Apostólica
Romana Não se aplica

Agremiações a que pertence Não aplicável Não se aplica
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas

Centro Comunitário e Paroquial
de Famões

Data de fundação 1998 1998
Localização

Endereço
Rua Marechal Gomes da
Costa, nº 3, 1685-901, Famões

Rua do Centro
Comunitário Paroquial,1

Coordenadas GPS 38.791110,-9.202758 38.79134762623751

Website https://ccparoquial-famoes.org/
https://ccparoquial-famo
es.org/

Facebook

https://www.facebook.com/Par%
C3%B3quia-de-Nossa-Senhora-
do-Ros%C3%A1rio-de-Fam%C3
%B5es

Instagram Não possui Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Terça a Sexta: 18:30. Domingo:
9:00 e 11:30.

Dias úteis das 08:30 às
12:30 e das 16:30 às
18:30

Limitações à participação C. 200 pessoas Não se aplica
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim
em que é usado - novo Edifício (sede)

Construção para o fim? Sim
Sim, foi construído para
ser Centro Social

Área bruta C. 300 m2
Não se conseguiram
dados concretos

Comunidade

Nº de membros regulares
Não se conseguiram dados
concretos Não se aplica

Nacionalidades predominantes

Portugueses, angolanos,
caboverdianos, guineenses e
brasileiros Não se aplica
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Paróquia da Ramada

A mais recente paróquia católica de Odivelas nasceu em 1990, fruto da
necessidade de apoio espiritual aos crentes, que foram residir nesta região.
O Centro Comunitário Social foi construído em 1997.

A comunicação com os membros da comunidade recorre bastante aos meios
digitais e às redes sociais (a paróquia possui uma equipa dedicada à
vertente da comunicação).

Como apoio à comunidade, o Centro Comunitário Social coloca à disposição;
educação infantil e apoio a pessoas com deficiência, assim como a idosos.

A nacionalidade mais presente na comunidade é a portuguesa.

Identificação

Nome da comunidade Paróquia da Ramada
Centro Comunitário e
Paroquial da Ramada

Nome do espaço religioso
Igreja Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos

Centro Comunitário e
Paroquial da Ramada

Família / Movimento /
Confissão

Igreja Católica Apostólica
Romana Não aplicável
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Agremiações a que pertence Não aplicável Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas

Centro Comunitário e
Paroquial da Ramada Não aplicável

Data de fundação 1990 1997
Localização

Endereço

Rua Marquesa de Alorna, nº
4 - Bons Dias, 2620-270,
Ramada

Rua Marquesa de Alorna, nº
4 - Bons Dias, 2620-270,
Ramada

Coordenadas GPS 38.804896,-9.211872 38.804896,-9.211872

Website www.paroquiadaramada.org
centrocomunitariodaramada.
org/

Facebook
https://www.facebook.com/P
aroquiadaramada

https://www.facebook.com/cc
pramada

Instagram
https://www.instagram.com/c
cpramada/

https://www.instagram.com/c
cpramada/

Youtube

https://www.youtube.com/ch
annel/UCibsEZEMrKNsRPr
MK9jIq5w

Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Terça a Sábado: 19:00.
Domingo: 9:00, 10:30 e
19:00.

Segunda a Sexta das 07:00
às 19:00

Limitações à participação C. 150 pessoas Não se aplica
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim
em que é usado - novo Construção própria

Construção para o fim? Sim Sim

Área bruta C. 1200 m2
Valor incluso no total da
Paróquia

Comunidade
Nº de membros regulares C. 1000 Não se aplica
Nacionalidades
predominantes Portugueses Não se aplica

Paróquia de São Pedro de Caneças

Já referida em documentação de 1719, a Igreja Matriz de Caneças é um
templo relativamente pequeno que consegue abraçar as necessidades dos
seus membros. O edifício está bem conservado. A comunidade é composta
por membros bastante presentes na vida da paroquia.

Ligado à paróquia, o Seminário de Caneças, tem hoje treze seminaristas, de
diferentes nacionalidades, que ali aprofundam a sua vocação sacerdotal.
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As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa, brasileira
e polaca.

Identificação

Nome da comunidade
Paróquia de São Pedro de
Caneças

Nome do espaço religioso
Igreja São Pedro de
Caneças

Seminário Redemptoris
Mater de Caneças

Família / Movimento /
Confissão

Igreja Católica Apostólica
Romana

Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas Seminário de Caneças
(criar ficha para cada
institução em coluna própria)
Data de fundação 1719
Localização

Endereço
Largo Vieira Caldas,
1675-605, Odivelas

Quinta do Pinhal Verde, Rua
do Pinhal Verde, 4

Coordenadas GPS 38.813089,-9.227944
38.818952061041976,
-9.228430315792929

Website Não possui
http://seminarios.patriarcado-
lisboa.pt/

Facebook

https://www.facebook.com/P
ar%C3%B3quia-de-S-Pedro-
de-Cane%C3%A7as-308433
372543685 Não possui
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Instagram Não possui Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Terça a Sexta 9:00; Quarta
às 18:00; Sábado às 17:30 e
Domingo às 10:00. Não se aplica

Limitações à participação 150 pessoas 22 seminaristas
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim
em que é usado - antigo Seminário

Construção para o fim? Sim
Era antes o seminário
Macau

Área bruta 200 m2 Quinta com 5 hectares
Comunidade
Nº de membros regulares C. 250 C. 13

Nacionalidades
predominantes

Portugueses, brasileiros e
polacos

Portugueses, polacos,
argentinos, angolonas,
italianos...

Paróquia do Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas

Na zona central do município, junto do centro histórico, perto do Mosteiro de
D. Dinis, a Igreja Matriz de Odivelas foi reconstruída nos finais do séc. XVII e
encerrada durante o séc. XVIII. Além da Igreja Matriz, fazem parte da
paróquia outras três igrejas.

Possui forte movimento de voluntariado, especialmente de cidadãos já
reformados, que realizam muitos dos múltiplos trabalhos sociais.

Esta paróquia realiza cultos, direcionados para as comunidades brasileiras e
africanas.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana,
cabo-verdiana, brasileira e portuguesa.
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Identificação

Nome da comunidade

Comunidade das Patameiras da

Paróquia do Santíssimo Nome de

Jesus de Odivelas

Nome do espaço religioso

Igreja Matriz de Odivelas

(Santíssimo Nome de Jesus)

Centro Comunitário Paroquial de

Odivelas

Nome da comunidade 2

Comunidade de Vale do Forno da

Paróquia do Santíssimo Nome de

Jesus de Odivelas

Nome do espaço religioso 2 Igreja do Divino Espírito Santo

Nome da comunidade 3

Comunidade da Sagrada Família -

Codivel

Nome do espaço religioso 3

Igreja da Sagrada Família de

Nazaré

Nome da comunidade 4

Comunidade São José Operário –

Arroja

Nome do espaço religioso 4 Igreja de São José

Família / Movimento / Confissão Igreja Católica Apostólica Romana

Agremiações a que pertence Não aplicável

Instituições (sociais, IPSS, etc)

detidas

Centro Comunitário Paroquial de

Odivelas

Data de fundação Século XVI

Localização

Endereço

Rua Alberto Monteiro, s/n,

2675-273, Odivelas

Rua Alberto Monteiro, s/n,

2675-273, Odivelas

Coordenadas GPS 8.791236,-9.180891 8.791236,-9.180891
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Website www.paroquiadeodivelas.com Não possui

Facebook

https://www.facebook.com/paroq

uia.odivelas

https://www.facebook.com/Centr

oComunitarioParoquialDeOdivelas

/

Instagram

https://www.instagram.com/paro

quia.deodivelas/ Não possui

Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Segunda a sexta às 09:00; terça a

sexta às 19:30; sábado às 09:00,

15:30, 17:00 e 18:30; domingo às

08:15, 10:30, 12:00 e 18:30

Segunda a sexta das 08:00 às

19:00

Limitações à participação C. 55 pessoas Não se aplica

Instalações

Tipologia

Edifício construído para o fim em

que é usado - antigo

Junto da Igreja em uma sala

reservada.

Construção para o fim? Sim Sim

Área bruta C. 45 m2 40 m2

Comunidade
Nº de membros regulares Não conseguiram dados concretos C. 700 pessoas

Nacionalidades predominantes

Angolanos, caboverdianos,

brasileiros e portugueses Portugueses
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PROTESTANTISMO

Mapa dos locais protestantes. Fonte: Google Earth.

Igreja Baptista de Odivelas

A comunidade baptista existe há mais de meio século em Odivelas. O
espaço de oração, apesar de pequeno, alberga um número expressivo de
fiéis.

Muitos dos membros desta igreja, numa prática consolidada com a
pandemia, acompanham as cerimónias religiosas online, em tempo real,
através das redes sociais.

A comunidade procura adequar as necessidades dos seus membros,
organizando e acolhendo cursos e formação profissional (quer em formato
híbrido, quer presencial e totalmente online).

Para além das atividades religiosas, a comunidade também oferece apoio
psicológico aos seus membros.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: brasileira, angolana e
portuguesa.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Baptista
Nome do espaço religioso Igreja Baptista de Odivelas
Família / Movimento / Confissão Igreja Baptista Histórica
Agremiações a que pertence Aliança Evangélica Portuguesa
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 1964
Localização

Endereço
Praceta Vasco da Gama Fernandes 2A,
2675-461 Odivelas

Coordenadas GPS 38°47'09.8"N 9°10'46.8"W
Website http://www.iebodivelas.pt/
Facebook https://www.facebook.com/iebodivelas
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 10:15 e 11:00. Quarta as 20:00
Limitações à participação C. 65 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 180 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 45
Nacionalidades predominantes Portuguesa, angolana e brasileira
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Igreja Baptista da Ramada

Num espaço construído com a finalidade religiosa, bastante bem preservado
e aconchegante, a Igreja Baptista da Ramada tem mais de quarenta anos de
atividade junto da população circundante e, também, vinda de Mafra.

Para além de trabalho social, a igreja disponibiliza no local aulas de música
gratuitas (coral, piano e guitarra) e formação religiosa.

Os cultos, mantendo as práticas adoptadas na pandemia, são transmitidos
online.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
brasileira.

Identificação
Nome da comunidade Igreja Baptista Evangélica da Ramada
Nome do espaço religioso Igreja Batista da Ramada
Família / Movimento / Confissão Igreja Baptista Histórica
Agremiações a que pertence Aliança Evangélica Portuguesa

Instituições (sociais, IPSS, etc)
Associação das Igrejas Batistas para o Evangelismo
Mundial
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Data de Fundação 1981
Localização

Endereço
Rua do Poder Local 10, 2620-389 Ramada,
Portugal

Coordenadas GPS 38.80662408575202, -9.19885081557624
Website ibramada.pt
Facebook https://www.facebook.com/igrejabaptistaramada
Instagram https://instagram/com/ibr_ramada
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Quarta as 20:30, Terça as 20:30 e Domingo as
10:00

Limitações à participação C. 150 pessoas
Instalações

Tipologia
Edifício construído para o fim em que é usado -
novo

Construção para o fim? Sim
Área bruta C. 120 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 65
Nacionalidades predominantes Portugueses e Brasileiro

Igreja Baptista Evangélica das Colinas

Destacando-se pelo elevado número de jovens entre seus membros, a Igreja
Baptista Evangélica das Colinas, localizada na zona das Colinas do Cruzeiro,
é a mais nova entre as igrejas baptistas do município.

O local de oração e culto é relativamente pequeno, mas aconchegante e em
muito bom estado de conservação.

Devido às origens dos seus membros, esta igreja tem cultos em inglês, para
além do português. Também as redes sociais são usadas para transmissão
das celebrações online
À comunidade, a igreja oferece aulas de inglês, para além de regulares
atividades educativas infantis.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: brasileira,
portuguesa, canadense e estadunidense.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Baptista Evangélica das Colinas
Nome do espaço religioso Igreja Baptista Evangélica das Colinas
Família / Movimento / Confissão Igreja Baptista

Agremiações a que pertence
Associação de Igrejas Baptistas para Evangelismo
Mundial (AiBEM)

Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data de Fundação 2020
Localização
Endereço  Avenida Miguel Torga 13, Colinas do Cruzeiro
Coordenadas GPS 38.793924835653286, -9.175042650406377
Website http://www.ibecolinas.com/
Facebook https://www.facebook.com/IBEColinas
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Domingo às 10:00 (Culto em inglês) e as 11:30
(Culto em Português)

Limitações à participação C. 25 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta 97 m2
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Comunidade
Nº de membros regulares C. 40 pessoas

Nacionalidades predominantes
Portugueses, brasileiros, canadenses e
estadunidenses

Assembleia de Deus Odivelas (ADL)

A Assembleia de Deus de Odivelas é a comunidade assembleiana mais
antiga da região de Odivelas. O seu atual espaço de culto e oração fica
localizado no interior de um centro comercial, onde tem um amplo espaço
que responde ao crescente e expressivo número de membros ativos.

A igreja realiza, também, transmissões dos cultos online pelo Facebook.

Nos últimos anos a Assembleia de Deus de Odivelas tem pela primeira vez
uma liderança feminina, o que fez com o que local conduzisse alguns de
seus trabalhos em favor das mulheres da comunidade.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa,
brasileira, santomense e cabo-verdiana.
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Identificação
Nome da comunidade Assembleia de Deus de Odivelas
Nome do espaço religioso ADL Odivelas
Família / Movimento / Confissão Igreja Protestante Evangélica
Agremiações a que pertence Aliança evangélica Portuguesa
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2001
Localização

Endereço
Centro Comercial Oceano, loja 66, Av. D.
Dinis, 2675-328 Odivelas, Portugal

Coordenadas GPS 38.787144,-9.180666
Website https://www.adlisboa.pt/Odivelas.html

Facebook

https://m.facebook.com/pages/category/Ass
emblies-of-God/ADL-Odivelas-40776652937
2570/?locale2=pt_PT

Instagram instagram.com/adlodivelas_kirk
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 10:00 e Sexta as 16:00
Limitações à participação C. 170 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 300 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 100

Nacionalidades predominantes
portugueses, brasileiros, santomenses e
cabo-verdianos.

DOULOS - Associação Cristã de Apoio Integral

A DOULOS é uma igreja de cariz pentecostal, localizada na região central de
Odivelas. Divide o seu pequeno espaço de culto e de oração com a Igreja
Sementes do Reino dos Céus. O local, que antes era um armazém, funciona
como espaço de culto desde 2007 e encontra-se bem cuidado e bem
equipado.

A DOULOS - Associação Cristã de Apoio Integral, realiza a transmissão dos
seus cultos através do Facebook.
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Aos seus membros, a igreja oferece ensino bíblico, para além de
organizarem atividades comunitárias para apoio aos mais necessitados.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
brasileira.

Identificação
Nome da comunidade DOULOS - Associação Cristã de Apoio Integral
Nome do espaço religioso Igreja Cristã
Família / Movimento / Confissão Pentecostal
Agremiações a que pertence Aliança Evangélica Portuguesa
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data da fundação 2007
Localização

Endereço
Rua Heróis de Chaimite, 5-7 2675-376 Odivelas,
Portugal

Coordenadas GPS 38°47'34.2"N 9°10'04.0"W
Website Não possui
Facebook http://Facebook.com/doulos.pt
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Domingo as 10:30 e 19:00; Quarta as 21:00; Quinta
as 19:00; Sexta as 21:00 e Sábado as 19:00.

Limitações à participação C. 70 pessoas
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Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta 380 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 80
Nacionalidades predominantes Portugueses e brasileiros

Igreja Cristã Maranata

A Igreja Maranata é hoje uma das igrejas pentecostais mais tradicionais de
Portugal, com sede no Porto.

Bastante fechada, não foi possível estabelecer contacto com a liderança
desta igreja. A administração de todas as igrejas desta denominação é
centralizada na direção internacional, no Brasil.
Possui rádio e programas audiovisuais online.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: brasileira e
portuguesa.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Cristã Maranata
Nome do espaço religioso Igreja Cristã Maranata
Família / Movimento / Confissão Igreja Protestante
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data da fundação Não se conseguiram dados concretos
Localização
Endereço Largo Elina Guimarães, 6D, 2675-308 - Odivelas
Coordenadas GPS 38.795983,-9.174681
Website https://icmigrejacristamaranata.pt/

Facebook
www.facebook.com/igrejacristamaranataportugalofi
cial

Instagram @igrejacristamaranata_oficial

Youtube
www.youtube.com/channel/UCq7QhnR3nvvnzF_9
MwrqnsA

Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Quarta e Quinta às 20:00; Sábado às 19:30 e
Domingo às 10:30

Limitações à participação C. 40 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 55 m2
Comunidade
Nº de membros regulares Não se conseguiram dados concretos
Nacionalidades predominantes Brasileros e portugueses

Ministério Internacional Kairos

A comunidade Ministério Internacional Kairos encontra-se em Odivelas,
Olival Basto, desde 2002. O local de culto e oração, que antes era uma
oficina, é bastante amplo. A decoração exterior do edifício procura imitar uma
construção "a castela".

De cariz neopentecostal, esta igreja destaca-se pelo expressivo número de
membros jovens.
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A transmissão das cerimónias religiosas é realizada em tempo real através
do Facebook. À comunidade, a igreja oferece aulas de dança, bem como
ensino bíblico a todas as idades.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
brasileira.

Identificação
Nome da comunidade Ministério Internacional Kairos
Nome do espaço religioso Ministério Internacional Kairos
Família / Movimento / Confissão Protestantes
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data da fundação 2004
Localização
Endereço Rua 25 de Abril, 40 e 41, Quinta da Várzea
Coordenadas GPS 38.797176958569345, -9.160305015172073
Website www.mikairos.org
Facebook https://www.facebook.com/MIKairos/
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 10:00
Limitações à participação C. 250 pessoas
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Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 1000 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 180
Nacionalidades predominantes Portugueses e Brasileiros

Igreja Sementes do Reino dos Céus

Igreja fundada por imigrantes brasileiros, mantém essa dominante na
composição dos seus membros.

O espaço de culto e oração da Igreja Sementes do Reino dos Céus
encontra-se em plena zona comercial. Como o espaço é pequeno é dividido
com outro grupo religioso, a Igreja Doulos. De raiz pentecostal, transmite as
suas cerimónias através do Facebook.

Embora realize atividades de assistência à comunidade, a igreja foca
primordialmente a sua ação no campo religioso e de ensino confessional.

A nacionalidade mais presente na comunidade é a brasileira.
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Identificação
Nome da comunidade Sementes do Reino dos Céus
Nome do espaço religioso Igreja Sementes do Reino dos Céus
Família / Movimento /
Confissão Pentecostal
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas Não possui
Data de Fundação 2015
Localização
Endereço Rua Heróis de Chaimite, 5-7 2675-376 Odivelas, Portugal
Coordenadas GPS Rua Heróis de Chaimite, 5-7 2675-376 Odivelas, Portugal
Website Não possui

Facebook
https://www.facebook.com/Igreja-Sementes-do-Reino-dos-
C%C3%A9us-331237087292128

Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Quinta as 19:00 e Sábado as 18:00
Limitações à participação C. 120 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 300 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 40
Nacionalidades
predominantes Brasileiros

Associação Cristã Templo de Deus

O espaço de culto e oração da Associação Cristã Templo de Deus está
localizado dentro de um espaço comercial. Trata-se de uma sala pequena
que acolhe, na sua maioria imigrantes africanos.

No ano de 2022 mudaram de instalações para um local maior, mas ainda
para um centro comercial.

De raiz pentecostal, realizam atividades regulares com o seu grupo de
jovens, na assistência a pessoas desfavorecidas.

45

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=38.79419904434%2C-9.1692709922791&fbclid=IwAR2dGxOzj5MjTWjN3XKMI-tRKnXEwHWaEx8Xlrm7gcGi21qTqSESTnZysiU
https://www.facebook.com/Igreja-Sementes-do-Reino-dos-C%C3%A9us-331237087292128
https://www.facebook.com/Igreja-Sementes-do-Reino-dos-C%C3%A9us-331237087292128


Parte da comunicação com a comunidade e com a envolvente, tem lugar
através das redes sociais. Regularmente fazem distribuição de panfletos na
zona envolvente.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana, guineense
e cabo-verdiana.

Identificação
Nome da comunidade Associação Cristã Templo de Deus
Nome do espaço religioso Associação Cristã Templo de Deus
Família / Movimento /
Confissão Pentecostal
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas Não possui
Data de Fundação 2000
Localização
Endereço Rua Tomás de Anunciação, 10, A-B. Odivelas. 2675-455
Coordenadas GPS 38.796497,-9.177595
Website Não possui
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça as 19:00 e 20:30. Quarta as 19:00
Limitações à participação C. de 50 pessoas
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Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 150 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 50
Nacionalidades
predominantes angolanos, santomenses, cabo verdianos, guineenses

Igreja Evangélica Graça e Verdade

A Igreja Evangélica Graça e Verdade foi fundada em 1989. Com um espaço
bastante grande, a igreja conta com uma área com várias valências para
múltiplas atividades com a comunidade.

Com uma aposta bastante forte nas redes sociais, disponibilizam a
transmissão de cultos online. A sua comunicação com a comunidade dá-se
predominantemente por meio das redes sociais.

Não foi possível, ao longo da pesquisa, recolher dados mais profundos sobre
a comunidade, uma vez que os líderes optaram por não colaborar com o
projeto.

A nacionalidade mais presente na comunidade é a portuguesa.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Graça e Verdade
Nome do espaço religioso Igreja Evangélica Graça e Verdade
Família / Movimento /
Confissão Pentecostal
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS,
etc) detidas Não se conseguiram dados concretos
Data da fundação 1989
Localização
Endereço Rua Dr. Alexandre Braga, 4 - C, 2675-274 Odivelas
Coordenadas GPS 38.787979219207244, -9.182428244008424
Website http://www.gracaeverdade.pt/

Facebook
https://m.facebook.com/Igreja-Evang%C3%A9lica-Gra%C
3%A7a-e-Verdade-251800938298321/

Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Domingo as 10:30; Terça 15:00 e 16:00; Quarta as 15:00;
Quinta as 15:00 e Sexta 21:00

Limitações à participação Não se conseguiram dados concretos
Instalações
Tipologia Não se conseguiram dados concretos
Construção para o fim? Não se conseguiram dados concretos
Área bruta C. 450 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 85
Nacionalidades
predominantes Portugueses

Casa de Oração Luz do Mundo

Igreja oriunda do México, a Casa de Oração Luz do Mundo é de raiz
pentecostal com organização centralizada internacionalmente.

A sede portuguesa, em Odivelas, localiza-se onde antes era uma clínica
estética, sendo um espaço pequeno apenas dedicado aos cultos.

Como forma de angariação de fiéis, os seus membros realizam visitas na
comunidade envolvente para divulgar os trabalhos religiosos.
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Durante o exercício desta investigação, o espaço foi subitamente encerrado,
ao mesmo tempo que informações de caráter alegadamente criminal, nos
EUA, atingiram a comunidade.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: santomense,
mexicana e portuguesa.

Identificação

Nome da comunidade
Igreja do Deus Vivo Coluna e Baluarte da
Verdade à Luz do Mundo

Nome do espaço religioso Casa de Oração Luz do Mundo
Família / Movimento / Confissão Pentecostalismo
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data da fundação Não se conseguiu dados concretos
Localização
Endereço R. António Maria Bravo 14, 2675-626 Odivelas
Coordenadas GPS 38.790660128178104, -9.18247837341392
Website https://lldm.org/

Facebook
https://www.facebook.com/igrejaaluzdomundop
ortugal

Instagram https://www.instagram.com/lldm_lisboa/
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 10:00 e 19:00
Limitações à participação C. 70 pessoas
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Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta 280 mt2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 10
Nacionalidades predominantes Santomenses, mexicanos e portugueses

Congregação Cristã Pentecostal para Todos

A Congregação Cristã Pentecostal para Todos, fundada em 2014, é uma
denominação petecostal relativamente nova em Odivelas, usando um espaço
já antes ocupado por outra igreja.

Criada e administrada por uma comunidade africana, o local de culto e
oração é significativamente grande, porém já é pequeno para a alta
frequência de membros que comparecem às reuniões.

Realizam atividades de apoio à comunidade, especialmente aulas de canto
coral e ensino musical, para além do mais tradicional ensino religioso. A
comunidade também faz distribuição semanal de pão na zona envolvente da
igreja.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana, guineense
e cabo-verdiana.
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Identificação
Nome da comunidade Congregação Cristã Pentecostal para Todos
Nome do espaço religioso Congregação Cristã Pentecostal para Todos
Família / Movimento /
Confissão Igreja Protestante Evangélica
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data da fundação 2014
Localização
Endereço R. de Angola 49, 2620-037 Olival Basto
Coordenadas GPS 38.788551844217096, -9.168901373248985
Website https://linktr.ee/ccppt
Facebook https://www.facebook.com/ccppt/
Instagram https://www.instagram.com/congregacao_ccppt
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 10:00 e 16:00.
Limitações à participação C. 80 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 400 m²
Comunidade
Nº de membros regulares C. 120
Nacionalidades predominantes Angolanos, santomenses, cabo verdianos e guineenses

Centro de Ajuda Espiritual

Também conhecida como Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), o
Centro de Ajuda Espiritual é a logomarca adotada recentemente pela IURD.

Com origem no Brasil, a igreja possui administração centralizada e
internacional. No município de Odivelas encontramos três espaços desta
confissão neopentecostal para culto e oração.

Bastante centralizados e hierarquizados, e bastante receosos devido às
situações recentes em que foram acusados de práticas menos lícitas,
nenhum dos Centros de Ajuda Espiritual soube dar as informações pedidas
neste projeto, tendo-nos encaminhado para um advogado que responderia a
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todas as questões. Até ao presente momento, não obtivemos retorno por
parte do advogado.

Identificação
Nome da comunidade Centro de Ajuda Espiritual da Póvoa de Santo Adrião

Nome do espaço religioso
Igreja Universal do Reino de Deus de Povoa de Santo
Adrião

Nome da comunidade 2 Centro de Ajuda Espiritual de Odivelas
Nome do espaço religioso 2 Igreja Universal do Reino de Deus de Odivelas
Nome da comunidade 3 Centro de Ajuda Espiritual da Pontinha
Nome do espaço religioso 3 Igreja Universal do Reino de Deus da Pontinha
Família / Movimento /
Confissão Neopentecostalismo
Agremiações a que pertence Igreja Universal do Reino de Deus - Brasil
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data da fundação Não se conseguiram dados concretos
Localização

Endereço
Rua General Alves Roçadas, nº 4, Póvoa de Santo
Adrião, Odivelas

Coordenadas GPS 38.793603,-9.168323
Website https://www.universal.org
Facebook https://www.facebook.com/IgrejaUniversalPT/
Instagram https://www.instagram.com/igrejauniversalpt/
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Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Segunda a Quinta às 10:00 e 19:30; Sexta às 12:00;
Domingo as 09:30

Limitações à participação C. 200 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não se conseguiram dados concretos
Área bruta Não se conseguiram dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares Não se conseguiram dados concretos
Nacionalidades predominantes Não se conseguiram dados concretos

Igreja Templo da Glória

Oriunda de uma vertente/dissidência da Assembleia de Deus, a Igreja
Templo da Glória, antes, Igreja Nação, existe desde 2021. Realiza os seus
cultos numa pequena sala dentro de um centro comercial, onde antes era um
antigo cinema. Não possui comunicação por meio das redes sociais.

O espaço foca as suas ações quase exclusivamente na prática religiosa. A
comunidade faz regularmente ações junto da comunidade sem-abrigo.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: brasileira e
portuguesa.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Templo da Glória
Nome do espaço religioso Igreja Templo da Glória
Família / Movimento / Confissão Pentecostal
Agremiações a que pertence Não se aplica
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data da fundação 2021
Localização
Endereço R. Maj. Caldas Xavier 52B, 2675-311 Odivelas
Coordenadas GPS 38.791910, -9.174068
Website Não possui
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Sábado às 20:00 e Domingo às 09:30
Limitações à participação C. 50 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 40 mt2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 16 pessoas
Nacionalidades predominantes Brasileiros e Portugueses

Igreja Maná

A Igreja Maná, de cariz neopentecostal, é de origem portuguesa. Com canal
de televisão por cabo e uma rede digital de ensino, a chamada Escola Bíblica
Maná, contendo cursos, aulas e materiais gratuitos, toda a gestão se
encontra centralizada numa administração mundial.

Durante a visita da equipa de investigação, foi solicitada a sua saída do local,
tendo sido indicada a página na internet como espaço e forma de
comunicação. Até ao presente momento, a nossa equipa não obteve
qualquer retorno às tentativas de contacto.
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Identificação
Nome da comunidade Igreja Maná
Nome do espaço religioso Igreja Maná
Família / Movimento / Confissão Neopentecostalismo
Agremiações a que pertence Igreja Maná
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não se conseguiram dados concretos
Data da fundação Não se conseguiram dados concretos
Localização
Endereço R. Sebastião da Gama 1D, 2675-626 Odivelas
Coordenadas GPS 38.782620 Lng. -9.188616
Website http://igrejamana.com/int/inicial5.php?p=384
Facebook https://www.facebook.com/manaigrejacrista/
Instagram https://www.instagram.com/igrejamana_oficial/
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Sexta as 21:00 e Domingo as 10:30
Limitações à participação Não se conseguiram dados concretos
Instalações
Tipologia Não se conseguiram dados concretos
Construção para o fim? Não se conseguiram dados concretos
Área bruta Não se conseguiram dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares Não se conseguiram dados concretos
Nacionalidades predominantes Não se conseguiram dados concretos
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OUTRAS IGREJAS CRISTÃS

Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo

Oriunda de Angola, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo,
também conhecida como Tocoístas, está presente desde 1990 na região de
Lisboa e tem forte presença no município de Odivelas.

Localizado junto à estação do metropolitano do Senhor Roubado, o espaço
de culto é pequeno, com dois andares onde se realizam as cerimónias e
celebrações da comunidade.

Com cerca de duzentos e trinta membros, a igreja oferece espaço de
convívio para estreitamento de laços, com atividades musicais e de caráter
educativo religioso.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana, portuguesa
e santomense.
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Identificação
Nome da comunidade Comunidade Tocoísta de Odivelas

Nome do espaço religioso
Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no
Mundo - Tocoista

Família / Movimento / Confissão Igreja Protestante
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 1990
Localização

Endereço
Rua do Sr. Roubado, Lote 1, 2675-251,
Vale do Forno, Odivelas

Coordenadas GPS 38.783945,-9.175905
Website https://igrejalisboa.azurewebsites.net/

Facebook
https://www.facebook.com/ostocoistasemp
ortugal

Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo às 10:00
Limitações à participação C. 50 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 50 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 230
Nacionalidades predominantes Angolanos, portugueses e santomenses

Igreja Adventista do Sétimo Dia de Odivelas

Localizado numa zona residencial e central, a Igreja Adventista do Sétimo
Dia de Odivelas funciona num local relativamente pequeno.

Apesar de autónomas, todas igrejas adventistas seguem a organização
nacional, primeiro, e internacional, que proporciona às comunidades locais
um enquadramento e planificação de atividades.

Os cultos são transmitidos online por meio do Youtube, e a comunicação com
a comunidade e a envolvente dá-se, fundamentalmente, através dos meios
digitais, sendo ainda realizada a distribuição de panfletos.
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As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana,
cabo-verdiana, santomense, portuguesa e brasileira.

Identificação
Nome da comunidade Igreja Adventista do Sétimo Dia de Odivelas
Nome do espaço religioso Igreja Adventista do Sétimo Dia
Família / Movimento / Confissão Adventistas do Sétimo Dia
Agremiações a que pertence União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui (fazem parte da ADRA)
Data de fundação 1906 (data nacional)
Localização
Endereço Rua José Malhoa, nº 16A, 2675-396 Odivelas
Coordenadas GPS 38.792658,-9.176128
Website http://iasdodivelas.weebly.com/
Facebook https://www.facebook.com/adventistasodivelas
Youtube https://www.youtube.com/user/byronrodrigues
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Sábado: 9:45 e 11:15. Quarta: 20:00
Limitações à participação C. 120 pessoas.
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
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Área bruta C. 140 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 150

Nacionalidades predominantes
Angolanos, cabo-verdianos, santomenses,
portugueses e brasileiros.

Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santo Adrião

A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santo Adrião funciona também num
local relativamente pequeno.

Apesar de autónomas, todas as igrejas adventistas seguem a organização
nacional, primeiro, e internacional, que proporciona às comunidades locais
um enquadramento e planificação de atividades.

Os cultos são transmitidos online por meio do Youtube, e a comunicação com
a comunidade e a envolvente dá-se, fundamentalmente, através dos meios
digitais, sendo ainda realizada a distribuição de panfletos.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana,
cabo-verdiana, santomense, portuguesa e brasileira.

Identificação

Nome da comunidade
Igreja Adventista do Sétimo Dia da Póvoa de Santo
Adrião
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Nome do espaço religioso Igreja Adventista do Sétimo Dia
Família / Movimento / Confissão Adventistas do Sétimo Dia
Agremiações a que pertence União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui (fazem parte da ADRA)
Data de fundação sem dados concretos
Localização

Endereço
Rua dos Malmequeres, nº 27 C/v - Casal do
Privilégio, 2620-406 Póvoa de Santo Adrião

Coordenadas GPS 38.802003,-9.166741
Website adventistas.org.pt
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Domingo: 10:00 e 18:00. Terça, Quarta, Quinta e
Sexta: 20:00. Sábado: 10:00 e 11:30

Limitações à participação C. 65 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 120 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 60

Nacionalidades predominantes
Angolanos, cabo-verdianos, santomenses,
portugueses e brasileiros.

Racionalismo Cristão

A sede do movimento Racionalismo Cristão encontra-se em Odivelas, num
espaço totalmente restaurado e amplo, numa antiga fábrica.

A ligação entre Brasil, Portugal e Cabo Verde surge também nas atividades
de apoio organizadas, prestando assistência a membros da comunidade de
Odivelas, imigrantes e locais, bem como a pessoas necessitadas,
especialmente em Cabo Verde.

Esta corrente filosófica desenvolvida por portugueses no Brasil, realiza ações
espirituais gratuitas individuais (privadas) e coletivas (abertas a toda a
comunidade).

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
cabo-verdiana.
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Identificação
Nome da comunidade Racionalismo Cristão de Lisboa
Nome do espaço religioso Racionalismo Cristão
Família / Movimento / Confissão Racionalismo Cristão
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc)
detidas Não possui
Data de fundação 2010
Localização

Endereço
Praceta Professor Francisco Gentil, Lote 6-A Póvoa de
Santo Adrião

Coordenadas GPS 38.79543706497614, -9.16690117965726
Website https://www.racionalismocristao.org/pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Segunda, Quarta e Sexta às 19:45. Também realiza
trabalhos individuais por meio de agendamento prévio.

Limitações à participação C. 180 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 800 m2
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Comunidade
Nº de membros regulares 130 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses e caboverdianos

Testemunhas de Jeová de Odivelas

As Testemunhas de Jeová possuem uma comunidade religiosa bastante
ativa em Odivelas, com membros ativos que se reúnem em sete Salões do
Reino.

A organização central das Testemunhas de Jeová mantém uma página na
internet onde se podem encontrar inúmeros materiais sobre a sua fé, e por
onde ocorre a maior parte da comunicação com os potenciais interessados.

Um número expressivo dos seus membros acompanha as celebrações à
distância, já que todos os encontros são transmitidos em tempo real nas
redes sociais.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
brasileira.

Identificação
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Nome da comunidade Testemunhas de Jeová - Ramada

Nome do espaço religioso Salão do Reino das de Ramada

Nome da comunidade 2 Testemunhas de Jeová - Pontinha, Falcão e Serra do Sul

Nome do espaço religioso 2 Salão do Reino de Pontinha

Nome da comunidade 3 Testemunhas de Jeová Caneças

Nome do espaço religioso 3 Salão do Reino de Caneças

Nome da comunidade 4 Testemunhas de Jeová - Olival de Basto e Carriche

Nome do espaço religioso 4 Salão do Reino de Olival de Basto

Nome da comunidade 5

Testemunhas de Jeová Odivelas Pombais, Patameiras, Memória, Cambra

Sul e Norte

Nome do espaço religioso 5 Salão do Reino de Odivelas Pombais

Nome da comunidade 6 Testemunhas de Jeová - Famões

Nome do espaço religioso 6 Salão do Reino de Famões

Nome da comunidade 7

Testemunhas de Jeová Odivelas, Póvoa de Santo Adrião e António

Cavaleiros

Nome do espaço religioso 7 Salão do Reino de Odivelas

Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc)

detidas Não possui

Data de fundação 1967

Localização
Endereço Rua 8 de Junho, N.º 11. Bairro da Mimosa. Odivelas.

Coordenadas GPS 38.798487 -9.169716

Website https://www.jw.org/pt-pt/

Facebook Não possui

Instagram Não possui

Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta às 20:15 e Sábado às 18:00.

Limitações à participação 173 pessoas

Instalações
Tipologia Edifício construído para o fim em que é usado - novo

Construção para o fim? Sim

Área bruta C. 170 m2

Comunidade
Nº de membros regulares C. 405 pessoas

Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Testemunhas de Jeová Ramada
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Identificação

Nome da comunidade
Testemunhas de Jeová Ribeirada e
Ramada

Nome do espaço religioso Salão do Reino de Ramada
Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação* 1967
Localização
Endereço Rua Vasco Santana, Lote 25 - Loja 1
Coordenadas GPS 38.798862 -9.185926
Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta as 20:15 e Sábado as 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta Sem dados concretos
Comunidade

Nº de membros regulares C. 150 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Testemunhas de Jeová da Pontinha

Identificação

Nome da comunidade
Testemunhas de Jeová de Famões e
Pontinha

Nome do espaço religioso Salão do Reino de Pontinha

Família / Movimento / Confissão
Restauracionista, milenarista e
não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de Fundação* 1967
Localização
Endereço Av. 25 de Abril, 26-A Pontinha
Coordenadas GPS 38.763768 -9.200871
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Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta às 20:15 e Sábado às 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta Sem dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares C. 340 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Testemunhas de Jeová Olival de Basto

Identificação

Nome da comunidade
Testemunhas de Jeová Ribeirada e
Ramada

Nome do espaço religioso Salão do Reino de Olival Basto
Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação* 1967
Localização

Endereço
Rua Ilha da Madeira, 28 - 2620 - 018
OLIVAL BASTO

Coordenadas GPS 38.791244-9.163160
Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta as 20:15 e Sábado as 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta Sem dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares C. 165 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos
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Testemunhas de Jeová Pombais

Identificação

Nome da comunidade
Testemunhas de Jeová Odivelas Pombais,
Patameiras, Memória, Cambra Sul e Norte

Nome do espaço religioso Salão do Reino de Odivelas Pombais
Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação* 1967
Localização

Endereço
Rua Augusto Gil, N.º 25 - 2675 - 508
POMBAIS

Coordenadas GPS 38.786957-9.185051
Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta as 20:15 e Sábado as 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 100 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 470 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Testemunhas de Jeová Caneças

Identificação
Nome da comunidade Testemunhas de Jeová de Caneças
Nome do espaço religioso Salão do Reino de Caneças
Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de Fundação* 1967
Localização
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Endereço Rua Enf. Fernando Calheiros, 7 CANEÇAS
Coordenadas GPS 38.811035 -9.232501
Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta as 20:15 e Sábado as 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta Sem dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares C. 330 pessoas
Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Testemunhas de Jeová de Famões

Identificação

Nome da comunidade
Testemunhas de Jeová de Famões e
Pontinha

Nome do espaço religioso Salão do Reino de Famões
Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista, não-trintários

Agremiações a que pertence
Testemunhas de Jeová / Sociedade Torre
de Vigia de Bíblia e Tratados

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação* 1967
Localização
Endereço Rua Major João Luís de Moura, lote 19
Coordenadas GPS 38.784893 -9.207545
Website https://www.jw.org/pt-pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quarta as 20:15 e Sábado as 18:00.
Limitações à participação Sem dados específicos
Instalações
Tipologia Espaço de loja em centro comercial
Construção para o fim? Não
Área bruta Sem dados concretos
Comunidade
Nº de membros regulares C. 130 pessoas
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Nacionalidades predominantes Portugueses, brasileiros e africanos

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Oriunda dos Estados Unidos da América, e implantada em Portugal apenas
após o 25 de Abril, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em
Odivelas está neste momento sem espaço físico, por este se encontrar em
obras.

Os encontros da comunidade estão a ocorrer apenas em modo online. A
nova Capela, em construção, irá abrigar a comunidade de Odivelas, assim
como de regiões próximas. Estima-se que venha a ser um dos locais de
reunião de maior relevância da confissão em Portugal.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: angolana, brasileira e
portuguesa.

Identificação

Nome da comunidade
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias

Nome do espaço religioso
Capela da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias de Odivelas

Família / Movimento / Confissão Restauracionista, milenarista

Agremiações a que pertence
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias

Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de Fundação 1983
Localização
Endereço Rua José Gomes Ferreira Lt 22
Coordenadas GPS 38.79441221478641, -9.174277403425972
Website https://www.churchofjesuschrist.org/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo as 9:30
Limitações à participação 389 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
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Área bruta 1300 m2
Comunidade
Nº de membros regulares 538
Nacionalidades predominantes Angolanos, brasileiros e portugueses
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TRADIÇÕES DE ORIGEM ORIENTAL

Templo de Shiva - Shiv Mandir

Localizado no município de Loures, o Templo de Shiva é o espaço que
centraliza os cultos ligados ao hinduísmo da região, incluindo Odivelas e
outros municípios dos arredores.

O Templo está a ser ampliado, o que o colocará como o maior espaço
religioso hindú do país. Encontra-se em edificação um pavilhão desportivo. A
comunidade oferece aos seus membros, assim como à comunidade
envolvente, atividades desportivas e culturais.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: indiana, portuguesa e
moçambicana.

Identificação
Nome da comunidade Shiv Mandir Portugal
Nome do espaço religioso Templo de Shiva - Shiv Mandir
Família / Movimento / Confissão Hinduísmo
Agremiações a que pertence Não aplicável
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2002
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Localização

Endereço
Rua José Afonso, Unidade 6A, 2669-258,
Santo António dos Cavaleiros. Loures

Coordenadas GPS 8.806426,-9.177755
Website http://www.shiva-pt.org
Facebook https://www.facebook.com/TemploDeShiva/
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Todos os dias: 8:00 e 19:00
Limitações à participação C. 300 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de loja na via pública
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 625 m2
Comunidade
Nº de membros regulares Entre 400 e 500 pessoas
Nacionalidades predominantes Indiana, moçambicana e portuguesa.

Fé Bahá'í

A comunidade não possui local próprio para suas reuniões e realiza os seus
encontros em espaços adaptados de residência de alguns dos seus
membros.

A tradição Fé Bahá'í é oriunda da Pérsia e atualmente os seus adeptos são
em grande parte imigrantes de diferentes nacionalidades. As casas Bahá'í
estão sempre abertas para receber membros oriundos de outros países que
estão de passagem por Portugal, sendo os espaços em Odivelas um apoio
para integração e socialização de crianças e adultos recém-chegados.

Não nos foi permitida a coleta de imagens dos locais de reunião.

A nacionalidades mais presentes na comunidade é a portuguesa.

Identificação
Nome da comunidade Fé Bahá'í de Odivelas

Nome do espaço religioso
As atividades são realizadas na casa dos
Baháís.

Família / Movimento / Confissão Fé Bahá'í
Agremiações a que pertence Não aplicável
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Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2016
Localização

Endereço
Rua das camélias 12 - 3 esq. Póvoa sto
Adrião, 2620-402

Coordenadas GPS
38.801688410944294,
-9.165772159968782

Website https://www.bahai.org/pt/

Facebook
https://www.facebook.com/febahaiemodivela
s

Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias
Segundo o Calendário Badí. Celebram os
dias sagrados e as festas.

Limitações à participação Não se aplica
Instalações
Tipologia Espaço residencial
Construção para o fim? Não
Área bruta 56 mt2
Comunidade
Nº de membros regulares Não se conseguiram dados concretos
Nacionalidades predominantes Todas

Brahma Kumaris Odivelas

De raiz hindú, a Brahma Kumaris faz parte de uma organização mundial
fundada em 1936, e presente em mais de cem países.

Em Odivelas, o centro espiritual, como assim se reconhece, foi fundado em
2011 e funciona atualmente num apartamento particular, com um espaço
reservado para meditação, yoga e outras práticas educativas sobre o Raja
Yoga e os ensinamentos do movimento.

Além de cursos, o local também realiza trabalhos gratuitos de propagação de
saberes espirituais, meditação e bem estar.

Embora aberto a todas as idades, o espaço tem como foco a atuação direta
com jovens e adolescentes, num trabalho que realizam visitando escolas.

A nacionalidade mais presente na comunidade é a portuguesa.
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Identificação
Nome da comunidade Brahma Kumaris Odivelas
Nome do espaço religioso Brahma Kumaris Odivelas
Família / Movimento / Confissão Brahma Kumaris
Agremiações a que pertence Brahma Kumaris
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2011
Localização

Endereço
Rua Jaime Martins Barata, nº 13, c/v dta,
2675-384, Odivelas

Coordenadas GPS 38.795674,-9.181574
Website http://www.brahmakumaris.pt/
Facebook Não possui
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Terça e Quinta: 7:00 e 18:00
Limitações à participação C. 20 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço residencial
Construção para o fim? Não
Área bruta c. 70 m2
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Comunidade
Nº de membros regulares 6
Nacionalidades predominantes Portugueses

Gurdwara Sikh Sangat Sahib

É o primeiro e, possivelmente, o mais importante templo Sikh do país. Numa
zona de grandes espaços industriais e de armazenagem, o espaço da
comunidade é grande e bastante amplo, possuindo áreas específicas para
atividades de lazer, balneário, cozinha e refeitório comunitário, além do piso
superior que conta com a área para orações e celebrações do templo, para
além do espaço consagrado para a guarda do Livro Sagrado, Sri Guru
Granth Sahib.

É característico da comunidade oferecer refeições gratuitas a todos os
visitantes, recebendo semanalmente um número expressivo de
aproximadamente 7.000 pessoas, entre sikhs e visitantes.

Grande parte de seus membros são imigrantes, o que faz com que a
comunidade atue com grande impacto no acolhimento e adaptação dos
novos residentes na autarquia e arredores.

A nacionalidade mais presente na comunidade é a indiana.

Identificação
Nome da comunidade Comunidade Sikh de Portugal
Nome do espaço religioso Gurdwara Sikh Sangat Sahib
Família / Movimento / Confissão Sikh
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Agremiações a que pertence Não aplica
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2000
Localização

Endereço
Rua José Duarte Lexim, nº 6, 2675-393,
Odivelas

Coordenadas GPS 38.793050,-9.169187
Website http://csdp.pt/
Facebook https://www.facebook.com/gssslisbon/
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião

Horários e tipologias

Segunda a sábado as 06:00 às 06:30; 12:00
às 15:00 e das 17:00 às 20:00 . Domingo
das 10:00 às 12:00 e das 18:00 às 20:00.

Limitações à participação C. 200 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço de antigo armazém ou indústria
Construção para o fim? Sim
Área bruta C. 500 m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 2000
Nacionalidades predominantes Indianos

Sangha Alecrim

Espaço para meditação coletiva e estudos dedicados ao Budismo, o Sangha
Alecrim faz parte da Federação Budista Portuguesa e realiza meditações
gratuitas e abertas à comunidade.

Não possuem um local exclusivo para os trabalhos de cunho religioso, sendo
os encontros em salas adaptadas nas residências dos membros.

Ao longo da investigação, não foi registrada nenhuma atividade extra de
cunho social e religioso, para além das reuniões residenciais.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: portuguesa e
brasileira.
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Identificação
Nome da comunidade Comunidade Budista de Odivelas
Nome do espaço religioso Sangha Alecrim
Família / Movimento / Confissão Budismo
Agremiações a que pertence União Budista Portuguesa
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2004
Localização

Endereço
Rua açores, numero 14, primeira esquerda,
Olival Basto, Odivelas, 2620 - 032 Lisboa

Coordenadas GPS 38.791458916353015.
Website https://uniaobudista.pt/grupos/
Facebook https://www.facebook.com/sanghaalecrim
Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Domingo das 18:00 as 20:00
Limitações à participação C. 10 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço residencial
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 30m2
Comunidade
Nº de membros regulares C. 23
Nacionalidades predominantes Portugueses e brasileiros.
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TRADIÇÕES AFRO-BRASILEIRAS

Iylê Àse Où Josìm Òkum

O terreiro de Candomblé, Iylê Àse Où Josìm Òkum, ocupa um espaço amplo
e promove rituais abertos para toda a comunidade.

O local é também um reflexo histórico da junção das culturas
afro-luso-ameríndias.

Atualmente, é o único terreiro no município com culto aos Orixás através das
práticas da Macumba (oriunda do Rio de Janeiro, Brasil) e do Candomblé (da
linhagem do Ilê de Oxumarê).

Trata-se de uma comunidade bastante ativa nas redes sociais, por onde se
comunicam com a comunidade e com quem os procura para melhor
conhecer as tradições afro-brasileiras.

As nacionalidades mais presentes na comunidade são: brasileira, portuguesa
e cabo-verdiana.

Identificação

Nome da comunidade
Iylê Àse Où Josìm Òkum (A Casa dos
Filhos Adoradores do Oceano)

Nome do espaço religioso Terreiro Sto. António
Família / Movimento / Confissão Candomblé
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Agremiações a que pertence Casa de Oxumarê
Instituições (sociais, IPSS, etc) detidas Não possui
Data de fundação 2021
Localização

Endereço
Rua dos Apóstolos, Bairro Vale do Forno
30, 2675-243 Odivelas

Coordenadas GPS 38.78332603297686, -9.179706188189083
Website Não possui

Facebook
https://www.facebook.com/BabalorisaMariod
eYemonja

Instagram Não possui
Culto / Oração / Reunião
Horários e tipologias Calendário conforme necessidade
Limitações à participação C. 50 pessoas
Instalações
Tipologia Espaço residencial
Construção para o fim? Não
Área bruta C. 230 m²
Comunidade
Nº de membros regulares C. 60
Nacionalidades predominantes Brasileiros, portugueses e caboverdianos

Terreiro Ogum da Estrada

Dedicado à prática da Umbanda, o Terreiro Ogum da Estrada é, também,
aquilo a que se chama «Mesa Branca», pois, além dos cultos de raízes
africanas, apresenta uma mescla com alguns dos saberes do Espiritismo
Kardecista.

Atualmente não realiza trabalhos abertos à comunidade, apenas com
marcações.

O espaço tem funcionamento relativo à procura do público e realiza suas
atividades de acordo com a demanda.

Não foi possível quantificar as diferentes nacionalidades que frequentam o
espaço.
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Mapa com todos os espaços religiosos do município. Fonte: Google Earth

LEITURA FINAL

- Conclusões globais e recomendações
Após concluído um ano de trabalho e a uma vasta equipa de investigação, o
conhecimento coletado sobre a realidade religiosa de Odivelas apresenta-se
em três patamares complementares. Por um lado, toda a soma das partes
que se apresentam em fichas neste mesmo documento; por outro lado, a
realidade, não pontual de cada comunidade, mas sim a transversalidade da
presença no território, a sua integração e interação com a restante
sociedade; por fim, a apetência que se percebeu para o diálogo, para a
relação com o outro, sejam outras confissões, seja a própria autarquia. É na
caracterização geral que nos debruçaremos agora através desses dois
tópicos enumerados.

Caracterização global das comunidades:
- Idade, género e escolaridade
A maior parte das comunidades religiosas sediadas no município indicou
uma predominância de membros regulares femininos, exceto as
comunidades muçulmanas, sikh e de candomblé. Em todas elas, as relações
parentais são a principal ligação entre membros: a pertença faz-se,
sobretudo, através da célula familiar. São exemplos sólidos, a Fé Bahá'í,
Assembleia de Deus, Budismo, Templo de Shiva e Igreja Baptista da
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Ramada, ainda que nos eventos semanais seja nítido um número maior de
mulheres em relação ao de homens.

Quantos à participação dos jovens, que segundo as definições da
Organização Mundial da Saúde - OMS as pessoas até aos 30 anos de idade,
os dois locais onde se pode perceber uma maior frequência deste público
são: a Igreja Kairós (neopentecostal) e o Centro Cultural Colinas do Cruzeiro
(muçulmanos). Em todos os locais abordados na pesquisa prevalece uma
maior frequência por parte de pessoas com mais de 50 anos.

Apesar da esmagadora maioria das comunidades apresentar atividades
centradas nas crianças e nos adolescentes, os jovens adultos são uma
minoria na prática regular. Na pirâmide etária dos participantes nas
atividades religiosas, temos em quase todos os casos uma realidade em que
a faixa entre os 20 e os 40 anos de idade se encontra quase despovoada, o
que deveria dar corpo a estudos mais aprofundados para se compreenderem
as dinâmicas que podem explicar este fenómeno. Como nota no sentido de
encontrar uma dominante potencialmente explicativa, o nível de formação
académica acompanha o índice de participação de jovens: quanto maior a
adesão por parte dos jovens, mais elevada é a média da escolaridade entre
os membros.

De resto, pelos dados coletados, quer presencialmente, quer através de
inquérito anónimo, verifica-se que as comunidades religiosas
demograficamente mais representadas pelas comunidades migrantes são
também as que apresentam uma maior fragilidade a nível da frequência
escolar, decorrente da globalidade da fragilidade social quer na origem, quer
na chegada, independente de suas origens, sul-americana ou asiática.

No caso das igrejas evangélicas a situação é bem mais complexa, não se
podendo desenhar uma linha que seja transversal a todas. Há uma
dominante que nos indica uma predominância de membros com uma
escolaridade média ou baixa e comunidades com uma percentagem
significativa de elementos com frequência universitária. Contudo, algumas
das comunidades de origem religiosa e cultural oriental apresentam-nos um
quadro de grande valorização do Ensino Superior, ao contrário da maioria
das comunidades evangélicas.
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Seja porque a conversão de naturais de Portugal se dá em camadas sociais
que já tinham adquirido esse nível de ensino (caso da Brama Khumaris), seja
através da boa integração dos membros mais jovens -segundas e terceiras
gerações descendentes de famílias migradas-, verificamos uma valorização
do ideário dos “estudos” conducente a um sucesso social (hindus).

Esta linha de abordagem e de conclusões cria potencialidades de trabalho
muito interessantes e a plasmar em políticas sistemáticas. Ou seja, apesar
das comunidades terem medo de perder os seus jovens (medo verificado na
sua quase incapacidade de os fidelizar às práticas familiares herdadas),
parece claro que esse afastamento não tem lugar devido a um alargar da
vivência dos jovens adultos quando se integram no mundo universitário.
Antes pelo contrário: carecendo de mais estudo, parece claro que o esforço
das comunidades na valorização académica dos seus jovens permite um
menor afastamento destes face às tradições dos seus pais, quando esse
processo é integrado nas dinâmicas comunitárias, exorcizando-se os medos
do contacto com o “exterior”. No caso de comunidades como a islâmica e a
sihk, oriundas de quadros teológicos e culturais dialogantes com a noção de
“escola”, a frequência escolar pode ser a chave de uma integração anda de
maior sucesso, veja-se o trabalho da Fundação Islâmica de Palmela em
vários municípios da região de Lisboa e de Setúbal.

- Membros, participação e secularização
Este campo de análise é dos mais significativos no que respeita às
conclusões da Carta das Religiões de Odivelas – sobre este tema,
encontra-se já regido um mais aprofundado artigo sobre a comunidade
islâmica, centrado exatamente nesta problemática.5

Apesar de a equipa ter-se deslocado várias vezes a todas as comunidades, o
número de participantes regulares apresentado foi o indicado pelos líderes
das comunidades. Acresce que o cálculo apresentado abaixo foi baseado
apenas nos números fornecidos pelas comunidades que participaram
ativamente no projeto (notar que o subgrupo da comunidade Bahá'í, pela
informalidade da comunidade, não conseguiu fornecer dados concretos e,
portanto, não faz parte do gráfico que segue).

5 “Muçulmanos em Odivelas: Dinâmicas e Comunidade(s)”, submetido a uma revista especializada
internacional.
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Gráfico 1. Perfil dos espaços utilizados na pesquisa valores apresentados são a média de
participantes em cada grupo ou família religiosa. Resultou, assim, o número médio de
membros regulares: Católicos 1437; tradições orientais 619; muçulmanos 110;
evangélicos 69; tradições afro-brasileiras 60; outros cristãos 258.

Como já aprofundado no trabalho antes citado (“Muçulmanos em Odivelas:
Dinâmicas e Comunidade(s)”), no caso da população de religião islâmica de
Odivelas, aquilo que já fora notado para a área metropolitana de Lisboa em
2018, verifica-se plenamente: a taxa de participação da vida interna da
comunidade é extremamente baixa: nesse inquérito de 2018 era mesmo
mais baixa do que a dos católicos (7,9% e 10%).6

De facto, pelos dados apresentados, a partir dos números indicados pelos
líderes religiosos acerca dos participantes regulares nas atividades das
mesquitas, chegamos a um escasso valor abaixo dos 500 membros com
prática regular (mesquita Masjid Muhammad cerca de 50 pessoas; Aisha
Siddika cerca de 250; Centro Cultural das Colinas cerca de 30; Darul Uloom
sem números mas até pela natureza pouco oficial da estrutura, o número não
será elevado).

6 Teixeira, A. (2018). Identidades religiosas na área metropolitana de Lisboa. Fundação Francisco Manuel
dos Santos, Lisboa, p. 18.
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Confirma-se, com dados de um grupo coeso de comunidades, a leitura de
Teixeira antes citada: do total das pessoas autodeclaradas muçulmanas,
16,7% definem-se como não praticantes, porém, quando a questão recai
sobre a frequência nas atividades religiosas das mesquitas, 15,4% dos
muçulmanos diz nunca ou quase nunca participar. Os valores encontrados
em Odivelas, a carecer de análise integrando os dados do Censos de 2021
que deverão ser conhecidos em breve, deverão ser ainda mais baixos no
que respeita à prática, mostrando, quer uma comunidade católica, quer
islâmica, com uma prática ritual tradicional residual face à totalidade do
grupo.

Recai aqui a questão sobre o que é ser praticante e a sua relação com a
noção de pertença e com a identidade. A compreensão sobre praticar ou não
praticar uma religiosidade afigura-se cada vez mais subjetiva. No caso deste
estudo, vejamos, não apenas os casos islâmicos e católicos, com baixa taxa
de participação face à população que se apresenta com essa identidade,
mas também os grupos quase informais, quer de Bahá’ís, quer de
seguidores de tradições orientais e afro-brasileiras.

Este equilíbrio, este peso, entre a prática normativa e a pertença leva-nos a
três questões que, no caso deste estudo, se afirmaram como significativas e
de futuro trabalho:

● O peso relativo das confissões no tecido social é superior à importância
que seria de esperar se a equação tivesse apenas a demografia como
variável;

● A intensidade da organização religiosa no acolhimento e no
enquadramento dos imigrantes;

● A noção de pertença e de identidade encontra-se muito longe da
tradicional noção de pertença, através do cumprimento dos ritos e do
calendário, abrindo perspectivas para novas formas de espiritualidade,
mesmo dentro das tradições religiosas herdadas, mas desvinculadas
das hierarquias eclesiásticas.
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- Espaços, geografias e atividades

Todos os espaços de culto, reunião ou oração do município de Odivelas
encontram-se em zonas residenciais; pela pequena dimensão e pela quase
informalidade do grupo, há cinco comunidades que realizam as celebrações
em domicílios dos membros.

No que respeita às instalações, encontramos uma parte muito significativa de
comunidades com uso de espaços comerciais, algumas em centros
comerciais. Os edifícios construídos de raiz para fim religioso são uma
pequena parte, mostrando o fraco enraizamento de muitos dos movimentos e
congregações e a volatilidade das comunidades. Esta realidade afirma-se
especialmente avassaladora no caso das igrejas evangélicas, facto que
deverá ser cruzado com dois outros aspetos muito importantes:

● Por um lado, a inexistência de instalações construídas de raiz é, em
parte, resultante da grande mobilidade das igrejas nestes movimentos;

● Por outro lado, ao recorrerem a espaços comerciais, polivalentes no
que de soluções de ocupação necessitam, são imagem da não
necessidade de investir em mais que uma simples sala para culto.

Seguindo o primeiro dos dois pontos agora levantados, verificámos, ao longo
do ano de estudo, que um número significativo de comunidades sofreu
mudanças de monta: Igreja Templo da Glória realiza agora as suas
atividades no espaço previamente ocupado pela Igreja Nação; a Associação
Cristã Templo de Deus, que mudou de local durante o projeto; a Casa de
Oração Luz do Mundo foi subitamente encerrada no seguimento de notícias
com caráter alegadamente criminal, nos EUA, sobre a comunidade; ocorreu
também encerramento no caso da Igreja Filadélfia, ainda visitada no início do
projeto. Fora do universo evangélico, o Terreiro Sto. António, Iylê Àse Où
Josìm Òkum, também mudou de morada ao longo da pesquisa.

No que respeita ao segundo, verifica-se uma relação quase direta entre a
precariedade da posse dos imóveis e a fraca aposta em espaços com mais
valências, e o nível do apoio social prestado, assim como a oferta de outras
atividades culturais ou sociais. As comunidades que se encaram a si
mesmas como potencialmente nómadas/itinerantes, não apresentam
atividades para lá do estritamente religioso.
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Como marca de estabilidade na Igreja Católica, com espaços
propositadamente construídos para fim religioso, e com amplas, modernas e
sólidas instalações para as estruturas de apoio social.

As igrejas protestantes com cariz mais histórico, adventistas, baptistas e
assembleianos, procuram seguir uma presença no território, segundo o
modelo de uma maior estabilidade a que corresponde, naturalmente, um
maior investimento nas instalações, muitas delas com edifícios construídos
de raiz, mas também um maior empenho nas causas sociais da zona em que
se inserem.

As atividades de apoio mais comumente oferecidas pelas comunidades
religiosas de Odivelas são: o fornecimento de alimentação para pessoas
carentes, ajuda às famílias estrangeiras, quanto a documentação; auxílio a
idosos e crianças com necessidades especiais. Com base nas informações
levantadas, percebe-se o engajamento de muitos dos espaços religiosos em
realizar atividades sociais que promovam interação com os membros, em
horários para além dos cultos e reuniões.

Destaca- se, em primeiro plano, a organização de estudos religiosos dentro
das temáticas específicas de cada cosmovisão, seguida de atividades e
ensino voltados para o horizonte musical, com foco especial na interação
com crianças e jovens.

Genericamente, há uma clara preferência por localizações centrais, em
zonas urbanisticamente mais consolidadas, mas também próximas de
transportes públicos. A freguesia de Odivelas concentra uma parte muito
significativa dos espaços trabalhados.
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Tipos de espaços utilizados na pesquisa

- Perspectivas futuras comuns

Com o desenvolvimento do contacto, e com uma certa expectativa criada
pelo próprio projeto, a principal solicitação das comunidades é a criação de
um canal direto com a autarquia, num misto de desejo de dialogar com o
desconhecimento dos canais já existentes e que estão ao seu dispor – a
estaticidade na tomada de iniciativa por parte das comunidades é uma das
dominantes, resultado de uma postura bastante centrada no interior das
comunidades, nada ou quase nada olhando para o exterior.

Todas as comunidades que aderiram ao estudo, salientam os benefícios da
divulgação e do conhecimento sobre as diferentes maneiras de viver a fé,
indicando na maior parte das vezes uma vontade de que trabalho viesse a
ser realizado, não só entre as comunidades religiosas, mas também, nas
escolas do município.
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Sistematizando as situações que se revelaram insatisfatórias no contacto e
na adesão ao projeto:

● A Igreja Graça e Verdade acolheu inicialmente a equipa, tendo
posteriormente deixado de colaborar;

● O Centro de Ajuda Espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus
agradeceu o contacto mas não possibilitou a visita ao espaço, nem
providenciou os dados pedidos;

● A Igreja Maná não respondeu a nenhuma das nossas abordagens;
● A Igreja Maranata acolheu uma vez uma das investigadoras, mas

solicitou pouco depois que a pessoa se retirasse do espaço;
● Dentre as comunidades islâmicas, apenas o espaço Darul Uloom -

Masjid Ghausia não forneceu dados nem possibilitou a visita ao
espaço.

Em situação radicalmente diferente, as Igrejas Adventistas foram
participativas no projeto, recebendo-nos nos seus espaços e providenciando
as informações sobre a comunidade e as instalações. Contudo, na reta final
do projeto, foi referida pelas lideranças locais a impossibilidade de recolher
mais informações oficiais e sociais, devido ao processo de reorganização
administrativa da agremiação, que entretanto começará. Só seria possível
dar sequência à colaboração a partir de Setembro de 2022, quando os
quadros nacionais estivessem estabilizados.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias respondeu às
informações solicitadas, por meio de contacto telefónico e correio eletrónico,
não sendo possível visitar a comunidade, devido ao facto de a comunidade
estar a construir uma nova capela e, de momento, não ter espaço para
reunião.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Município de Odivelas mostra-se como um dos centros mais importantes
de Portugal, no que respeita ao diálogo inter-religioso e cultural. Pode- se
observar a forte influência das comunidades de imigrantes no território, bem
como o cuidado com a preservação das religiões tradicionais.

O diálogo entre culturas é fundamental na construção da paz entre as
pessoas e na coesão social. É crucial ir ao encontro, conhecer e mapear o
território, para melhor compreender as dinâmicas e as interacções entre as
diferentes perspectivas culturais e religiosas. Conhecer para melhor
compreender e melhor interagir e intervir.

O mapeamento religioso da região por sua vez, possibilita olhares técnicos
mais profundos sobre as transformações e permanências sociais, abrindo
assim, caminhos para futuros projetos na busca da valorização das
comunidades e da diversidade.
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