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Queridas e queridos Olivalenses
Abril é sempre um mês de comemo-

rações. Comemorações que a uns traz 
memórias menos boas de tempos há 
muito vividos, em momentos da nossa 
sociedade em que imperava um regime 
de ditadura. 

Já lá vão muitos anos, algumas décadas 
e esses, que sentiram na pele o peso de 
um regime austero, conseguem perceber 
o significado da palavra Liberdade.

Para outros, filhos de Abril como eu e 
gerações posteriores, o conceito de liber-
dade é algo que se estuda nos livros e se 
vive no dia a dia.

A plenitude das ações, o livre arbítrio, 
o respeito pela opinião do outro, a liber-
dade de expressão, a igualdade, a jus-
tiça e tantos outros direitos e garantias 
constitucionais.

Porém, vivemos tempos culturalmente 
conturbados e transformadores em que, 
pessoalmente, considero tempos perigo-
sos onde a palavra liberdade levada ao 
limite da banalização, tudo permite.

O fenómeno das novas tecnologias, as 
redes sociais e outras ferramentas de dis-
seminação fácil de informação trouxe 
novas formas de liberdade em que a 
ofensa, o desrespeito, a incúria no trato 
interpessoal passou a ser o mote.

A despersonalização da relação inter-
pessoal leva-nos a fenómenos curiosíssi-
mos e perigosos. 

A rutura inconsciente, involuntária dos 
laços afetivos em detrimento das comuni-
cações tecnológicas torna as sociedades 
mais desumanas, mais frias e distantes.

Os números avançados pela APAV dão-
-nos conta de que a pseudo liberdade 
assumida de uns leva a que outros sejam 
violentados, massacrados e até mortos.

A liberdade que em gerações passa-
das permitiu e promoveu a imigração de 
milhares de portugueses para os centros 
urbanos levou, sem que nos apercebêsse-
mos, a que as vidas das pessoas se trans-
formasse num micro-inferno de agendas 

com horários de trabalho infinitos, nos 
quais as famílias assentam e organizam 
os seus encontros. 

Encontros esses que deixaram de ser 
à hora da refeição, ao fim de semana no 
passeio de domingo. Uns entram, outros 
saem e pelo meio um olá e um adeus e 
na falta deste vislumbre, um sms ou uma 
mensagem num qualquer chat.

Desapareceu a figura da avó e do avô no 
preenchimento do dia a dia das crianças. 

Tudo e todos correm em direção a algo 
que ainda não tem nome.

Faz falta calor humano, faz falta tolerân-
cia, faz falta apertar os laços das famílias, 
faz falta afagar e abraçar a sociedade.

Faz falta repensar a liberdade na pleni-
tude por que foi conquistada em Abril 
de 74.

Viva o 25 de Abril e vivam os homens e 
mulheres de hoje.

Que nunca lhes falte a coragem e o dis-
cernimento de afastar a libertinagem da 
liberdade.
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Esta é uma intervenção que muito orgu-
lha a Presidente Rute Lima, que fala de 
uma promessa cumprida: “Já no início do 
nosso mandato tínhamos dotado a zona 
de um parque infantil que fez a delícia 
das crianças. Logo nesse momento, mui-
tos pais e mães pediram-nos que fizés-
semos um campo de futebol perto, por 
ser a modalidade desportiva da prefe-
rência dos rapazes, sendo que não existe 
muita oferta nas proximidades. Fizemos 
essa promessa e agora cumprimo-la, dei-
xando um campo desportivo para que 
todas estas crianças e jovens que já não 
acham piada ao parque infantil também 
se possam divertir”.

O equipamento em questão destaca-se 
pela sua qualidade: os jovens olivalen-
ses poderão jogar num relvado sintético, 
desfrutando de todas as condições em 
pleno espaço público da Freguesia.

“O parque infantil no denominado 
Bairro dos Candeeiros foi considerado um 
excelente equipamento mas insuficiente 

para dar resposta às necessidades das 
crianças e jovens da zona”, explica o vogal 
do Desporto da Junda de Freguesia de 
Olivais, Duarte Carreira. “É um campo de 
jogos novo, que vai além do campo que 
anteriormente ali existiu, em piso de 
alcatrão. O novo campo será totalmente 
novo, com relva sintética e uma malha 
em polietileno nas redes de vedação para 
provocar o menor impacto possível em 
termos de ruido para quem ali mora”.

Duarte Carreira reforça ainda que com 
este equipamento a Junta de Freguesia 
de Olivais pretende fomentar a prática 
desportiva no espaço público, de forma 
gratuita, aberta a todos, “a mais demo-
crática que existe”: “Os olivalenses de 
várias gerações continuam a cultivar um 
gosto pelo convívio nos espaços públi-
cos. É uma marca dos Olivais para gera-
ções sucessivas e estamos a garantir que 
seja uma marca também para as gera-
ções mais novas”.

Novo campo de jogos 
na Rua Almada Negreiros

DESPORTO

A Junta de Freguesia de Olivais proce-
deu à instalação de uma nova rede no 
campo de jogos, grande, “a pensar no 
conforto de quem joga e na segurança de 
quem circula”, como resume o vogal com 
o pelouro do Desporto, Duarte Carreira.

“A rede amortecedora de bolas que 
colocámos visa impedir que saiam para 
fora do campo e acertem em alguém que 
passe nas imediações do recinto, e insere-
-se no âmbito de uma preocupação cons-
tante que tem de se ter com este tipo de 
equipamentos desportivos, tendo em 
conta o seu natural desgaste com o pas-
sar do tempo”.

A ação resulta de uma monitorização 
constante do estado de conservação dos 
equipamentos desportivos da Freguesia 

e impôs-se também por motivos de pro-
moção da prática do desporto, con-
forme faz notar a Presidente Rute Lima: 
“Qualquer requalificação que se faça nos 
nossos parques desportivos é sempre um 

apelo à prática desportiva. A JFO acredita 
que através do desporto trabalham-se os 
valores de cidadania, como o respeito, 
a tolerância e o fair-play. As crianças e 
jovens têm diversas atividades como 

complemento à escola, mas acredita-
mos que também devem poder vir brin-
car para a rua, usufruir da sua liberdade 
e dos espaços públicos em condições de 
conforto e segurança”.

Novas redes no 
campo de jogos 
da Rua Cidade 
de Moçâmedes

EQUIPAMENTO PÚBLICO

O campo de jogos na Rua Cidade de 
Moçâmedes recebeu uma vedação nova, 
aumentando a segurança e o conforto 
de peões e utilizadores.

Atendendo a um pedido expresso dos moradores da zona, a Junta de Freguesia 
de Olivais terá terminado em breve a criação de um novo campo de jogos na Rua 
Almada Negreiros. 
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Trata-se de um conjunto de quatro arrua-
mentos e pracetas residenciais nas imedia-
ções dos Bombeiros de Cabo Ruivo, que 
o passar do tempo originou um aspeto 
degradado e carente de intervenção.

“Estas quatro ruas, que compreendem a 
Rua Montepuez, Ibo, Macia e Manjacazé, 
foram sendo invadidas pelo automó-
vel”, lamenta a Presidente Rute Lima, res-
ponsável pelos pelouros do Urbanismo 
e Habitação, Espaço Público, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes. “Eram pracetas 
muito aprazíveis e os moradores foram 
perdendo qualidade de vida à medida 
que os seus veículos tomaram conta do 
espaço. O aspeto a que chegaram pouco 
dignifica a nossa Freguesia”. 

A primeira intervenção, que tem lugar 
na Rua Montepuez, resulta de um projeto 
de requalificação elaborado pelos arquite-
tos paisagistas da Junta de Freguesia de 
Olivais; as restantes três artérias têm os 
seus projetos à espera de aprovação pela 
Câmara Municipal de Lisboa. 

“No caso da Rua Montepuez, foi a Junta 

de Freguesia de Olivais a suportar os cus-
tos da intervenção na sua totalidade. 
Esperamos que o Município possa finan-
ciar a execução desses três restantes pro-
jetos”, aponta Rute Lima.

As requalificações em causa contemplam 
o reordenamento do estacionamento e o 
embelezamento geral das quatro artérias 
acima identificadas, procurando conciliar 
a presença automóvel com o usufruto do 

espaço público por parte dos moradores, 
de forma integrada e coerente. Os espaços 
verdes foram repensados e haverá lugar à 
substituição de algumas espécies menos 
adequadas por espécies autóctones.

ESPAÇO PÚBLICO

Requalificação da 
Rua Montepuez

A Rua Montepuez é a primeira de qua-
tro pracetas perpendiculares à Rua 
Almada Negreiros a ser requalificada. 

Já se encontra finalizada a obra na Praça 
Carlos Ramos, que colocou um fim ao 
espaço em terra batida ali existente e o 
transformou num parque de estaciona-
mento ordenado.

Efetivamente, o pedaço de terreno em 
questão já era utilizado pelos morado-
res para estacionamento, em virtude da 
escassez de lugares na zona. Atendendo 
aos pedidos dos moradores, a Junta de 
Freguesia de Olivais procedeu à requalifi-
cação do espaço, tornando os lugares de 
estacionamento reais e com condições 
de conforto e segurança. 

“No fundo, requalificámos um pedaço 
de terra batida que no inverno era um 
foco de lama e no verão um foco de pó, 
mas onde os automobilistas se viam for-
çados a estacionar por falta de lugares”, 
resume a Presidente Rute Lima. “Era um 
desejo de há muito daqueles morado-
res”, acrescenta ainda a Presidente, res-
ponsável pelos pelouros do Urbanismo 
e Habitação, Espaço Público, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes. 

“O declive há muito tinha deixado de 
cumprir a função de embelezamento 
urbanístico, que estava na sua origem. 
Era até agora um espaço pouco digno 

para ser utilizado para estacionamento e 
a nossa intervenção impôs-se com toda a 
naturalidade”, remata Rute Lima.

Terminada a obra já no mês de abril, os 

moradores ganharam 9 lugares de esta-
cionamento adicionais, encontrando-se 
um pequeno murete a delimitar o espaço 
verde adjacente.

ESPAÇO PÚBLICO

Obra concluída na 
Praça Carlos Ramos

Os moradores da Praça Carlos Ramos, 
no Bairro da Quinta do Morgado, veem 
a oferta de estacionamento aumentada, 
resultado de uma intervenção da Junta 
de Freguesia de Olivais. 
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O mobiliário urbano existente na 
Freguesia de Olivais assume uma grande 
importância para o atual Executivo da 
JFO. Quem o afirma é a própria Presidente 
Rute Lima, responsável pelos pelouros do 
Espaço Público e dos Espaços Verdes: “Na 
nossa abordagem, tudo o que for possí-
vel conservar, é para conservar e para rea-
lizar melhoramentos sempre que tal se afi-
gure necessário. Por outro lado, e tendo 
em conta o natural fenómeno de enve-
lhecimento da população, é importante 
que asseguremos locais de estadia e de 
descanso para os nossos seniores, atra-
vés de novos equipamentos de mobiliário 
urbano, dispersos por todo o território da 
Freguesia”. 

O objetivo é assegurar que existem ban-
cos que permitam às pessoas com mais 

idade descansar um pouco nos trajetos 
que realizam diariamente, ou simples-
mente proporcionar espaços privilegiados 
de estadia e convívio no espaço público.

São as brigadas da Junta de Freguesia 
de Olivais que estão a proceder à repa-
ração dos equipamentos existentes e à 

colocação dos novos bancos. 
Como confirma a Presidente, esta não é 

uma empreitada para se realizar num só 
momento; pelo contrário, “estamos per-
manentemente a analisar as necessidades 
e a proceder a reparações e à colocação 
de novos equipamentos, consoante os 

nossos serviços consideram apropriado”.
Rute Lima termina com uma nota pes-

soal: “Dá-me muito gosto enquanto 
Presidente passar pelo mobiliário urbano 
e ver que está a ser utilizado, ver pessoas 
sentadas e a conversar, seja a descansar ou 
meramente a conviver!”.

MOBILIÁRIO URBANO

Mobiliário urbano: 
equipamentos 
novos e reparações 
nos antigos

As brigadas operacionais da JFO têm 
procedido a reparações no mobiliário 
urbano existente na Freguesia e à colo-
cação de novos bancos.

Conforme já foi abordado nestas pági-
nas, em outras edições, a intervenção 
em causa justifica-se pela degradação 
dos jardins interiores da Encarnação, 
motivada quer pela ação dos automó-
veis, quer pelo abandono em termos de 
manutenção eficaz ao longo dos anos. 

A Presidente Rute Lima nota uma vez 
mais que “O Bairro da Encarnação tem 
uma configuração arquitetónica e urba-
nística em forma de borboleta, sendo 
que em cada uma das quatro frações 
que compõem a tal borboleta existe um 
jardim interior. Com o passar do tempo 

estes jardins foram-se degradando e dei-
xaram de servir a população naquela 
que era a sua função: atrair os fregueses 
para usufruírem do espaço público, para 
desenvolver boas relações de vizinhança 
e de convívio e lazer”. 

A autarca, que é responsável pelos 
pelouros do Espaço Público, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes, recorda ter 
assumido o compromisso de concretizar 
a requalificação dos quatro jardins neste 
mandato. “Tendo em conta que essa era 
uma competência da Câmara Municipal 
de Lisboa que transitou para a Junta de 
Freguesia de Olivais em 2013, teve de 
haver um entendimento entre os dois 
organismos para que fossem transferidas 
as verbas necessárias para a realização 

das intervenções. Como tudo decorreu 
dentro da normalidade, dentro das pró-
ximas semanas arrancarão as obras de 
requalificação dos dois jardins que fal-
tam”, completa Rute Lima.

Uma vez terminada a intervenção, os 
Jardins do Bairro da Encarnação terão 
os caminhos pedonais completamente 
requalificados, garantindo acessibili-
dades cómodas, seguras e visualmente 
atrativas. Não menos importante, todos 
os jardins vão ser dotados de aparelhos 
de ginástica destinados ao uso por senio-
res e adultos. A proximidade com os par-
ques infantis serve uma lógica que tem 
sido aplicada por todo o território da 
Freguesia, de convívio intergeracional e 
em família.

ESPAÇOS VERDES

Segunda fase de requalificação 
dos Jardins da Encarnação

Terá brevemente início a segunda fase das obras de requalificação dos Jardins 
da Encarnação, no cumprimento de uma promessa feita aos olivalenses para 
este mandato.
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Os ensaios começaram no dia 20 de 
março e só vão parar na véspera do desfile 
da Avenida da Liberdade, marcado, como 
manda a tradição, para o dia 12 de junho.

Nessa derradeira noite ficaremos a saber 
se a Marcha dos Olivais conseguiu melho-
rar a marca do ano passado, em que ficou 
posicionada no 10.º lugar do concurso, ex-
-aequo com a Marcha da Mouraria, ou – 
quem sabe – se alcançou uma tão espe-
rada vitória! Até lá, os marchantes estarão 
a aprimorar a sua performance, ensaiando 
sem descanso na Escola Eça de Queirós. 

“Apesar de os Olivais não terem a mesma 
tradição das marchas que os bairros do 
centro da cidade de Lisboa, também os oli-
valenses vivem de forma intensa esta festa 
tipicamente lisboeta. Todo o ambiente em 
torno das marchas, seja no que diz respeito 
aos ensaios, às coreografias, aos figurinos, 
tudo o que tem a ver com a Marcha dos 
Olivais é motivo de grande orgulho, dina-
mismo e alegria”, nota Rute Lima.

“A garra está lá, trabalhamos sem-
pre para o primeiro lugar e este ano não 
será diferente”, afirma ainda a Presidente. 
“O Grupo de Pesca e Desporto de Santa 
Maria dos Olivais [GPDSMO] continua 

como promotor da Marcha, dedica-se 
com grande empenho, dedicação e afeto 
à Marcha, começando a trabalhar desde 
muito cedo no projeto. A JFO estará sem-
pre na linha da frente no apoio à sua 
Marcha e ao Grupo de Pesca e Desporto, 
com muito orgulho! O ano passado tive-
mos uma ótima classificação e este ano 
será ainda melhor!”.

Por seu turno, Carlos Santos, presi-
dente do GPDSMO, manifesta-se otimista: 
“Tivemos uma grande adesão de mar-
chantes! Basta ver que nas mulheres tive-
mos 58 candidatas para 25 lugares dispo-
níveis. É bom ver entusiasmo e é positivo 
haver muitos candidatos porque assim há 
muito por onde escolher”. 

De acordo com o responsável, o tema 
da Marcha este ano “baseia-se nos arraiais 
de antigamente, nos anos 40 e 50, em que 
havia fogueiras e toda uma envolvência 
diferente”. 

E deixa um convite: “Vai haver um ensaio 
geral no dia 26 de maio junto ao Coreto 
de Olivais Velho, onde esperamos o apoio 
de todos os olivalenses. Investimos muito 
e este ano estamos esperançados num 
resultado ainda melhor!”.

Marcha dos Olivais
já ensaia

Depois de uma prestação muito honrosa no ano passado, a Marcha dos Olivais já 
ensaia para atacar o concurso de 2017! 

MARCHAS POPULARES 2017
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Este é um tema que está a ter ampla difu-
são nos meios de comunicação social e 
que corresponde a uma aposta reiterada 
do atual Executivo. Tudo começou quando 
a Junta de Freguesia recebeu da Câmara 
Municipal de Lisboa a competência da 
gestão do fornecimento das refeições nas 
sete escolas dos Olivais.

Nas palavras da Presidente Rute Lima: 
“Tivemos uma alegria muito grande por-
que era algo que já desejávamos há muito 
tempo: assumir diretamente a gestão dos 
refeitórios escolares, sem recurso ao out-
sourcing no fornecimento das refeições. 
Sem desprimor para as empresas que 
prestam esse serviço, sempre privilegiá-
mos um modelo em que pudéssemos ser 
nós a assumir diretamente essa gestão, 
conduzindo de raiz todo o processo da 
confeção das refeições”.

Para que este modelo pudesse ter 
sucesso, a JFO teve de remodelar os refei-
tórios escolares e desenhar um projeto 
ambicioso, desde a compra dos alimen-
tos à elaboração das ementas, ao pessoal 
da cozinha e restantes auxiliares, incluindo 
o pessoal que dá apoio ao refeitório. Foi 
feito um investimento na qualidade do 
material, incluindo pratos, copos e talhe-
res coloridos, com o propósito de tornar 
ainda mais atrativa a hora de almoço na 
escola. Também foi alterada a decoração 
dos refeitórios, com o mesmo propósito. 
Tudo isto aconteceu no ano letivo tran-
sato. “Sabíamos que íamos ter um desafio 
enorme, com um trabalho intenso e exaus-
tivo, que iria obrigar à constituição de equi-
pas técnicas exigentes e numerosas para 
assegurar todos os requisitos legais, mas 
confirmamos agora que estávamos prepa-
radíssimos para abraçar o projeto”, garante 
Rute Lima, para depois concluir que “a ges-
tão da JFO tem sido coroada de êxito”.

A parceria com a Agrobio vai ao encontro 
de uma outra iniciativa já enraizada no dia-
-a-dia das sete escolas olivalenses, que é a 
manutenção das hortas escolares. Este foi 
um projeto pioneiro nas escolas públicas 
da cidade de Lisboa que, além da sua com-
ponente muito prática, permitiu desen-
volver nos alunos a noção de que os pro-
dutos agrícolas, das alfaces às cebolas ou 
às couves, não nascem nas prateleiras do 
supermercado. “No que diz respeito aos 
verdes, o que nos vem parar ao prato não 
vem do supermercado, mas sim da terra. 
Tem um ciclo que começa muito antes, 
com a plantação. Esta é uma lição impor-
tante que porventura os adultos podem 
tomar como garantida, mas que as crian-
ças precisam de experimentar”, argumenta 
Rute Lima. “Os nossos alunos encaram este 
projeto das hortas escolares com muita 

atenção e entusiasmo e portanto tem 
sido muito interessante acompanhá-lo. 
Paralelamente, a inclusão das hortaliças e 
frutas nas ementas escolares tem permi-
tido trabalhar pedagogicamente nas CAF’s 
questões relacionadas com a nutrição e 
alimentação saudável”.

A parceria com a Agrobio surge, portanto, 
com muita naturalidade na sequência des-
tes projetos: “Somos o parceiro público n.º 
1 da Agrobio a nível nacional, somos o par-
ceiro mistério que a Agrobio nunca divul-
gou, a nosso pedido. A estratégia nacio-
nal para a agricultura biológica anunciada 
pelo Governo faz-nos ter muito orgulho 
neste projeto, tendo em conta que nos 
antecipámos um bocadinho. Mais uma 
vez, os Olivais estão na linha da frente!”, 
orgulha-se a Presidente.

A novidade é a inclusão de produtos 
100% biológicos, 100% produzidos em ter-
ritório nacional nas ementas dos 7 refeitó-
rios escolares dos Olivais. Estes produtos 
compõem as sopas, as saladas, o azeite e 
as leguminosas como o grão e o feijão.

Como está amplamente estudado, os 
produtos biológicos – livres de produ-
tos químicos adicionados em qualquer 
estádio do seu crescimento – são menos 
prejudiciais à saúde, de qualidade supe-
rior e com uma produção mais amiga do 
ambiente. Por outro lado, há que vincar o 
aspeto económico do privilegiar da produ-
ção nacional. A Junta de Freguesia sabe de 
que zona do País é proveniente cada um 
dos produtos biológicos que compra.

A vogal com o pelouro da Educação, 
Anabela Silva, reconhece que “as negocia-
ções com a Agrobio não foram fáceis, mas 
que foi possível chegar a uma plataforma 
de entendimento que beneficiou muito 
ambas as partes”. Ainda segundo a vogal, 
“O fornecimento de refeições escolares em 
7 escolas obriga a um rigor e contenção 
orçamental que não nos permitem entrar 
em grandes gastos. Por um lado, a Agrobio 
teve de ajustar os seus preços de mercado 
à proposta da Junta de Freguesia; por 
outro, como nenhum produtor podia pro-
duzir o suficiente para satisfazer a nossa 
procura, tiveram de alargar as suas áreas 
de produção. É uma grande mais-valia 
para os produtores biológicos terem a JFO 
como cliente, visto que conseguem asse-
gurar o escoamento de uma produção 
maior”.

Porque este projeto vai crescendo em 
ambição, assim que estiverem definitiva-
mente implementadas as alterações anun-
ciadas, a JFO aponta baterias para a certi-
ficação dos refeitórios como biológicos, a 
fim de ver reconhecido o cumprimento de 
todas as exigências regulamentares.

Contudo, o maior orgulho para Anabela 
Silva surge quando os pais confessam que 
as crianças gostam de comer nos refeitó-
rios das suas escolas, que repetem a sopa e 
gostam de comer fruta e salada.

“Como mãe e membro de Associação de 
Pais, sempre reivindiquei a melhoria das 
refeições escolares, porque me incomo-
dava a falta de qualidade das refeições que 
havia nas escolas”, termina Anabela Silva. 
“É uma felicidade, agora enquanto autarca, 
fazer parte deste Executivo que pôs em 
prática um projeto como este, que dá res-
posta a essa necessidade tão urgente!”.

É oficial: a Junta de Freguesia de Olivais 
é a primeira entidade pública a servir as 
sopas, legumes, leguminosas, saladas e 
azeite 100% biológicos!

Fruto de uma parceria com a Agrobio que é única no País, os refeitórios das esco-
las dos Olivais vão passar a servir apenas produtos biológicos!

EMENTAS BIOLÓGICAS 
nos refeitórios escolares

EDUCAÇÃO
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Desporto e educação deram as mãos 
durante uma semana pelo bem-estar 
das crianças, assim sendo, e no âmbito 
das atividades extracurriculares, teve 
lugar a 2.ª edição da semana do des-
porto nas seis escolas básicas sob tutela 
da junta de freguesia dos Olivais. O obje-
tivo foi dar a conhecer aos alunos das 
escolas Alice Vieira, Sara Afonso, Manuel 
Teixeira Gomes, Paulino Montez, Eb1 36 
e Santa Maria dos Olivais, novas moda-
lidades como o boccia, o goalball, atle-
tismo, ciclismo, artes marciais e rugby.

 Esta semana do desporto contou com 
a presença de atletas federados e de 
associações, que com os alunos desen-
volveram as diferentes atividades na 
modalidade que praticam. 

À semelhança do que aconteceu ante-
riormente na semana da cultura as 
modalidades foram motivo de aborda-
gem em tempo de aulas das AECs. De 
referir que esta 2.ª edição decorreu com 
grande motivação e curiosidade por 
parte dos alunos, pelas modalidades 
menos conhecidas. Isso mesmo salienta 
a vogal da educação Anabela Silva que 
em jeito de balanço afirma: “que estas 
iniciativas são sempre enriquecedoras 
para o curriculum escolar das crianças 
por se tratarem de modalidades com as 
quais não têm contacto regularmente, 
como é o caso do goolball, atividade 
praticada e dedicada a invisuais pouco 
conhecida da população em geral e das 
crianças em particular”. 

A 2.º semana do desporto foi uma ini-
ciativa conjunta com o pelouro do des-
porto cujas modalidades apresentadas 
fazem parte das Olisipíadas 2017 que 
estão a decorrer. 

A iniciativa do projeto concurso de poe-
sia foi do pelouro da educação no âmbito 
da sua ação na componente de apoio á 
família (CAF), e nele podiam participar 
todas as crianças abrangidas pelo projeto 
das diferentes escolas do ensino básico 
sob a tutela da junta de freguesia dos 
Olivais. O tema escolhido foi os cinco sen-
tidos: olfato, tato, paladar, visão e audição,

Segundo nos afirma a vogal da educa-
ção Anabela Silva “a importância desta ini-
ciativa é a de estimular as crianças para a 
escrita nos seus diferentes formatos, neste 
caso a poesia bem como estimular a são 
competitividade.” E qual a razão da escolha 
do tema? ”o tema os cinco sentidos surgiu 
por ser o grande tema escolhido este ano 
letivo como meio de trabalho diariamente 
em ambiente escolar. Assim sendo é um 
tema com o qual os alunos já estão fami-
liarizados e porventura de mais fácil refle-
xão e escrita. O que na realidade aconte-
ceu” Escare Anabela Silva.

O prémio para o melhor texto de poesia 
era á partida a publicação do poema no 
jornal dos Olivais ora aqui está ele com os 
devidos parabéns á sua autora.

“Os cinco sentidos”
Os cinco sentidos vais decorar
A audição, o olfato e ainda o paladar
Já faltam poucos, já dissemos três
O tato e a visão é fácil como vês!
Os sentidos servem para detetar sensações
Que são o que sentimos dentro dos corações
Já percebeste esta pequena lição
Ou queres fazer uma revisão?
Agora que sabes os sentidos muito bem
Ensina-os com gosto a alguém
No final é certo que verás
Que nos sentidos e sensações tu és um ás!

 1  EDUCAÇÃO

1.º Concurso 
de Poesia

Em tempo de férias a palavra de ordem 
é Diversão. Assim sendo mais uma vez a 
Junta de Freguesia dos Olivais na compo-
nente de apoio à família, organizou uma 
vez mais um programa de férias paras as 
cerca de 600 crianças envolvidas nestas 
atividades das sete escolas básicas sob a 
alçada da Junta de Freguesia dos Olivais.

O projeto visa apoiar as famílias ocu-
pando as crianças neste tempo de férias, 
com atividades que passaram esta pás-
coa pelo teatro Politeama para ver o 
musical de Filipe la Féria “A Pequena 
Sereia que a todos encantou, idas ao 
museu, no caso o da Marinha, e natural-
mente com a sempre bem-sucedida a 
caça ao ovo. Ovos para todos, mas para 
o conseguirem tiveram mesmo que o 

procurar através de jogos, numa espécie 
de rally paper para crianças. O programa 
terminou com uma animada aula de 
zumba na escola Alice Vieira envolvendo 
pais e filhos, preparando através da ati-
vidade física um melhor e oxigenado 
regresso ás aulas das crianças. Nesta aula 
muito animada fez questão também 
de marcar presença a presidente Rute 
Lima e a vogal da educação Anabela 
Silva que não resistiram a dar um “pezi-
nho” de dança com as crianças. Segundo 
Anabela Silva vogal da educação, o pro-
grama férias de Páscoa foi um sucesso 
esclarecendo que “muito embora o 
divertimento seja o lema primeiro, as ati-
vidades escolhidas para além da mera 
ocupação dos tempos livres tem tam-
bém o intuito de fornecer ás crianças em 
férias algum conhecimento cultural em 
diferentes áreas que vão da culinária às 
diversas formas de arte”. Conclui. 

Certo é que estas férias fizeram jus ao 
afirmado, que venham as próximas.

 2  FÉRIAS DA PÁSCOA

PÁSCOA 
É tempo de férias 

 4  DESPORTO

2.ª Edição 
Semana do Desporto 

A terceira edição das férias jovens tem já 
inscrições abertas as quais decorrem até  
dois de junho. As inscrições deverão ser 
feitas na Junta de Freguesia dos Olivais ou 
através do email ejuventude@jf-olivais.pt.

Esta é a terceira edição deste projeto, 
que muda de nome pois substitui as férias 
radicais, mas em nada altera o interesse e 
diversão. As férias jovens 2017 trazem con-
sigo tês novidades, a primeira tem a haver 
com a idade, pois este ano elas são dedi-
cadas a jovens entre os treze e os 17 anos, 
e não entre os 14 e os 17 como acontecia 
até aqui. A segunda novidade prende-se 
com o objetivo da promoção da mobili-
dade sustentável, ou seja, como explica 
Duarte Carreira vogal do desporto e res-
ponsável pelo projeto “pretende-se apro-
veitar um programa de férias promovido 

por uma autarquia para estimular a utiliza-
ção dos transportes públicos, o que quer 
dizer que os jovens participantes irão nas 
idas e regressos para as atividades deslo-
car-se maioritariamente em transportes 
públicos.” 

A terceira novidade que entronca com 
a anterior tem a haver com o objetivo 
de nesta nova edição das férias jovens é 
segundo Duarte Carreira “o facto de atra-
vés da diversão em férias promover o 
conhecimento real da sua terra, neste caso 
Lisboa, do ponto de vista turístico, e incu-
tir aos jovens participantes o gosto pela 
cidade que é sua. Em concreto o programa 
férias jovens pretende conciliar a diversão 
e as idas á praia com uma parte mais cultu-
ral, dando a conhecer aos jovens, os bair-
ros tradicionais e todo o património bem 
como levá-los a conhecer  o ponto de vista 
ambiental com caminhadas e visitas a par-
ques florestais da capital. “conclui Duarte 
Carreira.

 3  JUVENTUDE

FÉRIAS JOVENS
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A Junta de Freguesia de Olivais e a 
Associação Dignitude celebraram um pro-
tocolo com vista ao apoio dos olivalen-
ses mais vulneráveis no âmbito do acesso 
ao medicamento. Nascida no final de 
2015 para iniciar atividade já em 2016, a 
Dignitude resulta da associação dos pro-
motores Cáritas Portuguesa, Plataforma 
Saúde em Diálogo, Associação Nacional das 
Farmácias e Apifarma. Através do Projeto 
“abem”, a Dignitude pretende desenvolver 
programas solidários que melhorem a qua-
lidade de vida e o bem-estar dos cidadãos, 
garantindo que os doentes têm acesso aos 
medicamentos de que precisam. A JFO 
tornou-se na primeira junta de fregue-
sia do País a promover tal parceria, como 
explica a Presidente Rute Lima: “Passámos 

por períodos muito conturbados, fruto dos 
tempos de crise e de extrema austeridade 
imposta sobre as famílias. Isso levou a JFO 
a acionar e reforçar uma série de mecanis-
mos na perspetiva de auxiliar os nossos 
fregueses em situação de vulnerabilidade 
económica no acesso ao medicamento. 
Através do Fundo de Emergência Social, 
apoiámos um elevado número de famílias 
nestas condições. No entanto, este era um 
processo muito moroso e desgastante para 
o cidadão, porque obrigava a várias via-
gens dos cidadãos entre a sua farmácia e 
a JFO”. “No fundo, a grande novidade é um 
acesso facilitado, menos moroso e menos 
burocrático ao apoio concedido aos agre-
gados familiares em situação de vulnerabi-
lidade socioeconómica no acesso ao medi-
camento. Queremos conferir dignidade 
a todos aqueles que se veem numa situa-
ção em que a sua saúde e a saúde das suas 
famílias é posta em causa por fatores que 
escapam ao seu controlo”.

A viagem é Lisboa Porto/Porto Lisboa, 
com encontro marcado no aeroporto 
Humberto Delgado para partida e com 
chegada ao aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. As inscrições estiveram aber-
tas entre 13 de março até 17 de abril, com 
um custo de 15 euros por pessoa, e rapi-
damente se percebeu que eram mui-
tos os seniores que optaram por se ins-
creverem nesta aventura aérea, que se 
para alguns não é novidade para a maior 
parte constitui mesmo uma primeira vez 
a ver a terra dos ares. São mais de seis-
centos os seniores olivalenses que res-
ponderam à chamada e que se inscre-
veram, sem medos, nesta iniciativa da 
junta de freguesia dos Olivais, em parce-
ria com a Santa Casa da Misericórdia.

 As inscrições foram tantas que há 

mesmo trinta e cinco seniores em lista 
de espera, com a esperança de embarcar 
nestes voos. Dado o elevado número de 
inscritos não vai ser um, mas sim quatro 
os voos de batismo agora programados 
para o mês de maio. Os mesmos terão 
lugar em quatro dias diferentes e com-
templam uma lotação de 150 participan-
tes em cada um dos dias a marcar.

Do programa para além da emoção de 
andar mais perto das nuvens faz tam-
bém parte um passeio pela cidade invita 
bem como um almoço de convívio entre 
todos que promete ser uma autentica 
festa fora de portas. Com esta iniciativa 
a Junta de freguesia, a presidente Rute 
Lima e os serviços de ação social têm 
por objetivo proporcionar aos seniores 
da freguesia a possibilidade de fazerem 
algo com que muitos sonharam, mas 
que por uma ou outra razão, sobretudo 
a económica, nunca puderam realizar, 
como seja a experiencia de entrar num 
avião e voar. Agora o sonho vai ser pos-
sível e concretizar-se em breve.  

Batismo de voo 
para seniores

Notas de euro mudam de rosto está na 
hora de proteger os idosos de eventuais 
fraudes. Com esse objetivo a PSP – 34.ª 
Esquadra dos Olivais, promoveu no Centro 
de Dia, uma ação de sensibilização para os 
idosos com o objetivo de dar a conhecer 
a nova nota de 50€ que começa a circular 
no próximo dia 4. As restantes notas desta 
nova série “Europa” 5, 10 e 20 euros entra-
ram em circulação, em 2013, 2014 e 2015.

Esta ação da PSP passou por uma ses-
são de esclarecimentos, para dar a conhe-
cer as precauções que os idosos devem ter 
perante tentativas de burla. Com estes ensi-
namentos os agentes da 34.ª Esquadra pre-
tendem garantir a segurança e visibilidade 
policial, prevenir a ocorrência de atos crimi-
nais e estabelecer contactos com os mais 

diversos parceiros sociais, de modo a dis-
ponibilizar conselhos de autoproteção e 
prevenção.

Assim sendo deram a conhecer aos idosos 
três passos para detetarem notas falsas. São 
eles: tocar, observar e inclinar. 

Tocar: porque a nova nota é impressa 
com um método de impressão especial 
que confere ás notas um efeito único de 
relevo. Observar: em contraluz observe a 
janela impressa, ao faze-lo vai detetar uma 
janela com o retrato, a marca de água com 
retrato e o filete de segurança que na nova 
impressão se tornaram visíveis. Inclinar: 
ao inclinar a nota a banda prateada revela 
um retrato de Europa numa janela transpa-
rente e o número esmeralda apresenta um 
efeito luminoso de movimento ascendente 
e descendente. Estes são, pois, os três pas-
sos a ter em linha de conta para detetar a 
olho mais ou menos nu se uma nota é ou 
não falsa e que os idosos se esforçaram por 
reter para incluir nas suas práticas. 

 5  AÇÃO SOCIAL

DIA DE PREVENÇÃO 
à fraude de idosos

 7   AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

Assinatura de protocolo com 
a Associação Dignitude

 6  PROGRAMA SENIORES

Lisboa Devils são bicampeões nacio-
nais, a equipa olivalense, trouxe mais 
uma vez a taça para casa. A final da 
oitava liga portuguesa de futebol ame-
ricana decorreu em Évora, no estádio 
Sanches de Miranda, local onde a equipa 
dos Devils defrontou a equipa dos Maia 
Renegardes, a qual venceu por 40-35. Um 
resultado que lhe permitiu ganhar pela 
segunda vez consecutiva o titulo de cam-
peão nacional na modalidade. O jogo 
realizado a 8 de Abril em Évora contou no 
publico com a presença do  vogal do des-
porto da junta de freguesia dos Olivais 
Duarte Carreira que ao assistir a esta vitó-
ria diz “ ser um orgulho para a freguesia 

ter uma equipa que treina nos Olivais 
com vários atletas dos Olivais a conquis-
tar um troféu de âmbito nacional, ainda 
mais quando o faz pela segunda vez e 
num desporto que em Portugal ainda 
não se tornou de massas, mas que apesar 
disso regista uma taxa de crescimento e 
de crescente adesão por parte da popula-
ção sobretudo da população mais jovem. 
É com orgulho que podemos, pois, dizer 
que os Olivais dão cartas no que á moda-
lidade de futebol americano diz respeito”. 
Conclui o Duarte Carreira. Recorde-se 
que na temporada de 2015/2016 os Devils 
ganharam o seu primeiro campeonato 
ao bater por 28-26 os Algarve Sharks. Os 
Lisboa Devils “nasceram “em 2013 pela 
mão de três jovens amigos com o intuito 
de “abanar” as fundações do desporto 
na modalidade. Sem dúvida que foi uma 
aposta ganha! Parabéns Lisboa Devils!

 8   DESPORTO

FINAL DA LIGA PORTUGUESA 
DE FUTEBOL AMERICANO
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Abril foi mês de prevenção dos maus tra-
tos infantis na infância. A forma de melhor 
evitar o problema é impedir que aconteça, 
e é isso mesmo que pretende a equipa da 
Escola Segura da PSP que em parceria com 
a junta de freguesia dos Olivais saiu à rua 
fazendo-se acompanhar por centenas de 
crianças das respetivas escolas com o firme 
propósito de chamar a atenção da popu-
lação para a violência sobre aqueles que 
menos e podem defender. Mais de quatro-
centas crianças deram as mãos, vestiram-
-se de azul, de balão, laço ao peito da cor 
do céu e fizeram um cordão humano em 
torno de todo o Spácio Shopping.  

Anabela Silva, Vogal da educação, afirma 
que a nível escolar “ não temos conhe-
cimento de maus tratos, mas a verdade 
é que temos crianças a necessitarem de 
acompanhamento psicológico por ques-
tões familiares, o que não deixa de ser uma 
forma de mau trato”, e exemplifica ainda a 
vogal “ temos pais que se esquecem de ir 
buscar as crianças ao fim do dia que estão 
connosco em ATL,  e ás sete da noite, nem 
pai nem mãe atendem o telefone e assim 
sendo lá temos nós uma criança sozinha, 
isto acontece sobretudo com pais separa-
dos que muitas vezes utilizam estes forma-
tos para se atingirem um ao outro e esque-
cem-se que é a criança que sofre e está ali 
sozinha com os monitores quando já devia 
estar em casa ora sem dúvida alguma isto 
também é mau trato”,conclui Anabela Silva.

Por seu turno a chefe Goreti da escola 
segura da PSP salienta que “cabe à PSP 

provavelmente o maior numero de enca-
minhamentos de crianças para as comis-
sões de proteção de menores, mas que 
mais que os números o que importa é 
mesmo a sensibilização da população em 
geral, mas sobretudo das crianças, pois se 
os adultos pouco mudam os seus compor-
tamentos há que apostar naos mais novos, 
pois quer se queira quer não eles serão 
eles que educarão o país no futuro. Por isso 
campanhas destas fazem todo o sentido 
existirem para estas camadas mais novas, 
bem como para todas as outras.” .

Por sua vez a presidente da junta dos 
Olivais Rute Lima também presente na 
ação de campanha da prevenção salienta 
que é também por situações que envol-
vem crianças e maus tratos que a linha SOS 
Olivais foi lançada isto porque” as pessoas 
têm sempre muito constrangimento em 
denunciar situações de violência domés-
tica, de maus tratos infantis de exclu-
são social para as ,linhas consideradas da 
tutela, isto porque as pessoas acham que 
têm que se identificar, ora na linha SOS 
Olivais as pessoas não têm que se identi-
ficar a denuncia é anónima e gratuita , nós 
só queremos saber o que se passa e onde 
se passa para podermos nós agir de uma 
forma direta, como seja em casos de vio-
lência doméstica em que temos casas 
de abrigo, e os nossos próprios recur-
sos de acolhimento, essa é  uma situação 
em que podemos por exemplo acudir de 
imediato. Caso não seja uma situação que 
a JFO consiga por si só resolver, então 

encaminharmos para os parceiros no ter-
reno”. Esclarece Rute Lima.

Para além desta iniciativa a Presidente 
esteve também presente numa outra ini-
ciática com o mesmo objetivo, ligada ao 
projeto desafios da Junta de freguesia 
dos Olivais. Tratou-se da exibição do filme 

“Crianças Invisíveis”. Um filme que destaca 
a vida de 7 crianças, de países diferentes, 
e ambiciona ser um instrumento de cons-
ciencialização sobre o dia a dia das crianças 
em todo o mundo. Assim foi vivido e assi-
nalado o mês da prevenção de maus tratos 
infantis na freguesia dos Olivais.

Cordão humano com 
mais de 400 crianças

MÊS DA PREVENÇÃO
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A Presidente Rute Lima recebeu os 
recém-nascidos e as suas famílias na sede 
da Junta de Freguesia de Olivais, acom-
panhada por Vera Serras, representante 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(SCML), parceira da JFO no projeto.

Os carrinhos de bebé foram-se acumu-
lando à hora marcada nas instalações da 
JFO, formando um pequeno engarrafa-
mento que não é muito vulgar. Antes da 
entrega dos cabazes propriamente dita, 
Rute Lima explicou uma vez mais o obje-
tivo do projeto Olibaby aos pais, recor-
dando que além dos artigos como fraldas, 
chuchas, biberões e produtos de higiene, 
está em causa uma sensibilização para a 
importância de os fregueses educarem os 
seus filhos e filhas no respeito pela igual-
dade em todas as suas vertentes, indepen-
dentemente da raça, da religião, do género 
ou do estrato social. “Fiquei com a sensa-
ção de que os pais não estavam à espera 
que o projeto tivesse uma componente 
relativa aos direitos humanos”, confessa 
a Presidente. “Estariam provavelmente à 
espera apenas de um miminho, de algo 
simbólico para marcar o nascimento dos 
seus filhos. Foi muito engraçado ver a sua 

expressão quando fizemos o enquadra-
mento e explicámos porque é que está-
vamos a oferecer o nosso kit Olibaby. 
Sentimos que tocámos no coração das 
pessoas e que de facto despertámos para 
a importância destas questões”, completa.

Vera Serras, em nome da SCML, fala de 
uma estreita articulação com a JFO: “nós 
apadrinhamos e apoiamos com bastante 
carinho esta iniciativa. Recebemos o con-
vite que nos foi endereçado com muito 
agrado e quisemos apoiar desde o iní-
cio uma iniciativa que educa para a igual-
dade. Este programa Olibaby distingue-se 
de outros projetos similares pela vertente 
importante dos direitos humanos e por 
isso merece o nosso louvor”.

Quisemos também falar com duas mães, 
para percebermos o que tinham achado 
da iniciativa. 

Marta Cardoso é a mãe da pequena 
Joana Matias, que completava 2 meses no 
próprio dia da entrega do seu kit Olibaby! 
“Fiquei surpreendida, nunca tinha ouvido 
falar da iniciativa. Achei ótimo porque 
é sempre uma ajuda para qualquer pai. 
Neste caso, tenho lá mais quatro crian-
ças em casa e por isso estes produtos vão 

fazer falta. É importante os pais habitua-
rem-se a cultivar nos seus filhos os valores 
do respeito, da tolerância, da igualdade, 
logo desde pequeninos”.

A pequena Rita Joaquim estava a ser o 
centro das atenções quando nos aproxi-
mámos, por estar muitíssimo bem-dis-
posta… A mãe, Elizabete Pereira, também 
se revelava surpreendida pelo projeto da 
JFO: “Até foi uma vizinha e amiga que me 
falou. Investiguei e achei uma ótima inicia-
tiva. É uma forma de integrar desde logo as 
crianças na sua freguesia e na zona onde 

vivem. Confesso que nunca tinha entrado 
nesta Junta de Freguesia. Além disso, é 
fundamental sensibilizar para a importân-
cia dos direitos humanos. Já o fazemos lá 
em casa com o mano Pedro, e com a Rita 
também será assim!”.

As entregas dos kits Olibaby são efetua-
das com uma regularidade mensal. Para 
receberem o apoio, os pais dos recém-
-nascidos só têm de dar nota à Junta de 
Freguesia de Olivais que o seu bebé já nas-
ceu (no mês seguinte ao do nascimento).

Entrega dos primeiros 

kits Olibaby
Os primeiros kits Olibaby foram entregues aos papás, mamãs 
e aos bebés dos Olivais no dia 29 de março.

MÊS DA PREVENÇÃO
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Caracóis do Arco
Rua Cidade Cabinda n.º 6 B
Aberto de 2.ª feira a domingo, das 8h00 às 21h00

Chegou a época do pratinho de caracóis. Se é amante deste petisco pode disfrutar 
do seu sabor no Caracóis do Arco onde o Sr. Luís e a D. Arminda fazem as honras da 
casa, que está aberta há 40 anos os mesmos que a D. Arminda leva de volta do tacho 
a apurar o tempero de comer e chorar por mais. Para além dos caracóis há ainda cara-
coleta assada outra especialidade da casa. Bifanas, pica pau, pregos são outros petis-
cos que pode experimentar. Se preferir pode levar para casa. 

COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS

Chaves dos Olivais 
Praça Norte n.º 7C
Aberto de 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00; 
sábados das 9h00 às 13h00

Está aberta ao público há 11 anos e é uma loja cujo n.º de telefone convém ter à mão, 
pois para além de executar todo o tipo de chaves e duplicados tem também um ser-
viço SOS de abertura de portas a funcionar 24 horas, basta ligar o n.º 936 404 048 e 
resolvem o seu problema na hora. Para além disso encontrará na loja todo o tipo de 
portas, fechaduras, sistemas elétricos, e vídeo porteiro.

CASA DE PETISCO

Pomar dos Olivais 
Rua Cidade Porto Alexandre, lote 205
Aberto de 2.ª feira a sábado, das 8h00 às 20h00

Inaugurou dia dois de fevereiro, numa das lojas que pertenceram durante anos às 
lojas “Ferrador”. Hoje nas prateleiras não mais existem os “velhos” artigos de retrosa-
ria os quais deram lugar ás cores das muitas fruta e legumes, expostas logo á entrada 
bem como pão e produtos de charcutaria no interior. Os preços são convidativos e a 
merecer uma visita. Se é fã do comércio local este é “pomar onde poderá colher frutos”.

FRUTARIA

O Pinhão Doce
Circular Sul do Bairro da Encarnação 22 A 
Aberto de 2.ª a 6.ª feira e domingo, das 7h00 às 22h00. Encerra ao sábado.

Nasceu há 23 anos pelas mãos de Paula marques esta Pastelaria onde se serve café bolos 
e todos os produtos inerentes. Nas horas de almoço servem também pequenas refeições 
que vão para além das sandes diversas. No Pinhão doce é possível comer saladas frescas 
e pizas pré confecionadas. Mas o forte da casa são as gomas o que faz com que este esta-
belecimento seja muito frequentado por jovens, eternos amantes de muito açúcar, e de 
coisas menos saudáveis.

PASTELARIA
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Como não podia deixar de ser, a JFO assi-
nalou devidamente mais um aniversário da 
Revolução dos Cravos, correspondendo ao 
que tem levado a cabo em anos anteriores 
do atual mandato, mas insistindo em ino-
var de ano para ano.

O programa iniciou-se na segunda-feira, 
dia 24 de abril, com a inauguração da expo-
sição “Notícias da Liberdade” na Casa da 
Cultura. Trata-se de uma mostra que repro-
duz jornais e revistas da época, com a 
temática da Revolução em evidência. Dela 
constavam títulos como O Século Ilustrado, 
A Capital, a revista Flama ou o semanário 
ilustrado Notícia! Esta é uma exposição que 
estará patente até ao dia 4 de maio na Casa 
da Cultura dos Olivais, na Rua Conselheiro 
Mariano de Carvalho, 68, Olivais Velho. 

Também no dia 24 de abril teve lugar no 
mesmo local uma palestra sobre o papel 
da imprensa na Revolução, proferida pela 
Professora Doutora Maria Inácia Rezola, 
docente universitária na ESCS-IPL – Escola 
Superior de Comunicação Social. Seguiu-se 
um momento musical protagonizado 
por “TribuduZeca”, um Grupo Musical 
Tradicional da ADCEO.

No dia seguinte, em pleno 25 de abril, a 
Presidente Rute Lima e o seu executivo 
começaram a manhã com uma distribui-
ção de cravos pela freguesia. À tarde, na 
ADCEO, Simone de Oliveira protagonizou 
um espetáculo intitulado “Intimidades”. 
Perante um auditório muito bem com-
posto em termos de público, Simone de 
Oliveira partilhou não só a sua voz e as 
músicas por que sempre foi conhecida 
dos portugueses, mas também pequenas 
histórias, inconfidências e momentos que 
povoaram uma carreira longa e versátil. 

Sempre acompanhada do maestro Nuno 
Feist, ao piano.

Além de memórias antigas dos tempos 
em que frequentava os Olivais e – imagine-
-se – limpava a Igreja de Santa Maria dos 
Olivais (na sua juventude), Simone recor-
dou com saudade personagens célebres 
da nossa praça como Nicolau Breyner ou 
Ary dos Santos, não deixando de cometer 
algumas inconfidências com o público oli-
valense. Também partilhou algumas his-
tórias dos bastidores do teatro e do teatro 
de revista, que muito divertiram a plateia, 
onde se encontravam a Presidente Rute 
Lima e o seu Executivo.

Na introdução do espetáculo, a Presidente 
Rute Lima teve oportunidade de dirigir bre-
ves palavras ao público, nas quais expres-
sou uma vez mais alguns pensamentos 
sobre a importância de reviver a memória 
da Revolução da Liberdade. Reconhecendo 
que vivemos tempos difíceis em que “as 
opiniões são facilmente dilaceradas pela 
crítica de quem não concorda connosco e 
se manifesta de forma violenta e insultuosa, 
sobretudo na internet e nas redes sociais”, a 
autarca reiterou que “só o respeito permite 
que a nossa sociedade se fortaleça”.

Rute Lima apelou à “atenção e defesa 
constante dos ideais de abril” e não deixou 
de referir a importância de dirigir essa aten-
ção para as camadas mais vulneráveis da 
população, nomeadamente os mais novos 
e os seniores. 

Entre os temas mais aplaudidos neste fim 
de tarde musical estiveram, naturalmente, 
as duas canções que venceram o Festival 
Eurovisão da Canção: “Sol de Inverno” e 
“Desfolhada Portuguesa”, mas também 
outras como “No teu poema”.

A Junta de Freguesia dos Olivais assinalou o 25 de Abril de 1974 com a distribui-
ção de cravos pela freguesia e um programa cultural que inclui um concerto de 
Simone de Oliveira. 

25 de Abril 
celebrado nos Olivais 
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20 DE MAIO
Apresentação de livro “Obras de 
Imperfeitas”
Casa da Cultura − 17h
Do autor Paulo Nogueira. Editora Lua de Marfim. 

ATÉ 2 DE JUNHO
Olivais em Férias 2017
Inscrições na Junta de Freguesia de Olivais. 
Informações em www.jf-olivais.pt ou através do 
e-mail educacao@jf-olivais.pt. 

“Toca a Mexer GOLD”
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
Das 10h00 às 11h00: 2.ª feira - Pavilhão da ADCEO; 5.ª feira - Escola EB1/JI Alice Vieira; 6.ª feira - Esco-
la EB1/JI Adriano Correia de Oliveira. Preços: €3/mês (uma vez por semana); €6/mês (duas vezes por 
semana); €9/mês (três vezes por semana).

“Toca a Mexer FITENSS”
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
Das 18h30 às 19h30: 2.ª feira - Escola EB1/JI Adriano Correia de Oliveira; 4.ª feira - Escola EB1/JI Pauli-
no Montez. Preços: €5/mês (uma vez por semana); €10/mês (duas vezes por semana).

TODO O MÊS

TODO O MÊS

Convidamos todas as 
instituições da Freguesia a 

anunciarem os seus eventos 
na ‘Agenda da Freguesia’

Enviar e-mail [jornal@jf-olivais.pt] com: data, 
horário, local, título, pequeno resumo e imagem 

(opcional), até ao dia 15 de maio.

Caminhadas 2017 
Preço por participante: €3. Transporte assegurado pela autarquia. Inscrições: caminhadas@jf-olivais.pt 
(nome, BI/ CC, data nascimento, contacto telefónico). Informações através do 218 540 690.
Programa:
6 e 7 de maio – Margens do Grande Lago de Alqueva. 9 Kms, dificuldade moderado. 
3 e 4 de junho – Encantos de Odeceixe pela Rota Vicentina. 9 Kms, dificuldade moderado. 

MAIO E JUNHO

ATÉ 2 DE JUNHO
Olivais em Férias Jovem 2017
Inscrições na Junta de Freguesia de Olivais.
Informações em www.jf-olivais.pt, através do 
e-mail ejuventude@jf-olivais.pt  ou 218 533 231. 

620.ºAniversário 
Freguesia dos Olivais

6maio '17

6 DE MAIO
Comemorações dos 620 anos da Freguesia dos Olivais
Programa:
9h00 – 13h00: Pinturas faciais, moldagem de balões e animação de rua. 
Locais: Rua Almada Negreiros, Praça Cidade do Luso, Mercado da Encarnação Sul e Mercado da 
Encarnação Norte.
19h00: Condecorações Olivalenses, no Pavilhão Sarah Afonso.

25 A 28 DE MAIO
Sustentabilis OLIVAIS  
Dia da Biodiversidade
Biblioteca e Quinta Pedagógica− 10h00
Traga piquenique e bicicleta e celebre connosco. 
Entrada Livre. Informações através do e-mail 
sustentabilis@jf-olivais.pt ou do 218 540 690.
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