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Viva os Olivais!
Neste mês de Outubro, faz exatamente 

quatro anos que tomei posse pela pri-
meira vez enquanto presidente da Junta 
de Freguesia dos Olivais.

Passado este período de tempo, importa 
conhecer com relevo a realidade e aquilo 
em que nos tornámos.

Olivais de hoje, naquele que foi um 
caminho para todos espinhoso, árduo, 
intenso, trabalhoso, e em alguns momen-
tos até desesperante, é uma freguesia 
que se encontra em termos de dimen-
são geográfica, densidade populacional 
e orçamento, situada acima de 75% dos 
municípios de todo o país. 

E afirmo este facto com um imenso 
orgulho. 

O orgulho de alcançar a meta, olhar para 
trás e perceber o tanto que se fez, tudo o 
que se cumpriu, perceber que em cada 
momento se foi construindo com solidez 

uma organização pública que serve, efe-
tivamente, os cidadãos e as cidadãs dos 
Olivais, de Lisboa. Cumpri, cumprimos, 
fizemos tudo aquilo a que nos propu-
semos, mas tal sabemos que não seria 
possível sem uma grande equipa, sem 
uma força motora que desse vida e força 
aos nossos sonhos. Todos sem exceção 
fazem parte desta grande e interminável 
equipa, dentro da qual nenhuma das par-
tes dispensa a outra.

Dizia em 2013, digo hoje e direi sempre 
que todos juntos seremos sempre pou-
cos. Chamámos a nós todos vós, desbra-
vámos um caminho de arregimentação 
de forças porque para governar é preciso 
saber ter todos do nosso lado e ainda os 
melhores. Todas as forças vivas da fregue-
sia disseram presente no nosso projeto 
“Viver Olivais”.

E assim prosseguiremos, unindo esfor-
ços, sinergias, recursos e afetos! 

A união faz a força, a conciliação de 
objetivos comuns e complementares, a 
visão estratégica conjunta e a sua aplica-
ção no terreno, transformou a nossa mis-
são numa viagem mais tranquila, mais 
serena e profícua.

Primeiro estão e estarão sempre as pes-
soas, todas as pessoas sem exceção e sem 
qualquer descriminação.

Os olivalenses, no dia 1 de Outubro, legi-
timaram-me, legitimaram-nos e disseram 
que é este o caminho e a liderança que 
desejam continuar a ter no seu território. 

Cumpriremos tudo de novo! Honraremos 
os nossos compromissos e agradeço com 
humildade e profundo reconhecimento 
este renovado voto de confiança, na cer-
teza de que continuarei a ser a Presidente 
de todos os Olivalenses, sem exceção.

Viva os Olivais!
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Trata-se do primeiro equipamento a 
receber luz verde no âmbito do ambi-
cioso projeto que vai dotar a Freguesia 
de Olivais de um novo parque urbano 
e de um miradouro com vista sobre o 
Aeroporto Humberto Delgado.

Depois de um primeiro projeto de mira-
douro no topo da Rua Cidade de Tete, a 
Câmara Municipal de Lisboa e a Junta 
de Freguesia de Olivais avançaram para 
o desenho de um projeto com uma 
dimensão consideravelmente maior, que 
abrange uma extensa área expectante 
que estava sem uso e ao abandono.

Explica a Presidente Rute Lima: “Pela sua 
dimensão e pela sua localização geográ-
fica, esta é sem dúvida uma zona nobre 
da Freguesia que merecia uma inter-
venção de monta. Quando lançámos o 
desafio à Câmara de Lisboa para criar 
um miradouro com vista para o aero-
porto, pensámos: porque não esten-
der o projeto a toda esta zona, transfor-
mando o projeto num parque urbano 
maior, que permita às pessoas não só ver 
os aviões aterrar como passear, espaire-
cer, tomar um café numa esplanada, ter 

as crianças a brincar no parque infantil...”. 
Além de todas estas realidades descritas 
pela autarca, o novo parque urbano vai 
ainda ser dotado de uma pista de pump 
track, para bicicletas, uma ideia que vem 
encaixar que nem uma luva na ideia de 
um espaço para todos. “É uma dimensão 

imensa, tanto em termos de projeto 
como em termos financeiros”, afirma Rute 
Lima. “Há que ter em conta que o projeto 
inicial poderia já estar concluído, mas 
como sofreu estas alterações e se trans-
formou num mega-projeto, está a ser 
implementado de forma faseada. Neste 
momento, estamos a fazer o parque 
infantil, que tem a sua própria zona de 
estadia, a que se segue a pista de pump 
track, e depois o parque de estaciona-
mento que vai dar suporte ao miradouro 
em si mesmo. Só nessa fase avançaremos 
para o miradouro, com todas as condi-
ções previamente estabelecidas, porque 
temos a convicção de que será algo que 
vai atrair muitos visitantes, não só dos 

Olivais como de fora da Freguesia”.
Para o vogal Duarte Carreira, responsá-

vel pela gestão dos parques infantis da 
Freguesia, esta era “uma zona que tinha 
necessidade de um equipamento deste 
género” e a intervenção “marca o início 
de um projeto muito ambicioso da Junta 
de Freguesia, que vai requalificar uma 
extensa área”. Realçando que a execu-
ção do parque infantil é da responsabili-
dade da JFO, o vogal destaca também a 
existência de equipamentos para crian-
ças mais pequenas e para outras mais 
crescidas. “Em suma, é um parque infan-
til moderno, com boas acessibilidades e 
numa zona em que fazia falta. Estamos 
muito satisfeitos com esta obra!”.

Novo parque infantil 
na Rua Cidade da Beira

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Conforme um projeto apresentado aos 
moradores ainda em novembro de 2016, 
a obra agora em curso vai recuperar o 
espaço público naquela praceta interior, 
oferecendo um espaço privilegiado de 
estadia aos moradores. Consta da emprei-
tada a criação de um pequeno jardim, 
dotado de mobiliário urbano e comple-
tamente fechado ao trânsito automóvel, 
capaz de atrair os moradores ao usufruto 
do Espaço Público e desincentivando a 
permanência noturna de pessoas.

A Presidente Rute Lima, que detém os 
pelouros do Urbanismo e Habitação, 
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes, resume o propósito da obra: “Era 
um espaço propenso ao convívio noturno, 
em que se causavam situações que ini-
biam o descanso das pessoas no período 
da noite. A própria configuração arquite-
tónica da praceta convidava ao ajunta-
mento de pessoas, que mesmo que não 
estivessem a desenvolver atividades ilí-
citas em si mesmas, originavam ruído e 
perturbavam o descanso dos moradores. 
Fomos contactados por diversas pessoas 
a queixar-se de uma sensação de insegu-
rança, o que foi desde o início motivo de 
preocupação para nós, Junta de Freguesia. 

Também recebemos queixas relacionadas 
com más práticas, a utilização do espaço 
para oficinas de mecânica, para festejos 
desportivos até altas horas, entre outras 
situações, e que muitas vezes terminaram 
com a chamada da PSP”. A autarca tam-
bém salienta a questão das laranjeiras: 
“Por outro lado, a praceta tinha uma série 
de laranjeiras que tinham sido planta-
das há muitos anos, creio que para impe-
dir os jogos de futebol contra as janelas e 
durante a noite. A substituição das laran-
jeiras prende-se com o transtorno que 
elas causavam: como ninguém apanhava 
as laranjas, elas apodreciam na árvore e no 
chão, criando um mau aspeto que deixava 
os moradores tristes”.

Na perspetiva de sanar estas situações e 
de requalificar a praça, a Câmara Municipal 
de Lisboa e a Junta de Freguesia de Olivais 
colaboraram no desenvolvimento de um 
projeto que devolvesse a praça aos mora-
dores, restabelecendo a beleza daquele 
espaço. “O projeto foi aprovado pelos 
moradores, está em execução e os mora-
dores vão ganhar a possibilidade de usu-
fruir em termos urbanísticos e de lazer da 
praceta”, remata Rute Lima. “Será um misto 
entre o lazer, a estadia e um ambiente 

distinto, muito agradável. Haverá cantei-
ros com ervas aromáticas, com uma biodi-
versidade alargada, e com uma utilidade 
muito prática: impedir algumas práticas 
noturnas que até aqui aconteciam. Além 
disso, será completamente restringido o 
acesso de automóveis e outros veículos”.

Esta é apenas a primeira requalificação 
de um conjunto de praças na Freguesia de 
Olivais. Entre outras, seguem-se trabalhos 
de requalificação na Praça Cidade do Luso, 
Praça Cidade de Díli e Rua Cidade de Porto 
Alexandre. “Optámos propositadamente 
por parar algumas intervenções, em 

virtude da natureza do processo eleitoral. 
É evidente que as pessoas se habituaram 
a ver obras da Junta de Freguesia durante 
a totalidade do mandato, não concentrá-
mos as nossas intervenções em nenhum 
período do nosso mandato, portanto não 
existe confusão possível. A requalificação 
das praças dos Olivais vai continuar, esta 
é só mais uma, a primeira após o período 
eleitoral”, finaliza a Presidente.

O prazo de execução da obra na Rua 
Cidade de João Belo, a tal “praceta das 
laranjeiras”, são 90 dias, uma obra execu-
tada pela CML.

“Praceta das Laranjeiras” – requalificação em curso

ESPAÇO PÚBLICO

A praceta residencial formada pelas Ruas Cidade da Beira e Cidade de João 
Belo, conhecida como a Praceta das Laranjeiras, já está em pleno processo 
de requalificação.

Encontra-se já em fase de conclusão a construção do novo parque infantil da Rua 
Cidade da Beira, que marca a primeira obra do futuro Parque Urbano do Miradouro.
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Será um Mercado de Olivais Sul – Célula 
B inteiramente novo, com cinco setores 
de atividade, 19 lojas e cerca de 30 bancas, 
distribuídos por uma área de implantação 
de 1150 metros quadrados, com 50 metros 
quadrados de área verde. Também terá 
alguns lugares de estacionamento auto-
móvel afetos.

As novidades põem um ponto final à 
especulação quanto a um equipamento 
que foi inaugurado com o estatuto de 
provisório no dia 20 de junho de 1967 e só 
recebeu obras de remodelação (e amplia-
ção) em 1991, que na altura permitiram a 
integração de vendedores ambulantes 
que se concentravam habitualmente nas 
imediações.

O já velhinho Mercado conta atual-
mente com 854 metros quadrados de edi-
ficação, sendo 495 metros quadrados de 
área comercial, que albergam 15 lojas e 79 
lugares. Feitas as contas, o novo Mercado 
será, obviamente, maior. Mas também 
será bastante diferente.

“O projeto de requalificação começou 
por ser apenas isso mesmo: requalifica-
ção”, explica a Presidente Rute Lima. “Ao 
longo do último ano, esse projeto tem 
estado a ser trabalhado de forma intensa 

e obriga-nos a ter especial cuidado com 
as suas especificidades técnicas. Quando 
propusemos à Câmara Municipal de 
Lisboa a requalificação deste Mercado, 
que ainda por cima é muitíssimo utili-
zado pela população, a nossa proposta foi 
aceite de imediato. A partir da aprovação 
por parte do Município, que é o proprie-
tário do Mercado, foi feito um desenho 
para cada uma das áreas do novo equi-
pamento, desde o saneamento à canali-
zação, acessibilidades, espaços de comér-
cio, etc”.

Conforme nota o vogal José Ricardo Silva, 
responsável pelo pelouro do Comércio, 
“O atraso neste processo explica-se com 
a alteração do plano original: no fundo, 
foram elaborados não um, mas dois pro-
jetos de arquitetura, com todos os trâmi-
tes processuais que isso implica”. O vogal 
dá conta de que “na altura das prospe-
ções de engenharia, percebeu-se que as 
fundações estavam demasiado degrada-
das e que o melhor era passar para a cons-
trução de um mercado novo, de raiz”.

A Presidente recorda que o Mercado 
de Olivais Sul – Célula B apresenta “uma 
estrutura que oferece diversos proble-
mas no dia-a-dia, no plano da gestão do 

equipamento, que agora cabe à JFO. Mas 
mais que isso, oferece também grandes 
problemas à permanência dos comer-
ciantes, aos quais somos sensíveis”.

Ainda em relação ao prolongamento 
do processo, a autarca acrescenta: 
“Compreendemos que os comerciantes e 
os cidadãos estejam muito ansiosos pelo 
começo das obras. Nós também estamos. 
No entanto, tendo em conta a grande 
dimensão da empreitada, que implica a 
demolição do mercado atual e a constru-
ção de um novo, na ordem dos 2 milhões 
de euros, temos de entender que não é 
uma tarefa simples, nem no seu projeto, 
nem na sua execução. Os comercian-
tes estão a bordo connosco nesta causa, 
são a principal parte interessada além 
dos clientes, vão fazer parte de uma nova 
plataforma comercial, completamente 

diferente dos restantes mercados”.
E como será então o novo Mercado? Vai 

com toda a certeza manter a componente 
tradicional dos Mercados de Lisboa, asso-
ciada a um novo cunho empreendedor e 
moderno. Terá um horário de funciona-
mento alargado, em que as lojas vão per-
manecer abertas para lá da hora de fecho 
das bancas interiores. Todas as lojas terão 
saída para a rua, para que possam praticar 
o horário mais conveniente. Haverá res-
tauração e serviços, com esplanada inte-
rior e exterior. O novo Mercado cumprirá 
o disposto no Decreto-Lei 163/2006, com 
respeito à acessibilidade e mobilidade 
para todos.

Este é um projeto com o cunho da Junta 
de Freguesia de Olivais, com o aval e o 
financiamento da Câmara Municipal de 
Lisboa.

Mercado de Olivais Sul – Célula B 
vai ser completamente novo

REQUALIFICAÇÃO

O Mercado situado na Avenida Cidade de Lourenço Marques vai receber obras 
que vão resultar na demolição da estrutura atual e na construção de raiz de um 
novo equipamento.
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Entre os dias 13 e 17 de setembro, o 
Parque Urbano do Vale do Silêncio foi 
o epicentro da animação musical, dos 
divertimentos, do convívio em família e, 
claro está, dos deliciosos sabores e aro-
mas das food trucks.

Foram cinco dias de grandes espetácu-
los, com a presença de artistas consagra-
dos como Sérgio Godinho (15 de setem-
bro), Miguel Araújo (16 de setembro) e 
Aurea (17 de setembro), com a presença 
de outros conjuntos de qualidade, o habi-
tual concurso de bandas de garagem, 
fados e muito mais.

A animação dos mais novos também 
está garantida, porque não faltavam 
divertimentos, com todas as condições 
de segurança.

“O Sons do Vale Olivais Street Food vai 
ao encontro de uma linha estratégica 
nossa, de oferta cultural para os cida-
dãos dos Olivais. Queremos proporcionar 
a todas as faixas etárias um evento colo-
rido, moderno, dinâmico, mobilizador. O 
Vale do Silêncio acaba por ser um polo 
atrativo para pessoas que nos visitam 
de fora e este evento acaba por ser um 
incentivo de peso para a economia local. 
Temos pessoas a visitar-nos, a comer nos 

nossos estabelecimentos, a consumir 
no nosso comércio, a passear no nosso 
shopping. Temos tido sempre o recinto 
cheio nas anteriores edições dos eventos 
que agora resolvemos agregar e espera-
mos que esta edição não seja diferente”, 
aponta a Presidente Rute Lima. 

Acrescenta ainda a autarca: “Há tam-
bém um dado curioso, que é o facto de 
antigos moradores dos Olivais aprovei-
tarem estes eventos para regressar à sua 
antiga Freguesia e rever amigos, familia-
res, ex-colegas, etc. É um momento de 
união e de convívio interessante!”.

O vogal José Ricardo Silva estima a pre-
sença de 30 a 35 food trucks, além das 
coletividades olivalenses, que serão 10. 
“Acreditamos que atingimos um equi-
líbrio ótimo para não massacrar dema-
siado o espaço, não ter tanta estrutura 
pesada durante tanto tempo e tornar o 
investimento mais eficiente. Temos assim 
um evento de dupla natureza, mantendo 
o apoio às coletividades dos Olivais, que 
vão estar na venda das bebidas, man-
tendo a diversidade do nosso público, o 
conceito do street food e os grandes con-
certos musicais”. 

Sons do Vale 
Olivais Street Food

CULTURA

Este ano, houve novidades nos grandes eventos de setembro dos Olivais: o 
Festival Sons do Vale e o Olivais Street Food uniram-se para dar a origem a um 
único evento de cinco dias!
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O seu mandato coincide com as grandes 
transformações trazidas pela reforma 
administrativa da cidade. Sente que 
as juntas de freguesia têm hoje maior 
capacidade de fazer a diferença na vida 
das pessoas?
Claro que sim. Este mandato foi efetiva-
mente atípico em todos os aspetos. A 
Junta de Freguesia, apesar de a sua dimen-
são se manter muito grande em termos 
de território e de densidade populacio-
nal, deixou de ser uma freguesia com com-
petências delegadas pelo Município e 
passou a ser uma freguesia com compe-
tências próprias, muito específicas e desig-
nadas na lei. O que é que esta reforma 
nos permite fazer, em termos práticos? 
Tendo o conhecimento pleno do territó-
rio e das condições de vida das pessoas, 
conhecendo bem a heterogeneidade da 
Freguesia, podemos canalizar os nossos 
recursos para as áreas que entendemos 
serem estratégicas e prioritárias, sem des-
curar todas as outras. Se consideramos, por 
exemplo, que é estritamente necessário 
um maior investimento nas áreas educati-
vas, dentro dos recursos que temos, huma-
nos, técnicos, mecânicos, ou os que forem, 
podemos canalizá-los para essa prioridade. 
Quem fala na Educação, fala nas áreas do 
Espaço Público, Espaços Verdes, o que for. 
Esta reforma deu-nos a oportunidade e a 
liberdade de governar os nossos territórios 
de acordo com as suas reais necessidades. 
A Câmara Municipal de Lisboa é um órgão 
de poder local mais afastado dos cidadãos, 

que deve orientar-se para o planeamento 
da cidade como um todo; a Junta de 
Freguesia deve ter a capacidade de gover-
nar de forma verdadeiramente local.

Como descreveria o papel de uma junta 
de freguesia? O que é que o nível mais 
próximo de poder local pode fazer pelo 
cidadão no dia-a-dia? 
As juntas de freguesia sempre foram aque-
las entidades vistas sob uma lógica paro-
quial. Apesar de ter poucas competências, 
sempre foi um órgão de acesso fácil ao 
comum cidadão, que está na localidade. As 
suas competências não iam muito além da 
preparação dos atos eleitorais ou da emis-
são de atestados e funcionava como uma 
ponte para os municípios. Neste momento, 
pelo contrário, a junta de freguesia faz 
quase tudo. Arranja a praceta, repara a cal-
çada, é muito ativa nos aspetos da inter-
venção social, desenha os seus projetos, 
cria as suas próprias valências de resposta 
às necessidades do cidadão.

Tendo em conta esta abrangência de 
ação, quais são as principais conquis-
tas do seu mandato? Onde é que deixou 
mais “obra feita”?
Investimos muito nas áreas sociais. Não nos 
podemos esquecer que este mandato foi 
exercido no rescaldo de um Governo aus-
tero. O anterior Governo deixou marcas ter-
ríveis na vida das pessoas. Fomos obriga-
dos a adotar uma estratégia de socorro e de 
emergência às famílias desamparadas, quer 

pela via do desemprego, quer pela redu-
ção das pensões, pais que ficaram desem-
pregados, idosos que ficaram sem acesso a 
medicamentos, crianças e jovens que fica-
ram sem acesso aos passes para poderem 
ir para a escola. Por uma questão de proxi-
midade, sentimos na primeira linha as difi-
culdades das pessoas. Encontrámos situa-
ções de carência, de fome e a JFO teve um 
papel determinante na vida das pessoas. 
Através do nosso Plano de Emergência 
Social ajudámos pessoas a pagar as suas 
rendas, ajudámos na compra de medica-
mentos, de bens de primeira necessidade, 
criámos a nossa Loja Social e envolvemos 
a Freguesia nesta missão solidária para 
podermos socorrer as centenas de famílias 
que apoiamos, criámos projetos específi-
cos para suprir necessidades… Posso dizer 
que na área social tivemos uma respon-
sabilidade acrescida e fomos uma almo-
fada para as famílias dos Olivais. A Junta 
de Freguesia esteve em casa das pessoas, 
esteve com os seus fregueses. Orgulhamo-
nos de ter tido toda a equipa sem exceção 
vocacionada para o socorro e a emergência 
social durante este período tão difícil que o 
País atravessou.

Esta preocupação de intervenção social 
acaba por ser transversal a outros pelou-
ros da ação da JFO. Que outras áreas des-
tacaria como prioritárias neste mandato?
A área da Educação. Dedicámos especial 
atenção a esta área, porque sabemos bem 
que as crianças de hoje são os adultos de 

amanhã. O Ministério da Educação tem os 
seus programas curriculares, mas por outro 
lado quisemos criar todas as condições para 
que, através da Componente de Apoio à 
Família, das Atividades de Enriquecimento 
Curricular e de projetos desenvolvidos nas 
pausas letivas, as nossas crianças vivessem 
momentos felizes, de diversão, mas tam-
bém pedagógicos e culturais. Connosco, 
as crianças e jovens trabalharam sempre 
aspetos importantes como a sustentabi-
lidade e a preservação ambiental, a igual-
dade e o respeito, a higiene, a segurança, 
a violência doméstica e no namoro… Por 
outro lado, o facto de termos acolhido uma 
competência nova ao nível do forneci-
mento das refeições escolares obrigou-nos 
a ter uma atenção especial e a despender 
ainda de mais recursos. 

Faz um balanço positivo dessa adminis-
tração direta das refeições escolares?
Quem tem filhos já passou por estas preo-
cupações sobre a alimentação, todos 
nós temos as nossas queixas em relação 
às refeições escolares. Quando se colo-
cou a questão, não só aceitámos de ime-
diato essa responsabilidade como já tínha-
mos um projeto praticamente finalizado. 
Neste momento, temos as sete escolas 
dos Olivais e os sete refeitórios à nossa res-
ponsabilidade, com a comida a ser con-
fecionada pelos nossos cozinheiros e 
auxiliares de cozinha, temos um acom-
panhamento personalizado das horas de 
refeição, sabemos aquilo que compramos, 
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aquilo que cozinhamos e a qualidade do 
que oferecemos nos nossos refeitórios. 
Adicionalmente, temos também uma 
oportunidade de ouro de incentivar as nos-
sas crianças a desenvolverem uma alimen-
tação saudável. A introdução de alimentos 
variados, a ingestão de legumes, de sopa, 
de leguminosas são trabalhados pedago-
gicamente. Não posso deixar de recordar 
que o nosso projeto de inclusão de alimen-
tos biológicos é pioneiro em todo o País. 
Provámos que é possível recorrer ao que é 
nosso, incentivando a economia nacional, 
e à agricultura biológica para fornecimento 

de serviços públicos. Também decorá-
mos os refeitórios de forma atrativa e colo-
rida, fizemos um grande investimento nas 
novas palamentas e temos tido um resul-
tado absolutamente fantástico.

Outro programa pioneiro, ainda na área 
da Educação, é o Olivais em Férias +.
É um programa que acarinho bastante e 
que tem um alcance fantástico ao nível das 
crianças e jovens com paralisia cerebral. 
Damos muita importância às questões rela-
cionadas com a igualdade e orgulhamo-
-nos muito com este projeto. Falamos de 

crianças com necessidades muito espe-
ciais, que vivem entregues a cuidadores, 
sem poderem usufruir de muitas experiên-
cias e atividades fora do contexto familiar. 
Pensámos neste projeto logo no início do 
mandato, concluímos há pouco tempo 
a segunda edição e temos a certeza que 
estamos a fazer a diferença na vida des-
tes jovens e também das suas famílias. 
Efetivamente, quem tem a responsabi-
lidade de cuidar de crianças com estas 
diferenças não tem uma vida fácil. É uma 
dedicação extenuante em que se podem 
anular ou negligenciar outras prioridades 
familiares, como o lazer ou mesmo a cum-
plicidade entre o casal. A nossa colónia de 
férias faz muito bem às crianças e jovens, 
mas também faz muito pelos cuidado-
res, permitindo-lhes duas semanas para 
si próprios, para descansar, fazer coisas 
que não conseguem fazer o resto do ano. 
Temos pessoas a pedir-nos com as lágri-
mas nos olhos que não acabemos com 
este programa. Gostaríamos muito que 
outras entidades se juntassem a nós, por-
que somos apenas uma junta de freguesia 
e toda esta logística envolve o empenho 
de muitos recursos.

Sem esquecer os outros programas 
de ocupação das férias das crianças e 
jovens, que se estendem desde o final do 
ano letivo até ao início do ano seguinte.
Temos uma média de 800 crianças ao 
nosso encargo todas as semanas, com 
um mínimo na ordem de mais de 500 

participantes por semana. Cada vez é mais 
difícil aos portugueses tirar férias em famí-
lia. Quando as escolas fecham, e até que 
voltem a abrir em setembro, muitas famí-
lias deparam-se com o problema de não 
terem onde deixar as suas crianças. Os 
avós cada vez trabalham até mais tarde 
e gera-se uma situação de desamparo. 
Adotámos uma orientação desde o início 
do mandato de suprir as necessidades das 
nossas famílias, e esta é uma necessidade 
muito importante! O Olivais em Férias 
teria sempre de abranger toda a interrup-
ção letiva do verão. Não queremos que as 
crianças fiquem connosco do princípio ao 
fim do verão e por isso pedimos aos pais 
as declarações de férias dos seus empre-
gos, porque não seria saudável privar as 
crianças do seu tempo em família. Com 
este programa, os pais sabem que podem 
estar a trabalhar tranquilamente, que os 
seus filhos estão entregues à JFO com ati-
vidades, idas à praia, bem alimentadas, 
num quadro de segurança.

Mudando de tema, os espaços verdes 
são um dos ex-libris da Freguesia e a 
JFO atribuiu uma grande importância a 
este pilar da sua atividade. Quatro anos 
depois, quais são as principais novida-
des nesta matéria?
Recebemos a responsabilidade da manu-
tenção dos espaços verdes, aumentando 
largamente a área ao nosso cuidado. Os sis-
temas de rega eram inexistentes ou então 
chegaram-nos completamente danificados 
pelo desgaste dos anos. Recebemos espa-
ços verdes a precisar de um tratamento 
diferente, de uma visão nova. Quando 
dependemos de entidades terceiras, per-
cebemos que se torna difícil ter tudo 
tão bem como desejamos. Tivemos um 
período conturbado no início do ano pas-
sado, como é público, em que nos vimos 
forçados a tomar medidas. Assumimos que 
queremos ter todos os espaços verdes da 
Freguesia cuidados pelos nossos jardinei-
ros em exclusivo, mas não nos podemos 
esquecer que temos 734 mil metros qua-
drados de verdes para cuidar e que exis-
tem diversas tarefas técnicas que exigem 
um equilíbrio entre a manutenção direta 
e o outsourcing. Sou olivalense de gema, 
sei que o ex-libris dos Olivais são os seus 
amplos espaços verdes e zonas ajardina-
das. A manutenção destes espaços tem 
sido feita com todo o cuidado e atendendo 
a critérios de sustentabilidade.

Esses critérios envolvem de forma 
direta a implementação de sistemas 
automatizados de rega e a reconversão 
de pequenos canteiros?
Defendo que devemos regar os nossos 
espaços verdes, as nossas zonas nobres e os 
espaços amplos, mas todos temos de ter a 
noção de que há espaços pequeninos que 
não reúnem as condições para rega auto-
mática. A adoção de prados de sequeiro 
não costuma ser muito bem aceite pelos 
olivalenses, mas é uma necessidade lógica 
e racional que serve o benefício da popu-
lação. Não podemos ter uma intervenção 
tão profunda na área da Intervenção Social, 
na Educação, na Cultura ou no Desporto e 
pagar faturas mensais da água na ordem 
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dos 60 mil euros mensais. Orgulhamo-nos 
muito dos nossos espaços verdes, temos 
uma área regada de 177 000 m2, que cor-
responde a 27% da área de espaços ver-
des, com sistemas automatizados, e vamos 
continuar com este processo. Gerir a coisa 
pública é como gerir uma casa: há prio-
ridades e tem de se tomar decisões, por-
que o orçamento não chega para tudo. 
Estamos a cumprir religiosamente o plano 
de intervenção que delineámos, em que 
foram identificadas as zonas que devem 
receber sistemas automatizados e as que 
devem ser reconvertidas. Por fim, não 
posso deixar de referir os atos de vanda-
lismo que temos sofrido. Temos cerca de 
30% dos nossos equipamentos vandaliza-
dos todos os meses: pontapés nos asperso-
res, cães a roer os aspersores, torniquetes 
virados ao contrário, além do problema 
dos dejetos caninos espalhados nos relva-
dos. Investimos muito, mas vemos alguma 
falta de cuidado por parte dos cidadãos. 
Devemos adotar medidas um pouco mais 
radicais para procurar responder a estas 
situações que nos entristecem.

A JFO interveio em todo o território da 
freguesia, de forma autónoma e pres-
sionando a Câmara Municipal de Lisboa 
em nome dos olivalenses. Está satis-
feita com a capacidade de intervenção 
da JFO no espaço público?
Adotámos uma política de proximi-
dade que incluiu a criação de brigadas 
de intervenção no espaço público. De 
um modo geral, a construção de cami-
nhos pedonais, a reparação de calça-
das, a manutenção de muros, tudo 
aquilo que não configura a empreitada 
pura e dura é assegurada pela JFO atra-
vés dos seus próprios meios. É evidente 
que tudo isso nos dá muito mais traba-
lho, desde o plano de trabalho, à compra 
de materiais, às equipas de fiscalização… 
No entanto, não estamos na dependên-
cia de empresas e podemos dar uma res-
posta muito mais célere. Não é raro eu ir 

ao café, ser abordada por fregueses que 
me alertam para determinado problema, 
e no dia a seguir está resolvido. Isto só é 
possível porque temos as nossas briga-
das no terreno, com uma grande capa-
cidade de resposta. Por outro lado, as 
grandes empreitadas de obras públi-
cas são um marco deste mandato, em 
todo o território dos Olivais. Tivemos a 
requalificação de várias praças (aliás não 
estão concluídas), parques de estaciona-
mento, parques infantis, parques de fit-
ness e ginásios ao ar livre, sempre criando 
condições para que as pessoas possam 
conviver e usufruir do espaço público, e 
sempre encarando a mobilidade como 
prioridade. Não vou designar obras em 
específico, porque estão à vista de todos. 
Chegamos ao fim deste mandato com 
uma Freguesia completamente diferente 
de como estava quando a recebemos. 
Todos os pedidos e reclamações que 
nos chegaram foram respondidos, inter-
viemos em toda a Freguesia, e há que 
notar que temos uma das maiores fre-
guesias da cidade em termos de dimen-
são! Consideramos que existe apenas um 
local onde a intervenção foi menor, que é 
o Bairro da Encarnação.

Onde está previsto um plano de requali-
ficação profundo, correto?
É um plano de requalificação integral do 
bairro que vai avançar com toda a cer-
teza. Comprometemo-nos com a requa-
lificação dos quatro jardins interiores da 
Encarnação e cumprimos essa promessa 
(estamos a concluir os dois últimos jar-
dins). Prometemos apresentar um projeto 
de requalificação integrado, que abrange 
todo o bairro, que está feito e que vai ser 
distribuído pelas caixas de correio do 
bairro. Temos a garantia do Presidente 
Fernando Medina de que aquele pro-
jeto terá financiamento e será apro-
vado. Os moradores do bairro já sabem 
deste comprometimento. Fizemos inter-
venções pontuais, reparámos calçadas, 

houve descargas de betuminoso para 
tapar buracos maiores, recuperámos os 
quatro jardins interiores do bairro, mas a 
intervenção de monta virá a seguir.

Mencionou a criação de parques infan-
tis. Qual é a importância de promover 
as brincadeiras das crianças no Espaço 
Público?
A JFO procedeu à recuperação de vários 
parques infantis que careciam de inter-
venção e à construção de raiz de novos 
parques, identificando as áreas onde fal-
tavam estes equipamentos. A Freguesia 
tem características urbanísticas diferen-
ciadas, com um misto de urbano e rural 
que transforma os Olivais num local onde 
é possível brincar na rua, tal como eu fazia 
quando era criança. As famílias podem 
levar as suas crianças a brincar, a andar de 
bicicleta, a fazer desporto, os mais velhos 
podem conviver enquanto vigiam as suas 
crianças. Os olivalenses costumam orgu-
lhar-se desse tempo de infância e juven-
tude passado na rua, nos jardins e nos 
campos. Passados 30 anos, no meu caso, 
orgulho-me de dizer que os meus filhos 
puderam ter uma infância igual ou pare-
cida à minha. A andar de bicicleta, a andar 
de skate, a saltar de parque em parque ou 
de campo de futebol em campo de fute-
bol. Isso faz de nós cidadãos da cidade 
diferentes, porque gostamos de estar em 
contacto com a natureza. Também por 
isso somos mais exigentes no cuidado 
com a nossa Freguesia. 

O estacionamento é um problema que 
afeta cada vez mais a vida dos olivalen-
ses. Como vê esta questão?
O progresso transforma negativamente 
aquilo que é bom, por vezes. Já afir-
mei por diversas ocasiões que a popula-
ção da cidade e em particular a da nossa 
Freguesia sofre com o fenómeno da inva-
são do automóvel, cujos motivos estão 
perfeitamente identificados. O desenho 
arquitetónico dos nossos bairros não 

previa a utilização de quatro e cinco viatu-
ras por núcleo familiar, por um lado, e por 
outro a proximidade com equipamen-
tos de elevada procura ou com as bocas 
de metro potencia a utilização do nosso 
espaço público pelos automobilistas. A 
JFO já tomou várias medidas para o orde-
namento do estacionamento, em diálogo 
permanente com os moradores, a quem 
queremos oferecer as melhores condi-
ções e o maior conforto. Protegemos os 
nossos espaços verdes, iniciamos emprei-
tadas de recuperação de passeios e aces-
sos pedonais, ordenámos o estaciona-
mento em várias zonas, aumentámos 
significativamente a oferta de lugares em 
várias zonas… Não estamos desatentos. 
Devemos criar condições e vamos conti-
nuar a fazê-lo, de acordo com os desejos 
efetivos dos moradores, até porque nos 
Olivais mandarão sempre os olivalenses.
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Falando agora dos menos jovens, pode 
dizer-se que a JFO tem um carinho 
especial pela população sénior?
Sim! A Freguesia dos Olivais tem um cari-
nho muito especial pelos seus senio-
res. São os nossos avós, os nossos pais, 
as pessoas que fizeram dos Olivais o que 
são hoje. Temos a noção de que temos 
uma freguesia bastante envelhecida, com 
uma elevada percentagem de cidadãos 
com mais de 65 anos. Criámos vários pro-
jetos que demonstram como estas fai-
xas etárias são uma das nossas priorida-
des. A Oficina do Reformado é um projeto 
de grande êxito que tem satisfeito muitas 
pessoas e que responde àquelas necessi-
dades que se começam a colocar quando 
vamos perdendo as faculdades e a mobi-
lidade próprias das pessoas mais jovens. 
Tarefas como mudar uma lâmpada, mudar 
uma torneira, uma fechadura, acabam por 
se transformar em problemas para pessoas 

com mais idade ou que vivem sozinhas e 
não conseguem fazê-lo. Notamos que as 
pessoas confiam na sua junta de fregue-
sia, que confiam nos funcionários devida-
mente identificados que visitam a sua casa 
após o contacto telefónico. Temos pessoas 
credenciadas, perfeitamente habilitadas 
para este trabalho, uma equipa especifica-
mente formada para este tipo de tarefas e 
o contacto com a população sénior. Temos 
até feito compras diretamente no super-
mercado, acompanhando os nossos fre-
gueses. Pode parecer um projeto de pouca 
importância, mas não é. É da maior impor-
tância! Entramos na casa das pessoas, tes-
temunhamos as dificuldades das pessoas, 
observamos as suas condições de vida e 
apoiamos os seus problemas.

Por outro lado, há as iniciativas que 
decorrem todos os meses, como os pas-
seios, ou as idas à praia no verão…

As atividades que desenvolvemos ao 
longo do ano são também fundamentais 
para esta faixa etária. As saídas que pro-
movemos envolvem sempre um convívio 
intergeracional capaz de transformar as 
vidas dos nossos seniores. Estamos a tocar 
diretamente nas questões relacionadas 
com o isolamento, a saúde, a demência, a 
sociabilidade de pessoas que vivem sozi-
nhas e com relativamente pouca relação 
interpessoal. Está provado que as pato-
logias típicas da idade avançada podem 
ser retardadas e mitigadas com este tipo 
de iniciativas e de convívio. Além dos pas-
seios, temos as atividades desportivas, 
como por exemplo através do programa 
Toca a Mexer, realizado nos ginásios das 
nossas escolas, zumba… É fundamen-
tal que os nossos seniores não se sintam 
abandonados. Que se sintam úteis, que 
convivam uns com os outros e com outras 
gerações, que façam atividades com as 
nossas crianças. É essa a nossa estratégia.

Recentemente, foi também posto em 
ação o Batismo de Voo, que levou os 
seniores a experimentar a sensação de 
voar. Conte-nos como foi!
O Batismo de Voo é uma atividade que 
ainda está a desenvolver-se, até porque 
recebemos um número incrível de inscri-
ções, na ordem das 600 pessoas! A ideia 
surgiu quando num dos nossos conví-
vios se aproximou de mim um senhor e 
me disse que não gostava de morrer sem 
andar de avião. Apesar da facilidade que 
existe hoje em recorrer a este meio de 
transporte, a verdade é que é muito fácil 
encontrar pessoas com uma determinada 
idade que nunca andaram de avião, por-
que as viagens eram bastante mais caras, 
muito menos acessíveis. Quisemos satis-
fazer este desejo de um grande número 
dos nossos seniores, contámos com o 
apoio da Santa Casa da Misericórdia e 
criámos este projeto, levando-os até ao 
Porto, num grande esforço logístico que 
obriga a uma implementação faseada. 
Acompanhei um grupo de seniores a 1 de 
agosto e foi muito emocionante! Pensar 
que voar era um sonho para muitos, um 
medo e um receio para outros, pessoas 
que me disseram que vão marcar férias 
para destinos que incluam uma viagem 
de avião, só para repetir a experiência…

Já no âmbito do Desporto, a JFO apostou 
em iniciativas como o Olivais Cup e a Gala 
do Desporto, o programa de caminha-
das e o Olivais by Night, além do reforço 
de equipamentos desportivos. Qual é o 
balanço que faz?
O balanço é muito positivo. Até pela sua 
dimensão e características, os Olivais têm 
no seu território cerca de três dezenas 
de associações culturais e desportivas. 
Apesar de o associativismo tender para um 
período de menor adesão, tendo em conta 
que antigamente não havia muitas outras 
ofertas e distrações para o dia-a-dia dos 
jovens, nos Olivais temos a felicidade e o 
orgulho de ter muitas associações a funcio-
nar em pleno, um pouco a contra-vapor do 
resto do País. A nossa população tem pre-
servado hábitos antigos, de jogar às cartas, 
beber um café, conviver com os amigos 

no seu clube e associação, da SFUCO ao 
Pobrezinho, passando pela ADCEO, Olivais 
Sul e tantos outros. A primazia que damos 
ao Desporto como base fundamental na 
construção do indivíduo e na sua integra-
ção na sociedade enquadra-se no apoio à 
prática desportiva integrada nos clubes. 
Promovemos eventos e apoiamos as nos-
sas associações sempre no papel de polo 
agregador e incentivador, nunca absor-
vendo e centralizando as atividades. O des-
porto é para se praticar nas associações. 
O trabalho em parceria vai muito para 
além dos subsídios, nós fazemos a dife-
rença quando participamos ativamente 
nas atividades de todas estas coletivida-
des. Quanto às nossas atividades, integra-
das no chapéu Olivais Vive o Desporto, que 
são um sucesso, desde o Olivais by Night, 
ao Olivais faz bem ao corpo, ao programa 
de caminhadas, são um grande orgulho 
para nós! São projetos que têm tido uma 
participação massiva e dependem dos oli-
valenses, que são verdadeiramente quem 
lhes dá vida. Muitos dizem-nos que aca-
baram por conhecer sítios da Freguesia 
que não conheciam antes. Isso para nós 
é muito importante! Fico surpreendida e 
feliz quando saio por vezes tarde da JFO, 
mesmo com chuva, e vejo os olivalenses a 
caminhar com os nossos corta-vento, com 
alegria e determinação.

Definiu o Bairro Bensaúde como priori-
tário e prometeu combater os proble-
mas que afetam os seus moradores. O 
que podemos ainda esperar desta aten-
ção especial ao bairro?
O Bairro Bensaúde, como todos conhe-
cemos, integra pessoas com várias cul-
turas, de várias etnias, com uma visão 
do mundo e da sociedade diferente da 
que muitos de nós partilhamos. A Junta 
de Freguesia tem de encontrar cami-
nhos, mas não sozinha. Entidades como 
os Agrupamentos de Escolas, a Câmara 
Municipal de Lisboa, o IEFP, a Santa Casa, 
a Gebalis, o Instituto de Apoio à Criança, 
todas estas organizações devem parti-
lhar uma visão para intervir diretamente 
neste tipo de bairros. Isto não se faz sem 
estar no terreno e é por isso que o plano 
de intervenção comunitária e social no 
Bairro Bensaúde vai ser implementado 
dentro em breve pela JFO. Em conjunto 
com os Agrupamentos de Escuteiros 61, 
67 e 230 (que têm sido absolutamente 
fantásticos), desenvolvemos trabalhos 
de requalificação dos espaços exteriores, 
temos feito ações de sensibilização comu-
nitária no bairro, requalificámos o parque 
infantil e o parque desportivo, a Gebalis 
está a promover a requalificação dos edi-
fícios, temos instalações nossas onde fica-
rão alojadas equipas multidisciplinares e 
um gabinete para a presidente da JFO… 
Todos os esforços desenvolvidos tive-
ram sempre um único objetivo: incluir! 
Alguns deles não foram bem sucedidos, 
outros foram. Precisamos da ajuda de 
todos os atores nesta área. O caminho é o 
de incluir, nunca o de descriminar. É o que 
dá mais trabalho, mas não se coloca outra 
escolha. Já conquistámos muitas coisas e 
temos a certeza de que vamos alcançar 
ainda mais sucessos no terreno.
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O mês de setembro é tradicionalmente 
o do regresso às aulas. Ficam para trás 
as férias de verão e volta o rebuliço pró-
prio dos estabelecimentos escolares da 
Freguesia. Mas será que ainda é mesmo 
assim? A verdade é que ver as escolas 
vazias meses a fio durante a pausa de 
verão é já um fenómeno do passado, 
pelo menos nos Olivais. Com efeito, não 
existe nenhum mês do ano em que a 
Junta de Freguesia de Olivais não tenha 
crianças à sua guarda, no âmbito das ati-
vidades que administra diretamente. Ao 
longo dos meses de julho, de agosto e 
nos primeiros dias de setembro, antes do 
recomeço das aulas, há um conjunto de 
atividades pedagógicas, lúdicas, despor-
tivas, culturais e intergeracionais prepa-
rado para as crianças e jovens de todas as 
idades a partir dos 3 anos.

O primeiro dia de aulas marca também o 
regresso ao trabalho no âmbito da CAF – 
Componente de Apoio à Família e das AEC 
– Atividades de Enriquecimento Curricular, 
ambas sob responsabilidade da JFO.

Para a Presidente Rute Lima, esta é uma 
“missão importantíssima da Junta de 
Freguesia”: “O Ministério da Educação tem 
os seus programas curriculares, mas por 
outro lado quisemos criar todas as con-
dições para que, através da Componente 
de Apoio à Família, das Atividades de 
Enriquecimento Curricular e de projetos 
desenvolvidos nas pausas letivas, as nos-
sas crianças vivessem momentos felizes, 
de diversão, mas também pedagógicos e 
culturais. Connosco, as crianças e jovens 
trabalham sempre aspetos importantes 
como a sustentabilidade e a preserva-
ção ambiental, a igualdade e o respeito, a 
higiene, a segurança, a violência domés-
tica e no namoro, entre muitos outros”.

“Os Cinco Sentidos”
Além do padrão de continuidade em 

relação ao trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido, a vogal da Educação, 
Anabela Silva, garante que a JFO “procura 
inovar todos os anos e elaborar o plano de 
atividades de acordo com um novo tema, 
limando as arestas que é preciso limar e 
implementando novas ideias”. 

Recorde-se que o plano de atividades é 
sempre apresentado aos Agrupamentos de 
Escolas no final de agosto, a que se segue 
a aprovação pelos respetivos Conselhos 

Pedagógicos. Só depois é posto em prática.
O tema escolhido para o ano letivo tran-

sato foi o dos “Cinco Sentidos”, o que signi-
fica que todas as atividades foram desen-
volvidas tendo em vista esta temática. “O 
ano passado correu muito bem!”, avalia 
Anabela Silva. “Além das atividades relacio-
nadas com o tema, no âmbito da CAF, há 
ainda atividades extra, tão variadas como 
dança, ioga, prática desportiva... Todas 
estas foram atividades extra, dadas uma 
vez por semana. O tema foi riquíssimo e 
extravasou para as interrupções letivas, em 
que fizemos também passeios e atividades 
subordinadas aos cinco sentidos”.

No âmbito das AEC também houve 
espaço para inovar no ano que passou: 
“Desde logo quando criámos a Semana do 
Desporto e a da Cultura, levando até às nos-
sas escolas pessoas ligadas a estas áreas. 
Convidámos personalidades desportivas 
e representantes de clubes, pessoas da 
dança, do circo, cantores de fado, pintores, 
guitarristas, enfim, das várias áreas cultu-
rais”. As atividades dividem-se nos campos 
das lúdico-expressivas (expressão plástica, 
musical, etc) e físico-motoras. No entanto, 
há uma interdisciplinaridade grande: mui-
tas vezes as aulas incluem o inglês, a edu-
cação física, a música, misturando as disci-
plinas no mesmo contexto.

Um total de 9 escolas de 1.º ciclo 
incluídas 

Todos os Agrupamentos Escolares dos 
Olivais estavam inseridos na CAF da Junta 
de Freguesia, enquanto que no âmbito 
das AEC há uma grande novidade para 
2017/2018: o único Agrupamento que 
ainda não contava com as AEC da JFO pas-
sou a fazer parte do lote, completando-
-o. Com ele – o Agrupamento de Escolas 
Fernando Pessoa – entra mais uma escola 
de fora dos limites territoriais dos Olivais e 
passam a ser duas escolas nesta condição: 
uma de Marvila, a Escola Manuel Teixeira 
Gomes, e outra do Parque das Nações, 
a Escola Infante Dom Henrique. Ou seja, 
as atividades da JFO são promovidas em 
duas escolas de fora da Freguesia, além 
das sete escolas que se localizam dentro 
dos seus limites, porque a administração 
não segue uma lógica territorial rígida, 
mas antes a dos Agrupamentos Escolares.

Este ano, o tema escolhido foi “Escola 
sem fronteiras” e todos os números 

aumentaram: se em 2016/17 se inscreve-
ram 1290 alunos nas AEC e 1030 na CAF, 
este ano encontravam-se inscritos até à 
data da redação deste texto 1440 alunos 
nas AEC e 1050 na CAF. Se em 2016/17 havia 
1650 inscrições para as refeições escolares, 
para este ano esse número atingiu 1740 
crianças. Por fim, o programa Olivais em 
Férias deste ano registou mais 150 inscri-
ções que o do ano anterior: 950 no total.

“O nosso corpo de monitores inclui pes-
soas que já trabalham connosco há alguns 
anos, que operam de acordo com a nossa 
filosofia e orientações”, prossegue Anabela 
Silva. “Juntos, conseguimos encontrar uma 
forma criativa, pedagógica e divertida de 
ocupação das crianças, porque as nossas 
atividades não são um depósito de crian-
ças até que chegue a hora de ir para casa. 
Somos, sim, um apoio muito grande para 
os pais que trabalham até altas horas, mas 
temos a certeza e uma noção clara de que 
as crianças gostam de estar connosco, 
nunca veem estas atividades como algo 
enfadonho. Corríamos esse risco tendo 
em conta que já passam muitas horas den-
tro da sala de aula. Mas promovemos um 
ambiente de estímulos, de descoberta 
de novas experiências, e é muito habitual 
encontrar um grande entusiasmo mesmo 
ao final do dia!”.

A participação dos pais também é uma 
constante: “Ao longo do ano convida-
mos os pais a fazer parte de algumas ati-
vidades, encaramos isso como algo muito 

importante. As crianças adoram que os 
pais partilhem com eles por exemplo uma 
aula de dança, de ioga, um workshop de 
culinária, são sempre momentos muito 
especiais. Nos ciclos de aulas abertas das 
AEC, os pais também participam bastante, 
respondendo às mesmas perguntas que os 
seus filhos e aos mesmos desafios. Agora 
que temos os refeitórios na nossa respon-
sabilidade é muito mais fácil concretizar 
isso no espaço próprio. Os pais, além de 
participarem, também ficam para comer!”, 
remata Anabela Silva. A vogal não deixa 
de mencionar um projeto que encara de 
forma especial e que faz parte fundamen-
tal da abordagem musical promovida pela 
JFO: o Projeto Recicla Orquestra, através 
do qual as crianças trabalham os materiais 
de desperdício e constroem os seus instru-
mentos musicais. “Os miúdos olham para 
o lixo com outros olhos, através do prisma 
da reutilização. Qualquer criança conse-
gue construir um instrumento adequado 
ao seu gosto, mesmo que sinta que não 
tem qualquer inclinação ou aptidão musi-
cal”, congratula-se Anabela Silva.

Outra novidade para o novo ano letivo é 
o facto de a JFO estar a concluir um pro-
cesso de contratação de professores de 
dança, além dos que já tinha na área da 
Educação Física. O propósito é o de refor-
çar as AFD - Atividades Físico-Desportivas. 
“As crianças estão muito interessadas 
nesta área. Adoram! Portam-se muito bem, 
entregam-se a 100%, por isso resolvemos 

EDUCAÇÃO: 
um balanço do ano letivo 
2016/17 e as novidades 
do novo ano 2017/18

A Presidente Rute Lima e a vogal da Educação, Anabela Silva, traçam um retrato 
das atividades promovidas pela JFO no âmbito da Educação ao longo do último ano.
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apostar fortemente nesta área”, explica a 
vogal da Educação. 

Um ano completo de refeições 
escolares

O mês de setembro marca ainda o com-
pletar de um ano inteiro de administração 
direta das refeições escolares por parte da 
JFO em todas as sete escolas da Freguesia. 

“O balanço do ano passado é muitís-
simo positivo”, reconhece a Presidente 
Rute Lima.  “Temos os sete refeitórios à 
nossa responsabilidade, com a comida a 
ser confecionada pelos nossos cozinhei-
ros e auxiliares de cozinha. Orgulhamo-
nos do acompanhamento personalizado 
das horas de refeição, sabemos aquilo que 
compramos, aquilo que cozinhamos e a 
qualidade do que oferecemos nos nossos 
refeitórios. Assumimos claramente uma 
responsabilidade de sensibilizar para a 
importância da alimentação saudável, com 
alimentos variados, legumes, sopa, saladas, 
tudo assuntos que trabalhamos pedagogi-
camente”. A Presidente recorda ainda que 
a JFO é pioneira no País na parceria com 
a Agrobio para a introdução de alimentos 
biológicos nos refeitórios escolares.

Anabela Silva confirma que “Os pais 
e as crianças aprovam o nosso modelo. 
As crianças comem tudo! Este projeto é 
uma mais-valia para todos, mas principal-
mente para as crianças que agora comem 
comida saudável, completa, da qual gos-
tam”. E acrescenta: “Temos tido visitas de 

colegas de outras juntas de freguesia que 
ficam sempre surpreendidas com a forma 
como conseguimos revolucionar as refei-
ções escolares e até com a qualidade 
da comida que produzimos. Tínhamos 
crianças que não tocavam no prato que 
tivesse uma folha de alface! Agora já não 
reclamam nem que a salada venha ali à 
vista no prato, sem estar «disfarçada»”.

A apresentação dos pratos foi evoluindo 
gradualmente ara uma exigência supe-
rior: atualmente, a sopa já não é passada 
dois dias por semana, por já não causar 
estranheza à maioria das crianças, e con-
tém elementos sólidos. Por outro lado, 
à quarta-feira a refeição escolar não tem 
nem carne nem peixe, mas outras proteí-
nas que as crianças normalmente comem 
menos ou não comem de todo. A título 
de exemplo, na última semana de agosto 
a ementa da quarta-feira continha massa 
tricolor gratinada no forno com espinafres, 
lentilhas e queijo, com salada de alface e 
cenoura. “O preconceito esta muito mais 
nos adultos do que nas crianças”, remata 
a Presidente Rute Lima, que aprecia bas-
tante o trabalho desenvolvido pelas duas 
mascotes da JFO nos refeitórios escolares, 
o Bróculo e a Cenoura.

Está tudo a postos para mais um ano 
letivo recheado de atividades, para que 
as crianças e jovens dos Olivais tenham 
as melhores condições para crescer e 
aprender!

Aulas abertas aos pais

Dia Mundial da Criança

Mercado biológico

Trabalhos manuais
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A Junta de Freguesia dos Olivais e a 
Associação Portuguesa de Agricultura 
Biológica - AGROBIO – assinaram, no dia 16 
de Outubro, Dia Mundial da Alimentação, 
um protocolo de colaboração cujo obje-
tivo fulcral é levar comida biológica aos 
estabelecimentos de ensino da freguesia.

No total, são sete escolas do ensino básico 
local que vão ter nas suas 1660 refeições 
diárias, alimentos biológicos e de época. 

A escola Sarah Afonso foi o local escolhido 
para a apresentação deste projeto. Foi com 
atenção máxima que os alunos ouviram de 
António Lopes, engenheiro da AGROBIO, a 
importância da comida biológica e a razão 
pela qual devermos consumir estes produ-
tos de acordo com a estação do ano. 

Para o secretário de Estado das Florestas e 
do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, 
este “é um projeto que certamente, este 
como outros, gostaria de ver replicados a 
nível nacional. Sendo que tenho a certeza 
que hoje não é possível fazê-lo em todas 
as escolas. Daí a importância que nós atri-
buímos ao facto deste projecto ter nascido 
numa Junta de Freguesia urbana”, disse. 

Também José Sá Fernandes, verea-
dor do Ambiente e Espaços Verdes da 
Câmara Municipal de Lisboa, esteve pre-
sente e afirmou ser com um grande orgu-
lho que assistiu a este protocolo que 
assume uma importância muito significa-
tiva para a cidade. 

A ideia de levar comida biológica às esco-
las já existia há cerca de um ano e foi agora 
concretizado pela primeira vez, como 

disse o Presidente da AGROBIO, Jaime 
Ferreira, ao jornal Olivais. “Nós já tínhamos 
a ideia de haver uma escola que pudesse 
desenvolver um projeto-piloto de refei-
ções escolares com produtos biológi-
cos. Depois, foi o trabalho que consegui-
mos também através da própria Câmara 
Municipal, pois o senhor vice-presidente, 
Duarte Cordeiro, incentivou-nos a estabe-
lecer todo este trabalho com as juntas de 
freguesia e, no caso das refeições escola-
res, foi aqui que começamos”. 

Jaime Ferreira falou ainda da impor-
tância deste projecto e da parceria com 
a Junta de Freguesia dos Olivais. “A ideia 
básica que nós queremos é que as crian-
ças tenham melhores alimentos e uma ali-
mentação de maior qualidade, mas, sobre-
tudo, partindo do princípio que para isso 
é necessário ter alimentos de qualidade, 
sem isso é impossível. Portanto, aqui a 
ideia de poder fornecer produtos biológi-
cos nas refeições escolares é que as crian-
ças tenham os melhores alimentos possí-
veis que existam”, complementou. 

Introduzir a alimentação biológica nas 
escolas pode ser um desafio, mas para 
a Rute Lima, Presidente da Junta de 
Freguesia dos Olivais, é um objectivo para 
ser cumprido. “A importância deste pro-
jeto é trazer para a vida das crianças e das 
famílias uma nova forma de ver a alimen-
tação saudável, a saúde, o bem-estar e a 
forma como se encara e até se preserva o 
ambiente e a biodiversidade onde estão 
contemplados todos os produtos que nós 

acabamos depois por comer. Portanto, 
esta é a grande realidade, é o grande desa-
fio, digamos assim, que acaba por confluir 
numa orientação pedagógica que a Junta 
de Freguesia dos Olivais fomenta há já 
uma série de anos, que é as crianças terem 
um contacto direto com as questões rela-
cionadas com a agricultura, com os fres-
cos, com os legumes e com os vegetais”, 
disse a Presidente da Junta dos Olivais. 

Para que os mais novos percebam 
melhor o que é e em que consiste a agri-
cultura biológica, foram criadas práticas 
de incentivo para que a alimentação sau-
dável seja feita dentro e fora da escola. “As 

crianças de todas as nossas escolas têm 
dentro dos seus recintos hortas urbanas 
que são elas que tratam, são elas que cul-
tivam, são elas que regam, portanto, de 
uma forma biológica, de uma forma sau-
dável. No fundo, é o culminar já de uma 
orientação educativa muito específica, 
que nós adotamos e também em cumpli-
cidade e no âmbito da estratégia nacio-
nal para a produção e alimentação bioló-
gica”, acrescentou.

No final da apresentação do projeto e da 
assinatura do protocolo, os alunos e convi-
dados fizeram a primeira refeição inaugu-
ral com os produtos biológicos. 

Junta de Freguesia promove 
alimentação biológica
nas Escolas dos Olivais

Assinatura do protocolo entre a JFO e a Agrobio

Miguel Freitas, Sec. de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
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Explica-nos o vogal com o pelouro do 
Trânsito e Mobilidade, José Ricardo Silva: 
“As passadeiras estiveram durante algum 
tempo sem manutenção porque nos 
encontrávamos a concluir um processo 
de aquisição de uma máquina de pintura 
de marcas rodoviárias”.

Depois de adquirida a máquina, a autar-
quia optou por dar prioridade a um con-
junto de pontos mais sensíveis no territó-
rio: “Estamos a dar maior atenção nesta 
primeira fase aos pontos que considera-
mos mais sensíveis, como as escolas, os 
centros de dia, o posto médico e os mer-
cados, onde circulam muitos olivalen-
ses, nomeadamente crianças e pessoas 

seniores. Estas foram as nossas priorida-
des”, refere José Ricardo Silva. Numa fase 
posterior, o vogal assegura que serão 
repintadas todas as passadeiras existen-
tes nos Olivais, por zonas, que já se encon-
tram delimitadas pelo Departamento da 
Higiene Urbana. 

Importa referir que não serão repinta-
das apenas as passadeiras, mas igual-
mente as restantes marcas rodoviárias, 
desde o eixo da via às linhas das bermas e 
às marcas de estacionamento.

Esta é uma empreitada que deverá pro-
longar-se no tempo, já que depende das 
condições atmosféricas.

Marcas rodoviárias 
alvo de repintura

REQUALIFICAÇÃO

A Junta de Freguesia de Olivais está a proceder à repintura de passadeiras e mar-
cas rodoviárias por todo o território da Freguesia.

O evento serviu para sensibilizar a popu-
lação olivalense para as problemáticas rela-
cionadas com os animais na Freguesia, 
nomeadamente os maus tratos e aban-
dono e a proliferação de dejetos caninos no 
Espaço Público. Neste sentido, no âmbito 
das comemorações do Dia do Animal, que 
se assinala a 4 de outubro, a JFO promoveu 
a “Cãominhada”, que teve início e término 
na própria sede da autarquia local.

O percurso estendeu-se por aproximada-
mente 3,5 km e os olivalenses foram convi-
dados a trazer os seus cães, tendo-se ins-
crito 40 participantes e 27 cães, embora 
tenham comparecido menos do que o 
total de participantes inscritos. A JFO ofere-
ceu a todos um dispensador de sacos para 
os dejetos caninos, inclusivamente aos 
munícipes que se encontravam nas ruas 
a passear os seus cães, ao longo do per-
curso. Para a realização da "Cãominhada" 
foi importante contar com a colaboração 
da 34.ª Esquadra da 2.ª Divisão da Polícia 
de Segurança Pública, que fez o acompa-
nhamento dos participantes e fez a divul-
gação da campanha contra os maus tratos 
e abandono de animais. Mas não é tudo! A 
iniciativa também teve uma vertente soli-
dária e os alimentos angariados com as ins-
crições foram doados à Loja Social e a uma 
associação da freguesia.

Devido a problemas técnicos, a ses-
são de cinema com a exibição do filme 
“Marley & Eu” foi adiada para o dia 21 de 
outubro, sábado.

JFO promove 
“Cãominhada”

DIA DO ANIMAL

No dia 4 de outubro, a JFO promo-
veu uma iniciativa muito especial: uma 
“Cãominhada”!
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700 VARREDURAS POR TODA 
A FREGUESIA.

8 AÇÕES DE DESERVAGEM

11 LAVAGENS DE RUA

10 APLICAÇÕES DE HERBICIDA

13 LIMPEZAS DE SARJETAS

Ambiente Urbano
outubro de 2017 CONCLUÍDAS

RECEBIDAS

Ocorrências
130

116

HIGIENE
URBANA

29 CALCETAMENTOS

COLOCÁMOS 11 PILARETES

PINTÁMOS 17 PASSADEIRAS

MOBILIÁRIO URBANO
REPARADO/ NOVO: 7

ESPAÇO
PÚBLICO

89 AÇÕES (CORTE/LIMPEZA) 
RELATIVAS AOS ESPAÇOS 
VERDES

ESPAÇOS
VERDES
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TODO MÊS
Aulas de Guitarra e Formação Musical 
ADCEO 
2.ª e 3.ª feiras, das 15h00 às 19h00.  Inscrições na secretaria da ADCEO. 

Receção de Propostas Casa da Cultura dos Olivais
São aceites propostas para exposições (pintura, escultura e fotografia); workshops e cursos; apre-
sentação de livros; espetáculos (música, teatro e dança). Envio de propostas através do e-mail: 
cultura@jf-olivais.pt. Participe!

ATÉ 29 DEZEMBRO

Workshop de magia para crianças 
Casa da Cultura dos Olivais − 16h00 
Formador: Francisco Mousinho. 
Crianças dos 6 aos 12 anos. Participação 
gratuita, mediante inscrição prévia através do 
e-mail: cultura@jf-olivais.pt

Debates Conversas Sábias 
Auditório da Biblioteca dos Olivais − 15h00 
Inscrições na Ação Social da Junta de Fregue-
sia de Olivais. 

16 DE NOVEMBRO

Workshop de Cerveja Artesanal 
Casa da Cultura dos Olivais − 16h00 
Formador: Arnaldo Cordeiro. 
Preço: € 5 (maiores de 18 anos). Inscrições atra-
vés do e-mail: cultura@jf-olivais.pt

18 DE NOVEMBRO

Workshop Dança Bollywood
Casa da Cultura dos Olivais − 16h00 
Formador: Nital Achevine Kumar.
Participação gratuita, mediante inscrição prévia: 
cultura@jf-olivais.pt

25 DE NOVEMBRO

11 DE NOVEMBRO

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 

24 de novembro.

agendafreguesia
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