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Parque do Miradouro
Reunião Junta de Freguesia 
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 29 
de agosto, pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência).p.
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Verão, famílias e igualdade
Mais um Verão e mais uma interrupção 

letiva em que a Junta de Freguesia marca 
uma diferença positiva na vida das nos-
sas famílias.

Seja através das colónias de férias para 
as nossas crianças, seja para os jovens 
adolescentes, ou seja, ainda para os nos-
sos cidadãos e cidadãs mais maduros. 

No âmbito da nossa politica de igual-
dade de oportunidades e de acesso aos 
nossos serviços e projetos, somos uma 
equipa que muito se orgulha de conce-
ber, planear e implementar ações e pro-
jetos que de uma forma ou de outra, 
abrangem todas as faixas etárias, géneros 
e diferentes condições físicas ou de vida.

De todos os projetos implementados 
no período de Verão, período este que 
abrange os meses de junho, julho, agosto 
e 1.ª quinzena de setembro, aquele que 
mais nos orgulha é sem duvida o Olivais 
em Férias +.

Desde as centenas de crianças cujas 
famílias entregam aos nossos cuidados, 
nas nossas colónias ininterruptas, pas-
sando pelas colónias seniores alicerça-
das em atividades planeadas com vista 
ao envelhecimento ativo e saudável 
e  derminando nas colónias dos jovens 

adolescentes, o Olivais em Férias + des-
taca-se pela sua componente inclusiva 
e  realista das necessidades das famílias 
de jovens com paralisia cerebral.

Na sua segunda edição, foi com grande 
orgulho e ainda mais motivação que 
levámos a cabo este grandioso Projeto, 
que passa pelo acolhimento temporá-
rio (2 semanas) de crianças e jovens com 
paralisia cerebral, chamando a nós a res-
ponsabilidade exclusive dos seus cuida-
dos em colónia interna. 

Assegurado por equipas multidisci-
plinares, este Projeto permite a estes 
jovens poderem usufruir de duas sema-
nas de férias fora das suas rotinas diá-
rias, afastados das suas famílias, convi-
vendo e confraternizando em atividades 
de lazer atrativas, ainda que ajustadas às 
suas diferenças.

Por outro lado, proporcionar aos seus 
pais e mães, aos seus cuidadores habi-
tuais um pequeno intervalo nas suas roti-
nas diárias, libertando-os para coisas tão 
simples da vida como namorar, uma ida 
descontraída ao cinema, um passeio no 
parque ou até, apenas descansar, é para 
nós de uma importância exponencial em 
todos os aspetos. 

Temos uma visão abrangente e gover-
namos com um coração ainda mais 
abrangente, levando a todos e todas, sem 
exceção, um pouco do pouco que é pos-
sível dar.

Fazer a diferença é tratar todos de forma 
igual, criando condições e oportunidades 
a todos os cidadãos e cidadãs. 

Este é um Projeto único e da responsabi-
lidade exclusiva da Junta de Freguesia, da 
nossa freguesia, da Freguesia de Olivais. 

Um Projeto nobre que confere alegria, 
felicidade e dignidade às famílias, projeto 
este que muito ganharia se outras enti-
dades com responsabilidades na área da 
multideficiência e da paralisia cerebral, 
se juntassem a nós.

Ser diferente é ser especial e para che-
gar a seres especiais, é preciso entendê-
-los como iguais que são e caminhar na 
sua direção e na direção das suas famílias.  

Contamos com a participação dos nos-
sos jovens e respetivas famílias na terceira 
edição, em 2018 e esperamos por todos e 
todas no próximo Olivais em Férias+. 

Aprendemos muito com a honra e a 
riqueza de poder privar convoco. 

Já fazem parte da nossa família.
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O parque de estacionamento de Olivais 
Velho tinha sido anunciado na última edi-
ção do Jornal Olivais e as obras já come-
çaram, estando prevista a inauguração da 
infraestrutura para o mês de agosto.

“Olivais Velho é um local da Freguesia 
que nos merece um carinho muito espe-
cial, tendo em conta que é o berço da fre-
guesia”, refere a Presidente Rute Lima, res-
ponsável pelos pelouros do Urbanismo e 

Espaço Público. “As características urba-
nísticas desta zona da Freguesia não nos 
deixam muita margem para podermos 
construir grandes equipamentos sociais. 
A falta de estacionamento é uma reali-
dade que prejudica a vida das pessoas, 
que já estava devidamente identificada e 
que agora vai receber uma solução com 
esta intervenção”.

A execução da obra tem base num pro-
jeto entregue pela Câmara Municipal de 
Lisboa à Junta de Freguesia de Olivais, 
mas a Presidente Rute Lima adianta que 
o objetivo não é ficar por aqui: “O nosso 

sonho e a nossa estratégia para o local 
passam por fazer um reordenamento 
geral de Olivais Velho, com a criação de 
algumas infraestruturas sociais, nomea-
damente um campo de futebol e um 
pequeno parque de lazer junto ao par-
que de estacionamento. Este não é um 
processo fácil devido a alguns problemas 
de propriedade que se impõem, mas con-
tinuamos a alimentar o sonho de promo-
ver a criação destas infraestruturas”.

Assim que estiver concluído, o novo par-
que de estacionamento terá capacidade 
para cerca de 50 automóveis.

Olivais Velho: 
parque de estacionamento em obra

ESPAÇO PÚBLICO

A intervenção incide sobre a recupera-
ção do pavimento, a requalificação das 
acessibilidades, o reordenamento do 
estacionamento e melhoramentos nos 
espaços verdes nos impasses contíguos a 
estas duas artérias muito movimentadas.

O projeto de requalificação foi elabo-
rado pela Junta de Freguesia de Olivais e 
seguiu os seus trâmites processuais até se 
poder avançar com a execução da obra, 
que deverá estar concluída até ao final do 
mês de agosto.

De acordo com a Presidente Rute 
Lima, responsável pelos pelouros do 
Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes, esta 
“não é uma intervenção de fundo em 
termos estruturais, mas sim de melhora-
mentos e pequenas requalificações nas 
acessibilidades, conferindo aos mora-
dores mais alguns lugares de estaciona-
mento, reordenados, e com condições 
para se preservarem as zonas verdes”.

A autarca explica que “Os impasses 
destas duas ruas têm na sua génese 

urbanística as mesmas características. 
Confinam com parques de estaciona-
mento inicialmente residenciais, pensa-
dos para servir os moradores daqueles 
blocos habitacionais. Com o passar dos 
anos, com o aumento do uso do automó-
vel e em particular com o surgimento de 
uma boca de metro nesta área [Estação 
de Metro da Encarnação], todas estas pra-
cetas passaram a ser regularmente inva-
didas pelo estacionamento exponencial 
de pessoas que deixam os seus carros e 
vão às suas vidas”.

Remata a Presidente: “Por serem impas-
ses que não recebiam há muitos anos 
qualquer tipo de requalificação, sujei-
tos à passagem constante de automó-
veis e veículos de recolha de lixo, foram-
-se degradando e atingiram um estado 
em que já não é aceitável. Agora proce-
demos a esta intervenção que vai ser com 
toda a certeza uma mais-valia para a qua-
lidade de vida dos nossos fregueses”.

JFO requalifica
impasses de duas artérias

ESPAÇO PÚBLICO

A Junta de Freguesia de Olivais está a requalificar os impasses das Ruas General 
Silva Freire e Alferes Barrilaro Ruas.

Estão a decorrer as obras que vão dotar a zona de Olivais Velho de um parque 
de estacionamento com capacidade para cerca de 50 viaturas.
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Ao longo dos últimos anos, a oferta de 
programas de ocupação do tempo de 
férias tem vindo a ser consolidada na 
Freguesia, correspondendo a um inves-
timento e a uma prioridade muito bem 
definida pela Junta de Freguesia de 
Olivais.

Além do tradicional programa Praia-
Campo Sénior, com uma aplicação que 
conta já com longos anos e férreos adep-
tos entre os olivalenses mais experientes, 
a JFO apostou fortemente no Olivais em 
Férias, nome atribuído a um programa 
que vai muito para além da oferta de dias 
praia aos mais novos.

Ligados ao objetivo de proporcionar 
atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas 
e culturais às crianças dos Olivais, surgi-
ram programas para complementar esta 
oferta e estendê-la aos que, por moti-
vos diferentes, estavam arredados do seu 
usufruto: os jovens mais velhos e os por-
tadores de deficiência. São eles o Olivais 
em Férias Jovem e o Olivais em Férias +.

Olivais em Férias
Este é o programa que abrange as crian-

ças desde os 3 aos 12 anos de idade. 
Começou este ano no dia 3 de julho e 

prolonga-se até ao início do ano letivo, 
no fim da semana imediatamente ante-
rior ao início das aulas.

As atividades promovidas nesta edi-
ção de 2017 são semelhantes às do ano 
passado, mas a aposta foi redobrada em 
duas áreas de eleição dos jovens partici-
pantes: a dança e as piscinas!

Quem o garante é a vogal da Educação 
da JFO, Anabela Silva, que afirma: 
“Chegámos à conclusão de que estas 
duas atividades são o grande gosto, o 
grande prazer das crianças do Olivais 
em Férias. Por isso redobrámos a oferta e 
temos mais uma piscina em cada escola”.

As atividades na piscina não se resu-
mem às brincadeiras livres das crianças… 
além dessa liberdade, têm também jogos 
aquáticos, dinamizados pelos monito-
res, que fazem as delícias dos olivalenses 
mais novos.

Outra das novidades é a concentra-
ção deste programa para as duas maio-
res escolas básicas da Freguesia: a Escola 
Sarah Afonso, na zona sul, e a Escola 
Paulino Montez, em Olivais norte, que 
contam com três piscinas grandes e três 
pequenas, instaladas de propósito.

As atividades que constam do programa 

abrangem, a título de exemplo, a cons-
trução de um mercado, para incentivar 
a negociação e a aquisição de compe-
tências, com produtos verdadeiros como 
frutas, legumes e mercearias. “As crian-
ças participam no processo de escolha 
e da compra dos produtos e depois têm 
uma aula de culinária com esses produ-
tos. Analisam cuidadosamente a receita 
e escolhem diretamente no local o que 
precisam. Assim, estamos não só a dar-
-lhes ferramentas úteis para o dia-a-dia e 
a promover o comércio local, como tam-
bém se divertem enquanto o fazem!”, 
nota Anabela Silva.

A paleta de atividades completa-se com 
o ioga e dança criativa, dança contempo-
rânea e hip hop, música, atividades com 
os Bombeiros ou com a PSP, atividades 
intergeracionais com os Centros de Dia…

Além dos jogos aquáticos nas piscinas, 
as crianças também vão à praia dois dias 
por semana, acompanhadas por cerca de 
80 monitores. 

O número de participantes ronda as 
365 crianças por semana em cada escola, 
o que perfaz um total de 730 jovens oli-
valenses. A previsão é de que em agosto 
estes números sejam menores, devido 

à partida das crianças para férias em 
família.

“Surpreendo-me sempre com o 
sucesso deste programa”, refere a vogal 
da Educação da JFO. “As crianças ficam 
muito felizes e temos tido um excelente 
feedback dos pais, sobretudo os que 
têm filhos que vão pela primeira vez. 
Normalmente reservam uma semana 
para avaliarem se os filhos gostam e 
depois querem sempre reservar mais 
uma semana!”. Anabela Silva realça ainda 
que os refeitórios escolares, geridos pela 
JFO, também são uma mais-valia para 
este programa, sendo aproveitados para 
as aulas de culinária, que têm sido um tre-
mendo sucesso.

Olivais em Férias Jovem
Como o próprio nome indica, este é o 

programa de férias desenvolvido pela 
JFO para a população jovem dos Olivais, 
neste caso para jovens entre os 13 e os 
17 anos, que já não estão abrangidos no 
Olivais em Férias e que procuram outro 
tipo de entretenimento e atividades.

Para o vogal Duarte Carreira, responsá-
vel por este programa, “Trata-se de pro-
mover o bem-estar, convívio e diversão 

Programas de férias nos Olivais para todas as idades
Chegando o verão, chegam também os programas de ocupação das férias da Junta de Freguesia de Olivais, destinados a crianças, jovens, e seniores.

Programa Olivais em Férias Programa Olivais em Férias Jovem
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junto dos jovens da Freguesia, mas tam-
bém tem uma componente de aprendi-
zagem e de assimilação de valores e boas 
práticas bastante relevante”. 

A componente de diversão concretiza-
-se através das idas à praia e à piscina, 
entre outras atividades lúdicas. As praias 
de eleição são as da Costa da Caparica e 
a de Santo Amaro de Oeiras. Já a com-
ponente cultural, inclui visitas à cidade 
de Lisboa, a Sintra ou a Cascais, e ainda à 
Base Naval do Alfeite.

“Pretendemos que as crianças e jovens 
se divirtam, mas também que aprendam 
e que integrem no seu dia-a-dia e nas suas 
vidas algo do que experimentam. Nesse 
sentido, promovemos práticas como a 
utilização de transportes públicos, uma 
grande novidade da nossa programação 
deste ano”, explica Duarte Carreira. “Os 
nossos jovens vão de autocarro, de com-
boio ou de barco para a maioria das des-
locações que fazem no âmbito do Olivais 
em Férias Jovem. Acreditamos que tam-
bém é através deste tipo de atividades 
lúdicas que podemos passar esta mensa-
gem importante”.

Em relação ao programa tal como era o 
ano passado, há uma novidade relevante: 
a edição de 2017 não implica dormidas 
fora de casa. “Este ano os participantes 
regressam sempre a casa ao final do dia, 
para conseguirmos chegar a mais pes-
soas. Também é importante referir que 
ninguém deixa de ter férias na Freguesia 

dos Olivais por ter dificuldades financei-
ras. Além de o custo ser bastante redu-
zido (10€ por semana com todas as ativi-
dades, transportes e refeições), quem não 
pode pagar tem a possibilidade de reque-
rer o apoio do Gabinete de Ação Social da 
JFO. É um investimento que fazemos para 
que ninguém deixa de participar por uma 
questão financeira”, acrescenta o vogal 
com o pelouro da Juventude.

No mês de julho, o Olivais em Férias 
Jovem esgotou completamente as vagas 
disponíveis, contando com 495 inscri-
ções, que correspondem a 88 jovens ins-
critos (vários jovens inscritos em mais que 
uma semana) e abrangendo um máximo 
de 45 participantes por semana. O pro-
grama prolonga-se por 11 semanas, até às 
vésperas do novo ano letivo.

Olivais em Férias +
O Olivais em Férias + foi criado para pro-

porcionar às crianças e jovens com neces-
sidades especiais as mesmas oportunida-
des de que as outras crianças e jovens 
dispõem.

“São pessoas que têm de ter os mes-
mos direitos e entendemos que é uma 
responsabilidade nossa criar as condi-
ções necessárias”, argumenta a vogal da 
Educação da JFO, Anabela Silva. 

“É importante oferecer aos cuidado-
res, nomeadamente pais e outros fami-
liares, um descanso desta responsabi-
lidade que dura 24 horas. Alguns deles 

não têm possibilidade de levar os seus 
filhos à praia ou a outro tipo de atividade”, 
lamenta a vogal.

Em relação ao ano passado, a JFO apos-
tou em mais uma semana de Olivais em 
Férias + (passando a realizar-se em duas 
semanas, entre 3 e 14 de julho).

Também a oferta de atividades foi 
aumentada: a JFO alugou um autocarro 
adaptado ao transporte para cadeira 
de rodas e levou as crianças e jovens 
portadores de deficiência à praia, ao 
McDonald’s, ao cinema, a um centro de 
convívio com cães treinados, ao Vale do 
Silêncio, entre outros locais.

Os participantes puderam participar na 
aula de culinária em conjunto com os ins-
critos no Olivais em Férias em que cozi-
nharam biscoitos, tiveram uma aula de 
pintura em tela em que alguns até pin-
taram com a boca, fizeram uma gincana, 
aulas de ioga e de música e também usu-
fruíram das piscinas nas escolas.

Um momento especial foram os janta-
res e bailes de gala organizados nas duas 
sextas-feiras do programa, em que os 
participantes puderam convidar os pais e 
familiares para estarem presentes!

Participaram mais de 20 jovens no 
Olivais em Férias +, incluindo as crian-
ças autistas do Núcleo da Escola Sarah 
Afonso e crianças com multideficiência, 
acompanhadas por 14 monitores e dois 
coordenadores.

Praia-Campo Sénior
Por fim, resta-nos abordar o programa 

de ocupação de férias destinado aos 
seniores olivalenses que se desdobra em 
duas iniciativas distintas no tipo de ativi-
dades e no calendário.

Entre junho e os primeiros dias de 
agosto, ao longo de sete semanas, dois 
autocarros por semana levaram os senio-
res à Praia do Tamariz, entre as 8h e as 
13h, como manda a tradição de anos nos 
Olivais. A média foi de 80 pessoas por 
dia, sendo que os olivalenses aprovei-
taram para se inscrever em mais do que 
uma semana e assim aproveitar o verão 
da melhor maneira.

Já em setembro, nas duas primeiras 
semanas do mês, decorre o Praia-Campo 
Sénior dos Olivais, que além da Praia do 
Tamariz engloba o almoço e uma tarde 
de convívio cultural. As inscrições decor-
rem durante o mês de agosto e o pro-
grama prevê um conjunto de atividades 
que ainda não estão fechadas, mas que 
deverão incluir visitas ao Guincho, ao 
Cabo da Roca, Belém e outros locais.

Importa referir que, para muitos dos 
participantes, esta é a única possibili-
dade que têm para ir à praia, contando 
com o transporte assegurado pela Junta 
de Freguesia de Olivais e com um custo 
simbólico.

À semelhança dos últimos anos, o pro-
grama conta com o entusiasmo e alegria 
da população sénior da Freguesia!

Programa Olivais em Férias + Programa Praia-Campo Sénior
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Projetos 
vencedores 
do Orçamento 
Participativo 2017

Já são conhecidos os quatro projetos vencedores da edição de 2017 do Orçamento 
Participativo dos Olivais

Os olivalenses foram chamados a dar a 
sua opinião, participando empenhada-
mente na governação do território da sua 
Freguesia, e escolheram quatro interes-
santes propostas para o Espaço Público 
dos Olivais.

Um total de 861 pessoas dirigiram-se 
às urnas colocadas em vários locais para 
escolher de entre nove propostas, sendo 
que este número (861 votantes) significa 
um aumento de 15% em relação à pri-
meira edição do programa.

Os resultados foram os seguintes, orde-
nando as propostas da mais votada em 
diante:
1.º Requalificação dos balneários do SLO – 

Sport Lisboa e Olivais;

2.º Requalificação da fonte/ chafariz da Ave-
nida Cidade de Luanda;

3.º Construção de um skate park em local 
a definir;

4.º Requalificação do parque infantil do 
Bairro Alfredo Bensaúde.

A Presidente Rute Lima manifesta-
-se orgulhosa do aumento do número 
de votantes e define o Orçamento 
Participativo como “uma iniciativa que 
pretende fundamentar e consolidar o 
exercício de uma democracia participa-
tiva ao nível local, para que os cidadãos 
intervenham e tenham uma palavra a 
dizer sobre as obras concretizadas por 
nós, Junta de Freguesia”.

Através deste mecanismo, a JFO trans-
fere a escolha para as pessoas que pro-
cura servir e aloca uma parte do orça-
mento de investimento, no valor de 60 
mil euros, para concretizar as propostas 
escolhidas. Estas propostas têm um teto 
máximo de 15 mil euros para a sua exe-
cução (o que resulta em quatro proje-
tos, se todos atingirem o valor máximo 
previsto).

Importa referir que os projetos ven-
cedores do Orçamento Participativo do 
ano passado foram todos executados, 
excetuando a proposta de colocação de 
ensombramentos na Freguesia, que se 
encontra ainda em fase de execução.

Resultados da votação - 861 votantes
       + 15% do que o ano passado (747 votantes em 2016)

1º - Recuperação dos Balneários do
        Sport Lisboa e Olivais
             Local: SLO
             Valor Previsto: 15 mil €

2º - Requalificação do Chafariz
        dos Olivais
            Local: Av. Cidade de Luanda
            Valor Previsto: 15 mil €

3º - Criação de um Parque de Skates
            Local: A defenir
            Valor Previsto: 15 mil €

4º - Requalificação do Parque Infantil
            Local: Bairro Alfredo Bensaúde
            Valor Previsto: 15 mil €

451 votos

359 votos

285 votos

252 votos

OBRIGADO
por participar na VIDA
da SUA FREGUESIA

Cada cidadão podia votar uma única vez, no máximo, em três projetos distintos.

Mais Informações
www.jf-olivais.pt

21 854 06 90
op2017@jf-olivais.pt

1.º Requalificação dos balneários do SLO 

2.º Requalificação da fonte/ chafariz da Av. Cidade de Luanda

3.º Construção de um skate park em local a definir

4.º Requalificação do Prq. infantil do B.º Alfredo Bensaúde
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1.º Requalificação dos balneários do SLO 

2.º Requalificação da fonte/ chafariz da Av. Cidade de Luanda

3.º Construção de um skate park em local a definir

4.º Requalificação do Prq. infantil do B.º Alfredo Bensaúde

Junta de Freguesia

Novo Mercado Célula B
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O nosso objetivo era dirigir apenas uma 
ou duas perguntas aos nossos interlo-
cutores: “Os Olivais são uma Freguesia 
especial? Porquê?”, ao mesmo tempo 
que perguntávamos se residiam na 
Freguesia ou se a visitavam muitas vezes, 
no caso de não serem de cá.

Falámos com muitos que não se iden-
tificaram, cujas opiniões não deixamos 
de transpor para estas linhas, mas vamos 
dar voz e maior protagonismo aos que se 
identificaram, até por motivos de fiabili-
dade do que aqui narramos.

Começámos pelo Mercado da 
Encarnação Norte e fizemos a Rua dos 
Lojistas, até cortarmos para a Alameda 
da Encarnação. Ainda junto à paragem, a 
dona Conceição (“Conceição, só!”) espe-
rava pelo autocarro (que entretanto che-
gou) e teve pouco tempo para nos dizer 
tudo o que queria. “O que mais gosto 
nos Olivais é que sinto isto como a minha 
terra e nem sei bem explicar porquê. 
Gosto das pessoas, das casas, das ruas. 
Vê-se menos prédios que em outros 
lados. Se calhar há muita gente que não 
gosta de onde vive e eu tenho a sorte de 
morar aqui e gostar muito”.

Na Alameda da Encarnação, Mário 
Rocha, 56 anos, aproveitava o relvado 
verdejante como cenário de fundo para 

uma série de fotografias artísticas. “Olhe, 
especiais nos Olivais são estes espaços 
muito abertos, é uma construção espa-
çosa e com muita zona verde. É uma fre-
guesia sossegada e nota-se uma coisa 
curiosa: havia bairros com alguma má 
fama há 30 anos que agora são super 
bem considerados”. Mário conta-nos que 
saiu de Lisboa “há uns 16 anos, depois 
voltei e escolhi uma zona próxima do 
shopping dos Olivais para morar”. E está 
satisfeito!

Antes de regressarmos ao automóvel, 
cruzamo-nos com Amélia Martins, 64 
anos, junto ao quiosque. “Acho que é um 
bairro extremamente sossegado, onde 
as pessoas podem andar à vontade, 
mesmo à noite. Se calhar não conheço 
o suficiente dos Olivais para me pronun-
ciar, mas da Encarnação sim, posso falar 
à vontade porque é aqui que eu moro há 
30 anos. Destaco a segurança, o jardim, 
esta magnífica Alameda da Encarnação, 
um sítio ótimo para passear com os 
netos, um espaço amplo e simpático. Até 
lhe digo mais: quem vive na Encarnação 
não quer outra coisa, é algo que se entra-
nha. E estamos muito bem servidos: 
Centro de Saúde, Centro de Dia, parques 
para crianças, escola, Metro…”.

Na General Silva Freire acompanhamos 
um jogo de cartas, na mesa de madeira, 

e nova conversa junto à paragem. As 
senhoras com quem trocamos algu-
mas ideias elogiam os transportes den-
tro da Freguesia, talvez por ali ser o local 
de partida e chegada do Olivais Porta a 
Porta. Uma das senhoras já o usou “algu-
mas vezes”, as outras nem tanto, mas 
todas acham “muito boa ideia”.

Damos algumas voltas, falamos com 
mais pessoas, entre as quais Maria 
Georgina, 71 anos: “Vivo nos Olivais há 
uns anitos, conheço mais ou menos 
a Freguesia, agora não se pode dizer 
que se conhece tudo porque as coisas 
mudam muito depressa. O melhor é a 
vegetação e a verdura, o que está pior é 
capaz de ser as ruas, tem ruas que estão 
uma lástima, apesar de que agora já se vê 
algumas bem pavimentadas”.

Atravessamos a Avenida de Berlim e 
encontramos Antero Barbosa, 62 anos, 
no Parque Urbano do Vale do Silêncio. 
“Os Olivais têm coisas que nenhuma 
outra freguesia de Lisboa tem: para 
começar, este Vale do Silêncio e também 
a Quinta Pedagógica, para as pessoas 
se recordarem um pouco de como era 
na província… tem zonas verdes como 
nenhuma outra zona da cidade, tem um 
enquadramento de prédios e urbaniza-
ções que não se vê noutro sítio”. 

Antero não se considera olivalense, por-
que veio de outras paragens, mas mora 

nos Olivais “há muitos anos”. “Para mim 
os Olivais são únicos. Tem transportes, 
tem Metro, até centro comercial, bom-
bas de gasolina, farmácias, até um cemi-
tério. Ah e as piscinas… Por muito boa 
que seja a cidade, não tem nenhuma fre-
guesia como esta”.

Noutro ponto do jardim ouvimos 
Fátima Bateira, 43 anos, que mora ali 
perto. “Muitos espaços verdes, muitos 
equipamentos para crianças. Aliás a ação 
da Junta é meritória neste aspeto, tem 
uma oferta muito rica de atividades para 
a ocupação dos tempos livres das crian-
ças. Não tenho muito conhecimento do 
que se passa nas outras freguesias, mas 
vivo aqui há 12 anos e esta é de facto 
uma freguesia especial. Se eu pudesse 
melhorar algo? O pavimento da minha 
rua, a limpeza urbana nalguns locais 
pontuais…”.

Ana Paulino, 87 anos, já residiu nos 
Olivais, durante muitos anos, ao pé do 
cemitério, mas agora já não mora. “Está 
muito diferente. Há muito mais pré-
dios, estes parques enormes, bonitos, 
ainda ontem dizia para a minha neta 
que antigamente eram terrenos com 
milho, couve, feijão, e hoje é isto. São 
outros tempos, há mais qualidade de 
vida. O meu marido era pedreiro, traba-
lhou muito nesta zona, e hoje realmente 
está uma paisagem bastante diferente”. 

UMA 
REPORTAGEM 
DE RUA

Fizemos um percurso por algumas das ruas dos Olivais, observando e conver-
sando com muitos dos que connosco se cruzaram pelo caminho. 

Olivais
Viver
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É verdade que ser dos Olivais é uma sen-
sação especial? “É verdade sim senhora!”.

No recém-inaugurado parque infan-
til da Ruas 26 (com equipamentos de 
ginástica para adultos), vemos pais a ler 
e crianças a brincar. Também passámos 
no parque infantil da Rua Acúrcio Pereira, 
junto aos Ingleses Futebol Clube, e ouvi-
mos Ricardo perguntar: “Quem diria que 
junto a um cemitério era possível ter um 
espaço tão bem conseguido?”. Não é do 
bairro, mas tem um amigo que é e trouxe 
o filho para experimentar. Sobre o resto 
da Freguesia, não opina.

Tiago Costa lamenta a pressão do esta-
cionamento na sua zona, “a única pedra 
no sapato que tenho quando penso na 
minha qualidade de vida” e destaca o 
mesmo que a maioria das restantes pes-
soas com quem falamos: os espaços ver-
des. E junto à Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição (Olivais Sul), duas senhoras 
estão mais interessadas em saber o que 
vai ser do Mercado do que em dar a sua 
opinião sobre a Freguesia. Ainda assim, 
percebemos que gostam de tudo na sua 
zona, “menos das festas com muito baru-
lho, quando as há”.

Terminamos com o casal Bruno Valente 
e Sara Vigário, que encontramos a espai-
recer no Vale do Silêncio com a filhota e 
com umas aguarelas em cima das mesas 
de madeira. Vieram a pé e afirmam que 

a Freguesia “tem muita coisa, é muito 
completa, parece um mundo dentro da 
cidade de Lisboa”.

Sara gosta da “pacatez”, do facto de ter 
muitos espaços verdes e “tudo o que é 
necessário”: “lojas, banco, polícia, pode-
mos passear e ouvir os pássaros, não há 
aquela confusão de trânsito que se vê 
noutras zonas de Lisboa”. Bruno acres-
centa: “Eu nasci na zona de Santos, 
depois mudei-me para a Bica e Bairro 
Alto e tive de fugir da confusão, soube-
-me muito bem vir para aqui, está muito 
longe daquela confusão toda”. Já lá vão 
quatro anos desde a mudança e a avalia-
ção é, pelos vistos, positiva!

Ao longo do nosso percurso, não 
obtivemos nenhuma reação negativa 
perante a pergunta “Os Olivais são uma 
Freguesia especial?”. Houve quem não 
quisesse falar connosco, mas encontrá-
mos grande abertura e simpatia nas pes-
soas que abordámos.

Haverá com toda a certeza divergên-
cia de opiniões quanto às mais varia-
das temáticas, mas uma coisa é mais 
ou menos certa e garantida: viver nos 
Olivais ou visitar a Freguesia para um 
passeio, uma tarde de lazer ou simples-
mente porque sim, é uma experiência 
positiva e agradável para a esmagadora 
maioria das pessoas.
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A SFUCO – Sociedade Filarmónica 
União e Capricho Olivalense comple-
tou 131 anos, recebendo na sua sede 
associados, forças vivas da Freguesia e 
outros convidados.

A JFO fez-se representar na ses-
são solene pela quase totalidade do 
Executivo, cabendo aos vogais Duarte 
Carreira e Ana Crista sentar-se à mesa de 
honra. Nela também estavam o Padre 
Bruno Machado e o representante da 
ACCL – Associação das Coletividades do 

Concelho de Lisboa, além do Presidente 
da Direção e da Mesa da Assembleia 
Geral da SFUCO, respetivamente, 
Joaquim Silva e Joaquim Ferreira.

Apesar de o aniversário se assinalar no 
dia 1 de junho, o evento decorreu no dia 
30 do mesmo mês. Depois dos discursos 
inaugurais, foram agraciados os sócios 
com 25 e 50 anos de dedicação associa-
tiva, foram trocadas lembranças institu-
cionais e a Banda da SFUCO protagoni-
zou um concerto muito especial.

Duarte Carreira e Ana Crista manifes-
taram o orgulho da JFO em poder con-
tar com “uma das melhores filarmónicas 
civis do país” e renovaram o compro-
misso de apoio da Junta de Freguesia 
para com a SFUCO, no quadro da 
sua atividade.

A Biblioteca dos Olivais recebeu no 
dia 8 de julho o artista gráfico romeno 
Matei Branea, que deixou o cunho 
da sua arte plasmado nas paredes do 
equipamento.

Matei Branea, artista gráfico romeno, 
passou pela Bedeteca/ Biblioteca dos 
Olivais para apresentar o livro “Omulan” e 
deixou numa sala de leitura um desenho 
seu. O desenho consiste no pássaro que 

acompanha o “Omulan”, incentivando à 
leitura de banda desenhada.

A vogal da Cultura da Junta de Freguesia 
de Olivais, Ana Crista, salienta: “É para nós 
uma honra receber artistas como Matei 
Branea na Bedeteca dos Olivais. A impor-
tância destes encontros passa por uma 
grande oportunidade para que os fregue-
ses possam conhecer o trabalho de gran-
des artistas”.

Artista gráfico que produz cinema de 
animação, BD e ilustração, Matei Branea 
conta com trabalhos publicados em 
todo o mundo e está habituado a per-
correr vários circuitos, juntando um per-
curso “underground” a passagens pela TV 
e publicidade.

 1  CULTURA

Matei Branea 
na Biblioteca dos Olivais Uma delegação da Assembleia da 

República visitou o Centro Infantil 
de Olivais Sul, gerido pela Fundação 
Aga Khan. 

A visita foi acompanhada pelos vogais 
Duarte Carreira e Anabela Silva, que 
representaram a JFO e a Presidente Rute 
Lima na ocasião. A delegação de depu-
tados da AR pôde, através da visita, ficar 
a conhecer de perto a obra e iniciati-
vas que a Fundação Aga Khan desen-
volve naquelas instalações, maioritaria-
mente para crianças, mas também para 
outras franjas da população: além de 
uma creche e jardim-de-infância com 
um modelo de ensino inovador, as ins-
talações da Fundação na Rua Cidade 
de Moçâmedes albergam ainda o Cen-
tro de Atividades Ocupacionais da Asso-
ciação Labor (atividades para adultos 
portadores de deficiência intelectual) e 

a Universidade Sénior da Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição de Olivais 
Sul. Também o modelo de formação 
para os funcionários do equipamento 
de ensino foi elogiado pela comitiva.

O vogal Duarte Carreira afirma: “É com 
grande orgulho que temos a Fundação 
Aga Khan no território da nossa Fregue-
sia e atribuímos grande mérito ao tra-
balho desenvolvido por esta Fundação 
em benefício da população dos Olivais, 
em particular das crianças olivalenses, 
mas também como parceiro relevante 
para outras instituições da Freguesia”. 
Duarte Carreira refere ainda: “É de rele-
var esta proximidade entre os deputa-
dos, ou seja, o poder legislativo e fis-
calizador, com a realidade do terreno. 
Vemos com muito bons olhos este tipo 
de visitas e achamos que se devem 
repetir no futuro. Um voto de saudação 
à Assembleia da República; convidamos 
os deputados a visitar mais vezes os Oli-
vais e a acompanhar de perto as ativida-
des desenvolvidas pelas forças vivas da 
nossa Freguesia e da própria JFO!”.

 2  EDUCAÇÃO

Delegação da AR visita 
Centro Infantil de Olivais Sul

 4  CULTURA

131.º Aniversário 
da SFUCO

A Junta de Freguesia de Olivais entre-
gou os respetivos diplomas aos alunos 
do projeto Informática.pt.

O Informática.pt é o projeto da inicia-
tiva da JFO que ensina os conhecimentos 
básicos no domínio da informática aos 
adultos que queiram aprender a dominar 
estas novas tecnologias, de forma com-
pletamente gratuita.

No dia 29 de junho, o auditório da Escola 
Secundária António Damásio recebeu o 
ato simbólico da entrega dos diplomas, 

tendo marcado presença as vogais da JFO 
Anabela Silva, responsável pelo projeto, e 
Ana Crista. Pela parte do Agrupamento e 
da direção da Escola, marcou presença o 
professor António Cruz.

Este ano letivo de 2016/2017, o 
informática.pt contou com o apoio de 
quatro professores, que deram aulas duas 
vezes por semana a um total de oito tur-
mas, cada uma com um máximo de 14 
alunos, perfazendo um total de 118 apli-
cados “estudantes”.

A vogal da Educação, Anabela Silva, 
dirige um sentido agradecimento à 
Escola Secundária António Damásio, pela 
cedência das salas de aula e dos compu-
tadores: “Sem a preciosa ajuda da Escola 
não era possível continuar a desenvolver 
este projeto!”.

 3  FORMAÇÃO

Alunos de informática 
recebem os seus diplomas
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Os espaços exteriores da Biblioteca 
dos Olivais vão ser alvo de uma inter-
venção levada a cabo pela JFO. 

O Palácio do Contador-Mor/ Biblioteca 
dos Olivais é um equipamento nobre 
da Freguesia que transitou para a ges-
tão da Junta de Freguesia aquando da 
reforma administrativa da cidade, sendo 
anteriormente gerido pela CML. Não 
obstante, a Biblioteca permanece ligada 
à Rede Municipal de Bibliotecas BLx. 

A Presidente Rute Lima explica que 
“só neste momento é que nos debru-
çámos um pouco sobre as necessida-
des de intervenção na Biblioteca dos 
Olivais, tendo em conta que encontrá-
mos muito maiores dificuldades noutros 

locais e noutras dimensões da nossa 
atuação. Esse facto não pode ser desli-
gado do facto de ser um equipamento 
que funciona quase de forma autó-
noma, tal é a capacidade, a competên-
cia e o profissionalismo dos seus funcio-
nários, coordenadores e diretora, a Dra. 
Teresa Capela, que prestam um serviço 
de elevada qualidade aos munícipes da 
cidade e aos olivalenses em particular”. 

A envolvente do edifício vai receber 
uma intervenção de recuperação dos 
espaços verdes e de circulação e esta-
dia, antecipando-se a uma interven-
ção sobre a estrutura imóvel. Essa obra 
no edificado terá de cumprir um con-
junto de requisitos específicos, por se 
tratar de um equipamento histórico, e é 
por esse motivo que a autarca justifica 
o adiamento.

No dia 1 de julho, uma ação de volunta-
riado cativou os olivalenses a participar 
na pintura de bancos de jardim.

Os olivalenses foram convidados e ade-
riram a contribuir para a preservação 
e  manutenção do mobiliário urbano da 
Freguesia, através da pintura das ripas de 
madeira dos bancos de jardim.

Os bancos não foram pintados ape-
nas de uma cor, mas misturando várias 
cores, dando-lhes um ar muito mais ale-
gre e colorido.

“Promovemos esta iniciativa, não só 
para incentivar as pessoas a fazer volun-
tariado, que é sempre uma forma de con-
tribuir desinteressadamente e construti-
vamente para o bem comum, mas com 
o  objetivo de sensibilizar para a preser-
vação dos equipamentos públicos”, nota 
a Presidente Rute Lima.

De acordo com a autarca, esta foi uma 
experiência que correu muito bem: 
“O  resultado foi fantástico e as pessoas 
adoraram! As nossas brigadas conti-
nuam a repor as ripas de bancos parti-
das e estragadas. Em alguns sítios, senão 
na sua grande maioria, os novos arran-
jos de bancos deteriorados vão ser feitos 
segundo este modelo”.

Rute Lima termina deixando um agra-
decimento a todos os voluntários e aos 
funcionários da JFO que nesse dia quise-
ram associar-se de forma voluntária.

 5  VOLUNTARIADO

Bancos da Freguesia 
estão mais coloridos A Carreira de Bairro da Carris 29B 

entrou em funcionamento no dia 17 
de julho, transportando na viagem 
inaugural os vogais José Ricardo Silva, 
Duarte Carreira e Anabela Silva. 

A transição da Carris para a esfera da 
CML resultou recentemente na criação 
das Carreiras de Bairro, estando 21 novos 
percursos prometidos até 2019.

As Carreiras de Bairro são linhas que 
ligam pontos de interesse dentro das 
freguesias, sendo que, além dos des-
contos anunciados nos passes mensais 
normais (crianças até aos 12 anos não 
pagam e os seniores pagam cerca de 
15€), existem passes específicos das Car-
reiras de Bairro, disponíveis por 10€.

Nos Olivais, entrou em funcionamento 
no dia 17 de julho a carreira 29B, que cir-
cula todos os dias entre as 7h e as 22h 
e que passa com um intervalo estimado 

de 20 a 30 minutos nos dias de semana 
e 45 a 60 minutos nos feriados e fins-de-
-semana. O percurso começa e acaba no 
Spacio Shopping e pode ser consultado 
no site da Carris.

“A Junta de Freguesia de Olivais tinha-
-se antecipado a este processo e há dois 
anos que tem a sua própria carreira de 
bairro, o Porta a Porta, a funcionar nos 
mesmos moldes que esta nova carreira 
que agora surge. Na sua génese estão 
os mesmos argumentos: unir todos os 
locais públicos e de interesse através de 
um meio de transporte acessível, garan-
tindo que os cidadãos não ficam restrin-
gidos às suas áreas residenciais”, des-
taca a Presidente Rute Lima.

“A experiência que temos tido é que 
a utilização do nosso transporte ronda 
as 1300/ 1500 pessoas por mês e ficámos 
muito felizes com a implementação da 
carreira de bairro pela Carris, até porque 
os recursos que vão ficar disponíveis 
podem ser utilizados para irmos ainda 
mais longe no nosso trabalho”, remata 
a Presidente.

 6  MOBILIDADE

Nova Carreira de Bairro 
da Carris a servir os Olivais

 8  REQUALIFICAÇÃO

JFO requalifica espaços 
exteriores da Biblioteca

O Posto de Limpeza de Olivais Sul apre-
senta-se aos olivalenses de cara lavada, 
depois de uma intervenção concretizada 
inteiramente pelos funcionários da JFO. 
A Presidente Rute Lima salienta “a dedica-
ção dos funcionários que abraçaram este 
projeto como uma missão” e manifesta-se 
“muito orgulhosa pelo resultado final, que 
é um símbolo do espírito que vivemos den-
tro da JFO”. Eis as declarações da Presidente, 
na íntegra: “Na JFO, autarcas e funcioná-
rios veem nas instalações da Junta como 
que uma segunda casa. Os nossos traba-
lhadores são pessoas muito empenhadas 

e preocupadas com as áreas onde pas-
sam os seus dias, onde se movimentam e 
que utilizam diariamente. Por isso mesmo, 
o exemplo que os funcionários da Higiene 
Urbana nos deram ao fazer a pintura da sua 
âncora profissional é para nós um exem-
plo e um motivo de orgulho. A imagem da 
JFO melhorou com esta ação e a atitude de 
arregaçar as mangas determina a ligação 
de afeto e carinho que estes trabalhadores 
têm com a JFO”.  A autarca nota ainda que 
os funcionários da Higiene Urbana são, por 
vezes, desconsiderados pelo público: “São 
trabalhadores de mérito, que não têm o 
trabalho mais fácil do mundo. Muitas vezes 
não são reconhecidos pelos cidadãos, que 
chegam a revelar-se hostis ao seu trabalho 
no dia-a-dia. Aqui deixo os meus parabéns 
e reitero o meu orgulho no seu trabalho!”.

 7  EQUIPAMENTO PÚBLICO

Pintura do Posto de 
Limpeza de Olivais Sul
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Observando um fenómeno de prolife-
ração de espaços públicos aproveitados 
para pequenas hortas urbanas, nomeada-
mente contíguas a edifícios de habitação, 
num estado degradado, não ordenado 
ou até de abandono, a Junta de Freguesia 
de Olivais vai agir sobre estas hortas, de 
modo a garantir a sua harmonização.

Em alguns casos, os espaços apresen-
tam deficientes condições de manuten-
ção; noutros, o seu visível abandono ori-
ginou o crescimento desmesurado da 
vegetação, a deposição de lixo e entu-
lho de obra e a proliferação de pragas 
urbanas.

“Nos Olivais, tal como em outras zonas 
da cidade, existiu uma tendência para 
as pessoas começarem a cultivar as suas 
hortinhas, próximo das suas habitações, 
sem dúvida devido ao fenómeno da 
migração de populações de ambientes 
rurais para a cidade”, aponta a Presidente 
Rute Lima, responsável pelos pelouros do 
Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes.

“Estas hortas foram tomando conta dos 

espaços públicos, mas com o passar dos 
anos chegamos a uma situação de total 
desorganização e incoerência urbanís-
tica, tendo em conta que cada um faz 
as coisas à sua maneira, conferindo um 
aspeto menos agradável. A Freguesia 
dos Olivais tem um misto de urbano com 
rural, mas o enquadramento paisagístico 
deve cumprir um conjunto de regras e de 
ordem”, acrescenta Rute Lima.

Assim sendo, e ainda de acordo com 
a autarca, “Fizemos um levantamento 
exaustivo dos locais que estavam a ser 
tratados por cidadãos e encontrámos um 
elevado número de espaços abandona-
dos, onde se colocam questões graves de 
salubridade. Decidimos tomar medidas e 
criar um regulamento para ordenar todas 
estas questões. Efetivamente, nos casos 
em que percebemos que já não são hor-
tas, mas depósitos de lixo, estruturas pre-
cárias compostas de madeiras e plásticos, 
vamos demolir e devolver esses espa-
ços ao usufruto público, requalificando-
-os. Também vamos permitir que as pes-
soas façam os seus cultivos mas de forma 
ordenada e segura”, finaliza a Presidente.

JFO promove harmonização 
das hortas urbanas

ESPAÇO COMUNITÁRIO

A Junta de Freguesia de Olivais tem em vista a harmonização das hortas urba-
nas, de modo a evitar os espaços abandonados e a promover o embelezamento 
da Freguesia.
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Os Serviços de Higiene Urbana, 
Ambiente e Salubridade estão incum-
bidos de realizar as atividades de lim-
peza, desinfestação e lavagem dos edi-
fícios próprios, espaços públicos e vias 
públicas.

Esta é uma atividade de carácter perma-
nente, que envolve todos os dias largas 
dezenas de funcionários, empenhados e 
comprometidos na missão de manter a 
Freguesia limpa e o mais agradável possí-
vel para quem reside, trabalha, estuda ou 
visita os Olivais.

Dada a dimensão do território e a diver-
sidade de trabalhos a cargo destes servi-
ços, o planeamento dos trabalhos é efe-
tuado de acordo com uma divisão em 88 
circuitos, 40 cantões e 180 ruas.

É efetuada a varredura das ruas da fre-
guesia semanalmente, algumas várias 
vezes no decorrer da semana, sendo que 
além desta atividade, os funcionários 
também procedem à remoção dos resí-
duos das papeleiras.

Já em relação à lavagem de ruas, com-
petência que a JFO começou a reali-
zar no início de 2017, refira-se, a título de 
exemplo, que incidiu em julho em quatro 
arruamentos da Freguesia. Além da lava-
gem, é efetuada a limpeza das sarjetas e 
sumidouros de modo a facilitar o escoa-
mento das águas pluviais. Contudo, a lim-
peza das sarjetas é realizada independen-
temente da lavagem das ruas.

No que toca às ações de deservagem, 
refira-se também a título de exemplo que 

no mês de julho foi efetuada deservagem 
mecânica (49 intervenções) e com vina-
gre de álcool (8 intervenções).

Para além das atividades principais (var-
redura, deservagem, lavagem, limpeza 
de sarjetas e sumidouros), os serviços 
da Higiene Urbana (HU) têm realizado 
outras atividades que são importantes 
para a limpeza da Freguesia.

Assim, e considerando as limitações de 
saúde de alguns assistentes operacionais, 
os Serviços alocaram recursos humanos 
a atividades como a limpeza de lixo nos 
espaços verdes, com recurso a pinças.

Apesar dos esforços dos funcionários 
da JFO na manutenção do asseio do 
Espaço Público, tem-se verificado a depo-
sição recorrente de resíduos volumosos, 

junto aos contentores, em algumas ruas. 
Alguns dos principais pontos críticos são 
a Rua Alferes Mota da Costa, a Travessa do 
Adro, a Rua Humberto Madeira e a Praça 
Carlos Ramos, entre outros arruamentos 
dos Olivais.

A HU realiza com empenho o trabalho 
de limpeza das ruas da Freguesia, mas 
necessita da colaboração de todos os 
munícipes para que as ruas se apresen-
tem e se mantenham limpas.

A Câmara Municipal de Lisboa disponi-
biliza um serviço de recolha de monos e 
monstros a pedido, totalmente gratuito. 
Não abandone o lixo volumoso na rua: a 
linha deste serviço é o 808 20 32 32.

Higiene Urbana: 
em ação, diariamente, por uma Freguesia mais limpa

Lavagem de ruasVarredura de ruas

Deservagem mecânica Deservagem com vinagre de álcool
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O Projeto do Parque do Miradouro 
começou por ser uma ideia que hoje 
parece muito reduzida na sua dimensão, 
tais foram as alterações que o projeto 
sofreu e apresenta agora.

Conforme explica a Presidente Rute 
Lima, “Inicialmente o projeto incidia ape-
nas na esfera da construção de um mira-
douro para que as pessoas pudessem 
observar a descolagem e aterragem dos 
aviões. O projeto estava concluído, mas 
no decorrer da execução do mesmo a 
Junta de Freguesia de Olivais foi mais 
ambiciosa”. 

O miradouro vai ficar no topo da Rua 
Cidade de Tete, mas toda a língua de 
espaço verde que desce até encontrar 
a Rua Cidade do Porto e a Avenida de 
Berlim vai também ser beneficiada com 
uma requalificação profunda.

“Entendemos que todo este amplo 
espaço é uma área nobre e privilegiada 
da Freguesia que nos pareceu estar 
subaproveitada e que merecia um novo 
olhar”, salienta ainda Rute Lima. “O pro-
jeto foi gradualmente crescendo e neste 
momento já tem um nome diferente: 
Parque Urbano do Miradouro, que vai ter 
uma série de valências fantásticas para os 
moradores e para todos aqueles que visi-
tarem o miradouro”.

O novo miradouro, propício para a 
observação da aproximação à pista e 

descolagem das aeronaves, já tinha sido 
notícia em diversos meios de comunica-
ção social, que salientavam as memórias 
de tempos antigos em que a população 
se divertia com esta atividade. Hoje, é um 
hobby muito mais “profissional” que anti-
gamente, havendo verdadeiros aficiona-
dos desta atividade que passam horas de 
binóculos em punho e máquinas fotográ-
ficas potentes ao pescoço para colecio-
nar fotografias dos vários modelos que 
os sobrevoam.

O novo Parque Urbano do Miradouro 
vai ser servido por um parque de esta-
cionamento de grande dimensão, vai ser 
dotado de um parque infantil, uma zona 
para a prática de plane spotting, ou seja, 
observação e fotografia de aeronaves, 
e ainda o próprio miradouro com uma 
zona de estadia e um quiosque.

Importa esclarecer que, em virtude das 
alterações ao projeto e a sua ampliação, 
os prazos para a concretização da obra 
foram alargados. Sobre este aspeto, a 
Presidente adianta que a desmatação 
dos terrenos e hortas clandestinas decor-
reram no mês de julho e que a obra arran-
cará assim que tiverem sido concluídos 
os procedimentos concursais.

Este é um projeto conjunto da Câmara 
Municipal de Lisboa com a Junta de 
Freguesia de Olivais.

Vai nascer um novo 
Parque do Miradouro

O projeto de miradouro inicialmente previsto para o topo da Rua Cidade de Tete 
foi ampliado para dar lugar a um parque urbano muito maior.
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13 A 17 DE SETEMBRO
Sons do Vale Olivais Street Food
Vale do Silêncio − 4.ª e 5.ª feira: 18h00 às 24h00; 6.ª feira a domingo: 12h00 à 01h00 
 O programa conta com a 3.ª edição do Concurso de Bandas de Garagem e com um cartaz de gran-
de qualidade, com Sérgio Godinho, Miguel Araújo e Aurea. ENTRADA LIVRE.
Mais informações: www.jf-olivais.pt, svsf@jf-olivais.pt ou  218 533 527. 
Programa:
14 setembro | 21h30: Concurso Bandas de Garagem
15 setembro | 21h30: The Jukeboxers; 22h30: Sérgio Godinho
16 setembro | 21h30: Plan Ahead;  22h30: Miguel Araújo
17 setembro | 19h00: Fados; 21h30: Banda vencedora do concurso; 22h30: Aurea

“Toca a Mexer GOLD”
Inscrições na sede da JFO e na loja do Merca-
do 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 - Escola EB1/JI Adriano Correia de Oliveira. 
Preços: €3/mês (uma vez por semana); €6/
mês (duas vezes por semana); €9/mês (três ve-
zes por semana).

“Toca a Mexer FITENSS”  
HORÁRIO DE VERÃO
Inscrições na sede da JFO e na loja do Merca-
do Olivais Sul - Célula E. 
Das 19h00 às 20h00: 2.ª feira - Escola EB1/JI 
Sarah Afonso; 4.ª feira - Escola EB1/JI Paulino 
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 21 de agosto.

Caminhadas 2017 
09/10 de setembro: Fragas de São Simão. Distância: 6 Km’s. Dificuldade: moderado. 
23/24 de setembro: Cabo Espichel - Praia do Meco. Distância: 11 Km’s. Dificuldade: exigente. 
Preço p/participante: 3€. Transporte assegurado pela autarquia. Inscrições: caminhadas@jf-olivais.pt 
(nome, BI/CC, data nascimento, contacto telefónico). Informações através do 218 540 690.

9 E10 / 23 E 24 DE SETEMBRO

14 DE SETEMBRO
3.º Concurso de Bandas de Garagem dos Olivais 
Sons do Vale Olivais Street Food − 21H00
Inscrições até 15 de agosto. Informações através do email cultura@jf-olivais.pt ou por telefone 
218 533 527. Parceria: LXPRO

13 A 17 DE SETEMBRO
Inauguração da exposição Ali Vais de Pedro Rosa
Casa da Cultura − 21h00
Exposição de fotografia, patente até dia 21 de outubro. Entrada livre. 
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