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Reunião Junta de Freguesia 
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 29 de   
dezembro, pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência).
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Neste Natal…
Semeemos a glória 

da fraternidade!
A vida é sempre a iluminada escola.
Compadece-te e ajuda no caminho.
Por toda parte, há dor que desconsola
E toda gente aguarda a leve esmola
Do sorriso, da prece, do carinho…

Nem sempre vês quem chora e necessita.
Há muita treva, muita sede e fome
Escondidas em laços de ouro e fita,
E, em tudo, há muita máscara bonita
Ocultando a miséria que consome.

Quanta cabeça se ergue à luz dourada
Na multidão festiva que fulgura!
E, a sós, pende tristonha e desvairada,
Aturdida no horror da própria estrada,
Chorando de aflição e de amargura!…

Quanto sonho padece ao desabrigo!
Quanta mágoa contida, vida a fora!…
Auxilia, do príncipe ao mendigo,
Não atrases o abraço doce e amigo,
Que o companheiro espera, desde agora.

Que a boa luta te não desagrade.
Sê mais amplo no esforço da harmonia…
Semeia a glória da Fraternidade!
Sem a luz da União e da Amizade,
Não há bênçãos da Paz e da Alegria.”

Feliz Natal!

Zé Pedro ficará na história por ser guitar-
rista de uma das mais carismáticas ban-
das portuguesas, os Xutos & Pontapés, da 
qual foi co-fundador. 

Nascido em Lisboa, em 1956, tem a sua 
vida ligada aos Olivais, um bairro e uma 
Freguesia que o viu crescer para a música. 

A Junta de Freguesia junta o seu pesar 
ao dos fãs do grande Zé Pedro e endereça 
sentidas condolências à sua família.

Olivais 
está mais pobre 
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Na Escola Arco-Íris, as obras já estão a 
chegar ao fim da primeira fase; na Escola 
Básica de Santa Maria dos Olivais, os tra-
balhos acabam de começar; na Escola n.º 
36, começarão dentro de muito pouco 
tempo. São as últimas três escolas que 
faltava requalificar e deixarão a Freguesia 
de Olivais com um parque escolar com-
pletamente renovado quando as obras 
estiverem concluídas.

“São escolas que ao longo das déca-
das nunca receberam intervenções ao 
nível estrutural e que pelo desgaste do 
tempo se foram degradando”, resume a 
Presidente Rute Lima. “No caso da Escola 
Santa Maria dos Olivais e da n.º 36, datam 
ainda do tempo do Estado Novo… As 
requalificações em curso e aquela que vai 
começar em breve são todas de grande 
relevo para a Freguesia e para as esco-
las que as frequentam e as suas famílias”, 
completa a autarca.

Com as obras a cargo da Câmara 
Municipal de Lisboa, num processo que 
incluiu a Junta de Freguesia de Olivais em 
todas as fases, Rute Lima salienta a comu-
nhão de esforços entre os dois organis-
mos e ainda as associações de pais. “Os 
pais têm sido uns lutadores. Estamos 
todos do mesmo lado: cada um à sua 
maneira e com o seu grau de sentimento 
tem contribuído para o objetivo comum 
de oferecer as melhores condições possí-
veis às nossas crianças. A Educação é um 
bem previsto pela própria Constituição 
da República e para nós é um orgulho 
poder contribuir nesta matéria. É um 
esforço conjunto que fizemos, que em 
breve terá os seus frutos à vista de todos”.

Como é habitual neste tipo de requalifi-
cações integrais, as crianças têm as suas 
aulas em monoblocos, enquanto prosse-
guem as obras nas salas de aula. Em ter-
mos práticos, estas intervenções seguem 
o modelo aplicado na requalificação da 
Escola Paulino Montez: nas diferentes 
fases de obra, algumas turmas mantêm-
-se nas suas salas habituais enquanto as 
restantes têm aulas nas estruturas tem-
porárias, trocando assim que terminam 
os trabalhos nos respetivos edifícios.

No caso da intervenção em curso na 
Escola Arco-Íris, ainda há salas de aula 
antigas a funcionar a funcionar enquanto 
não arranca a segunda fase, sendo que o 

refeitório, o ginásio e o JI estão em mono-
blocos. O universo de alunos desta escola 
ronda as 180 crianças, sendo que houve 
turmas que foram transferidas para a 
Escola Adriano Correia de Oliveira, que 
tinha salas de aula vagas, conforme nos 
explica a vogal da Educação, Anabela Silva.

Com um número aproximado de alunos, 
a rondar os 190, a Escola Santa Maria dos 
Olivais também se encontra com metade 
fechada, em obra, e a outra metade a fun-
cionar. Os alunos do 1.º ciclo têm aulas, por 
enquanto, em monoblocos. Anabela Silva 
dá-nos conta de uma grande novidade: 
“Prevê-se um aumento do número de alu-
nos depois de terminadas as obras. Será 
uma escola muito mais apelativa e com 
mais espaço para acolher crianças, além 
de receber finalmente um ginásio. Até 
aqui, as crianças faziam Educação Física 
na rua, o que era uma das suas maiores 
carências, associada à falta de espaços 
cobertos para atividades lúdicas”.

Finalmente, na Escola n.º 36, a obra já foi 
adjudicada e neste momento encontra-
-se em processo de aprovação do plano 
de segurança. Trata-se de um plano obri-
gatório quando existem obras e a escola 
se mantém em funcionamento. As obras 
começarão muito em breve, na pausa letiva 
de Natal ou nos primeiros meses de 2018.

“É evidente que estes fatores prejudi-
cam a rotina escolar e o dia-a-dia das 
crianças, quer na componente letiva quer 
nas atividades de apoio dinamizadas 
pela JFO (Atividades de Enriquecimento 
Curricular e Componente de Apoio à 
Família). Para a JFO, é fundamental que 
as crianças tenham condições equipara-
das na sua vivência escolar nas sete esco-
las da Freguesia”, aponta Rute Lima. “É 
uma situação de desgaste extraordiná-
rio mas o benefício será superior quando 
as obras estiverem concluídas”, remata a 
Presidente.

A vogal da Educação concorda e salienta 
a urgência da situação: “Era uma situação 
urgente há muitos anos. É muito bom 
vermos que finalmente esse tempo che-
gou. É claro que traz constrangimentos, 
mas as melhorias vão valer muito a pena. 
Teremos o parque escolar todo novo. É 
uma mais-valia e um orgulho para nós 
autarcas, vermos esta realização e sentir-
mos que fomos parte neste processo”.

ESCOLAS EM REQUALIFICAÇÃO:

Escola Arco-Íris, Santa 
Maria dos Olivais e n.º 36 
vão ficar como novas

PARQUE ESCOLAR

Quando estiverem terminadas as obras nas últimas três escolas que falta requali-
ficar, os Olivais ficarão com um parque escolar completamente renovado.

Escola Arco-Íris

Escola Básica de Santa Maria dos Olivais

Escola n.º 36
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A intervenção de requalificação da praça 
segue a orientação estratégica tanto da 
Câmara Municipal de Lisboa como da 
Junta de Freguesia de Olivais, de acordo 
com a Presidente Rute Lima, responsável 
pelos pelouros do Urbanismo e Habitação, 
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes. “No fundo, a requalificação desta 
e de outras artérias dos Olivais visa devol-
ver as praças da Freguesia aos cidadãos, 
criando condições para que as pessoas 
possam vir para os espaços públicos e 
usufruir deles da melhor forma possível”, 
resume a Presidente.

O projeto prevê o reordenamento do 
estacionamento e da circulação automó-
vel, uma nova distribuição e orientação 
das zonas de colocação do lixo domés-
tico e ainda a substituição do arvoredo 
sinalizado para abate, entre outros por-
menores de embelezamento geral do 
espaço. Os chamados “vulcões” vão ter 
uma zona de estadia, algo que não existe 
há longos anos.

Para Rute Lima, “A praça da Rua Cidade 
de Porto Alexandre é uma das praças 
nobres dos Olivais, que já sofreu várias 
transformações ao longo das déca-
das. Tem uma matriz arquitetónica que 

decidimos, em conjunto manter, até por-
que não poderíamos alterar determina-
das características sem desconsiderar a 
traça do seu autor. Aqueles dois vulcões 
que lá se encontram já fizeram as delí-
cias das crianças dos Olivais há cerca de 
30 anos. Já ali houve um parque infan-
til, uma passagem de um vulcão para o 
outro… Com o passar dos anos, as coisas 
mudaram, os espaços foram-se degra-
dando, as pessoas deixaram de os fre-
quentar e de usufruir deles e verificou-se 
em paralelo um fenómeno infelizmente 
já familiar que é a invasão do automóvel”. 

A requalificação só não está ainda con-
cluída porque a JFO pediu a suspensão 
de todas as obras no período pré-eleito-
ral. Recorde-se ainda que os moradores 
participaram ativamente na fase da ela-
boração do projeto, contribuindo para 
o enriquecer com a sua experiência e as 
suas solicitações.

“É uma obra privilegiada no sentido em 
que a praça está como que murada pelos 
fogos habitacionais. Esta disposição dos 
edifícios transforma-a numa praça pro-
tegida, onde as crianças podem brincar 
à vista dos pais ou dos avós, ali mesmo 
à porta de casa”, considera Rute Lima.

Rua Cidade de Porto Alexandre 
já está em obra

ESPAÇO PÚBLICO

Já tiveram início as obras na Rua Cidade de Porto Alexandre, encontrando-se 
a praça em processo de requalificação profunda.
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A obra foi executada pela Junta de 
Freguesia de Olivais, ao abrigo de uma 
delegação de competências da Câmara 
Municipal de Lisboa, e ficou concluída 
durante o mês de novembro.

A Presidente Rute Lima, diretamente 
responsável pelos pelouros do Espaço 
Público e Urbanismo e Habitação, explica 
que além do propósito imediato de dotar 
a zona de mais oferta de estacionamento, 

a obra teve também como objetivo “sanar 
algumas situações de estacionamento 
abusivo e desregrado que aconteciam até 
agora em toda a zona de Olivais Velho”. 

Justifica a autarca: “Esta zona que é o 
berço da Freguesia de Olivais, pela sua 
configuração arquitetónica e planeamento 
urbanístico original, não é compatível com 
a pressão exercida pelo elevado número 
de automóveis de todo aquele parque 

residencial. Estes fatores foram produzindo 
ao longo dos anos comportamentos com-
pletamente abusivos por parte de alguns 
automobilistas, sem regras, sem cuidado, 
que resultaram na degradação do patri-
mónio, tal como em outras zonas da nossa 
Freguesia: jardins, passeios, até passagens 
de peões…”. Com os novos lugares, cerca 
de cinco dezenas, esta situação será ultra-
passada, confia Rute Lima. 

Como complemento da construção do 
novo parque, a JFO pretende eliminar por 
completo o estacionamento em cima dos 
passeios na zona através da colocação de 
pilaretes: “Os passeios são para os peões 
andarem em segurança, não são para os 
automóveis”, resume a Presidente.

“Digamos que esta obra marca o arran-
que de um processo de requalificação de 
Olivais Velho, já que aguardaremos, até 
com alguma ansiedade, pela finalização 

do projeto de requalificação do miolo cen-
tral do bairro, a Praça da Viscondessa dos 
Olivais”, adianta. Este é um projeto elabo-
rado no âmbito do programa municipal 
“Uma Praça em cada Bairro” que também 
trará novidades ao nível do ordenamento 
do trânsito automóvel e do estaciona-
mento, da zona pedonal de usufruto dos 
moradores, e ainda do embelezamento 
geral da praça e das ruas adjacentes. 

Por fim, Rute Lima recorda um assunto 
que continua sem desfecho favorável até 
ao momento: “Gostaríamos muito de con-
seguir fazer ao lado do novo parque de 
estacionamento um outro espaço de lazer 
para a população, ou desportivo ou par-
que infantil e geriátrico, com alguns ver-
des. É um terreno do qual não podemos 
dispor enquanto não obtivermos autoriza-
ção da Câmara Municipal de Lisboa, mas 
que esperamos poder vir a utilizar”.

Olivais Velho ganha novo 
parque de estacionamento

ESPAÇO PÚBLICO

Na zona de Olivais Velho, os olivalenses dispõem agora de mais cerca de 50 luga-
res, depois da construção de um novo parque de estacionamento.

A intervenção de requalificação da praça 
segue a orientação estratégica tanto da 
Câmara Municipal de Lisboa como da 
Junta de Freguesia de Olivais, de acordo 
com a Presidente Rute Lima, responsável 
pelos pelouros do Urbanismo e Habitação, 
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes. “No fundo, a requalificação desta 
e de outras artérias dos Olivais visa devol-
ver as praças da Freguesia aos cidadãos, 
criando condições para que as pessoas 
possam vir para os espaços públicos e 
usufruir deles da melhor forma possível”, 
resume a Presidente. O projeto prevê o 
reordenamento do estacionamento e da 
circulação automóvel, uma nova distri-
buição e orientação das zonas de colo-
cação do lixo doméstico e ainda a substi-
tuição do arvoredo sinalizado para abate, 
entre outros pormenores de embeleza-
mento geral do espaço. Os chamados 

“vulcões” vão ter uma zona de estadia, 
algo que não existe há longos anos. 

Para Rute Lima, “A praça da Rua Cidade de 
Porto Alexandre é uma das praças nobres 
dos Olivais, que já sofreu várias transfor-
mações ao longo das décadas. Tem uma 
matriz arquitetónica que decidimos, em 
conjunto manter, até porque não pode-
ríamos alterar determinadas característi-
cas sem desconsiderar a traça do seu autor. 
Aqueles dois vulcões que lá se encon-
tram já fizeram as delícias das crianças dos 
Olivais há cerca de 30 anos. Já ali houve um 
parque infantil, uma passagem de um vul-
cão para o outro… Com o passar dos anos, 
as coisas mudaram, os espaços foram-se 
degradando, as pessoas deixaram de os 
frequentar e de usufruir deles e verificou-
-se em paralelo um fenómeno infelizmente 
já familiar que é a invasão do automóvel”. 

A requalificação só não está ainda 

concluída porque a Junta de Freguesia 
de Olivais pediu a suspensão de todas as 
obras no período pré-eleitoral. Recorde-se 
ainda que os moradores participaram ati-
vamente na fase da elaboração do pro-
jeto, contribuindo para o enriquecer com 
a sua experiência e as suas solicitações.

“É uma obra privilegiada no sentido em 
que a praça está como que murada pelos 
fogos habitacionais. Esta disposição dos 
edifícios transforma-a numa praça pro-
tegida, onde as crianças podem brincar 
à vista dos pais ou dos avós, ali mesmo à 
porta de casa”, considera Rute Lima.

Obra concluída na 
Praça Faria da Costa

ESPAÇO PÚBLICO

Os moradores da Praça Faria da Costa veem a sua qualidade de vida melhorada com 
a conclusão de uma obra que incidiu sobre o Espaço Público e os Espaços Verdes.
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Já teve as suas instalações na Rua Contra-
Almirante Armando Ferraz, onde as crian-
ças passavam as tardes após as aulas 
para não ficarem na rua. Foi crescendo, 
ganhando amplitude e recursos (nomea-
damente humanos), e hoje funciona no edi-
fício sede da Junta de Freguesia de Olivais, 
albergando um total de oito técnicas.

As instalações foram recuperadas pro-
positadamente para acolher o Projeto 
Desafios, dotando o espaço de salas de 
atendimento, copa, WC e até um pequeno 
hall que funciona como sala de espera.

Como responsável pelo 'Desafios', Rita 
Fontoura permanece ao leme de um pro-
jeto que viu crescer e desenvolver-se, até 
ultrapassar as 1000 crianças e jovens acom-
panhados semanalmente. Neste momento 
existe até uma lista de espera, na ordem 
das 30 crianças.

Rita Fontoura, psicóloga clínica, explica 
que inicialmente o trabalho era feito 
exclusivamente com as escolas, mas que 
atualmente se tem vindo a alargar: a con-
tinuidade do projeto e da equipa faz com 
que seja cada vez mais conhecido e que os 
parceiros encaminhem processos, desde a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à PSP, 
às Escolas, à pedopsiquiatria da Clínica da 
Encarnação e de alguns hospitais.

Recordemos, antes de mais, que o Projeto 
Desafios nasceu de um protocolo com 
a Câmara Municipal de Lisboa no final 
dos anos 90 e foi constituído e pensado 
segundo uma lógica de prevenção da toxi-
codependência. O foco foi-se tornando mais 
vasto, com uma intervenção cada vez mais 
integrada e consistente, pensando sempre 
no desenvolvimento das crianças e jovens.

A coordenadora identifica alguns pro-
blemas “tradicionais” mas também não 
se escusa a identificar uma tendência 
que se vai tornando mais habitual: “Além 
do grosso do nosso trabalho, que são as 
famílias desorganizadas e destrutura-
das, identificamos cada vez mais proble-
mas no campo da saúde mental. Desde 
muito cedo começamos a observar pato-
logias, como depressões infantis e psico-
ses, problemas agravados no espectro 
do autismo, muitas pessoas a pedir apoio 
porque um dos pais faleceu ou há casos 
de doença prolongada na família e isso 
perturba o desenvolvimento da criança. 
Depois temos o habitual, como as dificul-
dades de aprendizagem, a negligência ao 
nível dos cuidados básicos, de saúde, da 
educação, a falta de estímulos ou a falta 
de envolvimento no acompanhamento 
da vida escolar das crianças”. Deste modo, 
o âmbito das atividades promovidas pelo 

Projeto Desafios pode abranger tanto o 
domínio dos afetos e das relações como 
os cuidados de higiene, por exemplo.

Para os acompanhamentos psicológicos 
e psico-terapêuticos e as avaliações indivi-
duais, o Desafios conta com uma equipa 
de cinco técnicas, mais uma técnica que 
acompanha apenas crianças com proble-
mas ao nível da educação, como disle-
xias ou crianças ao abrigo do decreto-lei 
do ensino especial, e ainda uma técnica 
que reparte o horário com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens em Risco 
(CPCJ) de Lisboa Oriental.

Ao nível das iniciativas, destacam-se pro-
gramas como o “Crescer a Brincar”, uma ati-
vidade preventiva dirigida a grupos, em 
turmas onde se encontram alguns fatores 
de risco, dirigida às idades de JI e 1.º ciclo, e 
o “Eu Decido”, para crianças mais crescidas, 
mas com a mesma intencionalidade: inter-
vir antes de os problemas acontecerem.

Também merecem destaque ações pon-
tuais, como o apoio na procura ativa de 
emprego, a abordagem de temáticas da 
relação professor-aluno, o bullying, os direi-
tos das crianças, os maus tratos a crianças 
e a iniciativa do laço azul… Sem esquecer 
os grupos de pais, em que os encarregados 
de educação são convidados a participar 
em atividades espaçadas no tempo. 

Há ainda que mencionar um workshop 
parental a decorrer na EB 2,3 dos Olivais e 
um projeto recente, em que o cantor Filipe 
Pinto (vencedor dos Ídolos) foi convidado 
a desenvolver uma ação, enquadrado na 
sua associação ambiental, na Escola Sarah 
Afonso, também com a participação dos 
pais das crianças.

Ao todo, são 1056 crianças a ser acom-
panhadas, 156 a nível individual e 900 em 
grupo (valores atuais até ao fim do mês 
de novembro), o que equivale a mais de 
4200 ações por mês. “Sabemos que é 
uma aposta ganha”, refere a Presidente 
Rute Lima quando o assunto é o Projeto 
Desafios. Salientando que é “necessá-
rio” e “fundamental” atuar no âmbito 
da prevenção de comportamentos de 
risco numa fase precoce do desenvolvi-
mento das crianças e jovens, a autarca não 
esconde o seu entusiasmo com o Projeto: 
“Os comportamentos que podem derivar 
em pequenas delinquências, consumos e 
outros riscos são todos rastreados numa 
fase muito prematura, quando ainda nem 
sequer se começaram a manifestar, tendo 
em conta que as crianças são muito novas. 
Trabalhamos de forma sistémica com os 
corpos docentes das escolas, identifica-
mos algumas situações de risco no seio da 

família, trabalhamos com os encarregados 
de educação e fazemos um acompanha-
mento muito próximo”.

Quanto à opção por sediar o Projeto 
Desafios no próprio edifício sede da JFO, 
Rute Lima argumenta: “Foi para que 
pudesse crescer e ter condições com a 
máxima dignidade para trabalhar, para 
receber os pais e as crianças. Foi um sinal 
claro de que este era um projeto de relevo 
para os olivalenses e a nossa vontade é 
continuar a alimentá-lo, porque sabemos 
como é diferenciador”. 

A Presidente lembra que o Projeto “já 
abrange também as idades mais velhas, 
ou seja, os pré-adolescentes do 2.º ciclo e 
os adolescentes do 3.º ciclo” e assinala o 
facto de não ser uma atividade muito visí-
vel para o cidadão comum: “É um projeto 
quase invisível, mas que é absolutamente 
determinante. Transforma mentalidades, 
posturas e atitudes, comportamentos de 
cidadania, trata problemas ou previne 
situações que ainda nem sequer existem. 
Envolvendo as famílias, as escolas, as enti-
dades da Freguesia, a Polícia de Segurança 
Pública, a CPCJ, ou seja, todos nós traba-
lhamos em conjunto pelo bem-estar das 
nossas crianças e da nossa comunidade. É 
uma forma silenciosa de transformarmos a 
nossa sociedade. A meu ver, é um dos nos-
sos projetos mais grandiosos!”.

PROJETO DESAFIOS: 
1056 crianças em acompanhamento 
todas as semanas

Voltamos a lançar um olhar sobre o Projeto Desafios, que acompanha mais de 1000 
crianças todas as semanas, além do trabalho desenvolvido junto das famílias.

BALANÇO NOVEMBRO 2017
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Estas novas três artérias juntam-se ao lote 
de arruamentos que receberam uma inter-
venção ao abrigo do Programa Municipal 
Pavimentar Lisboa 2015-2020, dinamizado 
pela Câmara Municipal de Lisboa.

Recorde-se que, ao abrigo deste pro-
grama, as juntas de freguesia da cidade 
sinalizam as artérias dos seus territórios 
com necessidade de intervenção e esse 
mapa é depois analisado pelo Município e 
avaliado segundo critérios de prioridade.

“São artérias da Freguesia que estavam 
bastante degradadas e que traziam trans-
torno diário aos automobilistas, quer aos 
residentes na Freguesia quer aos de fora”, 
afirma a Presidente Rute Lima, referindo-
-se à Rua Almada Negreiros, à Rua de 
Chibuto e à Rua de Manhiça. 

 “Os Olivais têm sido beneficiados, e 
bem, com as repavimentações no âmbito 
do programa Pavimentar Lisboa e não 
vamos ficar por aqui. Há um sem número 
de ruas que estão sinalizadas e temos a 
garantia de que vão mesmo ser feitas, 
algumas delas já nas próximas semanas”, 
completa a Presidente. 

As repavimentações são em alguns 
casos determinantes, porque significam 
um reforço das condições de segurança.

Mais três artérias 
repavimentadas

REQUALIFICAÇÃO

A Câmara Municipal de Lisboa levou a 
cabo repavimentações nas ruas Almada 
Negreiros, de Chibuto e de Manhiça.

Os primeiros jardins interiores a serem 
requalificados foram os das Ruas 26 e 27, a 
que se seguiu uma segunda fase, que con-
templou nas últimas semanas as ruas 14 e 15.

A Presidente Rute Lima, responsável pelos 
pelouros do Planeamento e Ambiente 
Urbano, Dinamização e Recursos, recorda 
que a intervenção se enquadra no cumpri-
mento de uma promessa feita aos oliva-
lenses para este mandato.

 “Era uma pena para nós, tendo em 
conta a nobreza deste bairro, ver os qua-
tro jardins completamente degradados, 
impedindo os moradores do seu usu-
fruto. Neste momento, além de todos 
os espaços de lazer que temos disper-
sos no nosso território, já temos estes 
espaços disponíveis para os moradores 
da Encarnação, dentro do seu próprio 
bairro”, remata Rute Lima.

Todos os jardins observaram um crité-
rio de coexistência de equipamentos para 
crianças com equipamentos para adultos, 
numa lógica de convívio familiar e inter-
geracional. Os caminhos pedonais nes-
tes jardins também foram beneficiados, 
de modo a garantir a segurança de quan-
tos os utilizam. A autarca faz questão de 
registar que estas quatro requalificações 
“não prejudicam a necessária requalifi-
cação integral do bairro, em toda a sua 

dimensão” e destaca ainda que o plano 
de requalificação integral do Bairro da 
Encarnação “vai avançar com toda a cer-
teza”: “Comprometemo-nos com a requa-
lificação dos quatro jardins interiores da 
Encarnação e cumprimos essa promessa. 
Já o projeto de requalificação integrado, 
que abrange todo o bairro, posso afir-
mar que conta com o aval e a confirma-
ção do Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Fernando Medina”. 

Para Rute Lima, esta intervenção de 
grande envergadura será a concretização 
de um desejo já antigo dos moradores 
do bairro e a reposição de uma situação 
de justiça: “Os residentes da Encarnação 
têm visto acontecer requalificações em 
diversas praças dos Olivais e podem pen-
sar que o seu bairro continua esquecido. 
Não está! Tenho a certeza que vão ficar 
muito satisfeitos com o projeto que temos 
já preparado”.

JFO requalifica 
jardins interiores 
da Encarnação

ESPAÇOS VERDES

Com a conclusão da intervenção nos 
dois últimos jardins interiores do Bairro 
da Encarnação, cumpre-se a promessa 
de requalificar os quatro espaços deste 
bairro nobre da Freguesia.

Rua Chibuto

Rua Manhiça

Rua Almada Negreiros

Jardim interior da Rua 15

JornalOlivais Novembro, 2017, n.º 287 10notícias |



Antes de mais, recorde-se que o 
Programa BIP-ZIP é um programa desen-
volvido pela Câmara Municipal de Lisboa 
para beneficiar um conjunto de 67 bair-
ros e zonas da cidade classificados como 
de intervenção prioritária, que desde a 
sua criação, em 2011, já justificou mais de 
11 milhões de euros em financiamento de 
projetos. Na Freguesia de Olivais, o Bairro 
Bensaúde já tinha sido protagonista de um 
projeto com o selo BIP-ZIP no ano passado 
(os projetos são aprovados com a duração 
de um ano): o “Sai da Caixa Bensaúde”. 
Para este ano (com início no passado mês 
de outubro), o novo projeto BIP/ZIP tomou 
o nome “Somos Todos Bensaúde”.

O Vogal com o pelouro do Associativismo 
da JFO, Duarte Carreira, realça o facto de ser 
“um projeto com continuidade”: “À seme-
lhança de iniciativas anteriores e do projeto 
que o antecedeu, é realizado em parceria 
com a Associação Jorge Pina, e o objetivo 
é o mesmo do anterior: proporcionar uma 
melhor qualidade de vida para a popula-
ção de um dos bairros que mais desafios 
apresenta nos Olivais, o Bairro Bensaúde”. 

Como é que esse objetivo vai ser per-
seguido? “Desde logo com a promoção 
de atividades para crianças e adultos”, 
declara Duarte Carreira, destacando que 
“essa é a principal diferença em relação 
ao anterior, que era focado na população 
mais jovem”.

Os objetivos são elencados de forma 
mais específica pelo Vogal: fomentar a 
inclusão social e a integração da comuni-
dade do bairro no contexto da Freguesia 
(e o oposto também, ou seja, da popula-
ção da Freguesia no Bairro Bensaúde); e 
promover o diálogo intercultural, criando 
espaços de convívio entre as várias etnias 
e culturas coexistentes no bairro.

“Queremos que as pessoas se conheçam 
e se sintam familiarizadas com a envolvên-
cia, para evitar um sentimento de exclu-
são dentro do próprio bairro. Queremos 
promover uma outra visão, convidar as 
pessoas a voltar-se para o exterior”, com-
pleta o vogal.

Neste momento, já foram promovidas ati-
vidades dinamizadas pelos monitores do 
projeto, com uma componente desportiva 
muito forte, nomeadamente nas modali-
dades do futebol, do xadrez, do atletismo 
e do basquetebol. Nestas atividades, pen-
sadas sobretudo para as crianças e jovens, 
os adultos são também convidados a par-
ticipar, explorando as vertentes da respon-
sabilidade parental, de os pais estarem pre-
sentes nas vidas escolares dos filhos.

Por fim, há que notar que a atual versão 
do Projeto BIP-ZIP no Bairro Bensaúde já 
não prevê a prática do boxe. “Achamos 
que correu bem, mas resolvemos enve-
redar por novos caminhos e dar privilé-
gio a outras modalidades”, afirma Duarte 

Carreira. O Vogal conclui lembrando que 
o projeto só é possível depois de a Junta 
de Freguesia ter recuperado o equipa-
mento desportivo central do bairro, o 
campo de jogos, que agora já pode ser 
usufruído pela população.

Além da parceria com a Associação Jorge 
Pina, o projeto “Somos Todos Bensaúde” 
também conta com o apoio formal e 

informal de muitas outras entidades, 
como a Câmara Municipal de Lisboa, o 
IAC – Instituto de Apoio à Criança, o ISCTE, 
a Pastoral dos Ciganos, o Agrupamento 
de Escolas das Piscinas, o IPDJ através 
do Plano Nacional de Ética no Desporto, 
a ASPEA – Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental e a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.

Projeto BIP-ZIP 
“Somos Todos Bensaúde”

ASSOCIATIVISMO

A Junta de Freguesia de Olivais é promotora, em parceria com a Associação Jorge 
Pina, de mais um projeto com o selo BIP-ZIP junto da comunidade do Bairro Bensaúde.

Assinatura do Projeto BIP-ZIP nos Paços do Concelho

João Capela no Bairro Alfredo Bensaúde

Apresentação do Projeto BIP-ZIP para o ano de 2017-2018
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A chegada das primeiras chuvas, este 
ano retardadas pelo fenómeno da seca 
prolongada, recorda o cidadão comum 
do problema das inundações e da neces-
sidade de os serviços competentes leva-
rem a cabo a limpeza e desentupimento 
de sarjetas e sumidouros.

No entanto, esta tarefa de Higiene 
Urbana que compete no Concelho de 
Lisboa às 24 juntas de freguesia, cada uma 
administrando o seu território, é cumprida 
nos Olivais ao longo de todo o ano.

Ainda assim, nos meses de setembro e 
outubro, em virtude da queda das folhas 
das árvores, a JFO realiza com maior 
intensidade os trabalhos de desobstru-
ção de canais de escoamento.

As folhas de árvores e outros detritos 
vegetais que se acumularam ao longo 
das valetas e das vias durante a estação 
seca contribuem para a obstrução dos 
canais de escoamento, pelo que os ser-
viços, nos trabalhos diários realizados e 
através de comunicação por parte dos 
fregueses, referenciam estas sarjetas e 
procedem à limpeza das mesmas. 

A limpeza das sarjetas consiste na remo-
ção de lixo, folhas e terras que impedem 
o escoamento das águas. Esta atividade é 
realizada, isoladamente ou sempre que 
haja lavagem de ruas, por equipas com 
dois assistentes operacionais, em que 
um procede à limpeza e o outro reco-
lhe os achegos. Os achegos, palavra que 
designa os montinhos de terra e resíduos 
juntos pela ação da lavagem ou limpeza 
das sarjetas, são removidos pela viatura 
de apoio durante a jornada de trabalho 

em que se efetua esta tarefa, e colocados 
nos contentores de apoio disponibiliza-
dos pela JFO ou pela Câmara Municipal 
de Lisboa (CML).

Por vezes, após desentupimento das 
sarjetas, verifica-se que a água continua 
a não escoar, pelo que a situação é repor-
tada à CML para intervenção.

Quanto ao risco de inundação, os ser-
viços da Higiene Urbana da JFO sinaliza-
ram pontos críticos na freguesia propí-
cios à formação de bacias de água, pelo 
que estes pontos são intervencionados 
várias vezes por ano.

A Presidente Rute Lima, responsável 
pelo pelouro da Higiene Urbana, recorda 
que a JFO é portadora de um Certificado 
de Qualidade: “No âmbito dessa certifica-
ção, estamos obrigados a cumprir todos 
os requisitos referentes à norma sob a 
qual fomos avaliados. O nosso planea-
mento da área da Higiene Urbana está 
feito, durante todo o ano, numa lógica de 
prevenção de situações de risco, não de 
reação quando os problemas acontecem. 
Durante todo o ano, as escalas e as roti-
nas são planeadas para que os problemas 
nem sequer cheguem a acontecer. É uma 
espécie de trabalho invisível, cujos resul-
tados só se veem depois, pela ausência 
de problemas. Todas as sarjetas e sumi-
douros dos Olivais estão desentupidos, 
exceto eventuais situações pontuais que 
possam entretanto ocorrer, e a prova é 
que nos últimos três anos a Freguesia não 
teve um único registo de inundações”.

Acresce ainda referir que, considerando 
que o início desta atividade coincide com 

a época da queda das folhas, é normal ver-
-se folhas a tapar sarjetas. Contudo, esta 
situação não significa que estejam entupi-
das, bastando a varredura para as remover.

A Presidente Rute Lima aproveita estas 
linhas para uma mensagem especial: 

“Gostaria de dar os parabéns e uma pala-
vra de ânimo a todos os nossos trabalha-
dores nesta área. A boa execução deste 
tipo de trabalhos resulta da ação de uma 
equipa motivada e que se orgulha em 
cumprir com zelo o seu serviço!”.

Limpeza de sarjetas e sumidouros:
Uma tarefa que se cumpre todo o ano

HIGIENE URBANA

A Junta de Freguesia de Olivais tem em vigor um planeamento estratégico que 
inclui a limpeza de sarjetas e sumidouros ao longo de todo o ano, para que na 
época das chuvas sejam evitadas situações de inundação.

Rua Almada Negreiros

Rua Cidade de João Belo
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829 VARREDURAS POR TODA 
A FREGUESIA.

8 AÇÕES DE DESERVAGEM (5 DAS 
QUAIS COM ÁLCOOL)

39 LIMPEZAS DE SARJETAS

Ambiente Urbano
novembro de 2017

RECEBIDAS

Ocorrências
132

CONCLUÍDAS 109

HIGIENE
URBANA

29 (RE)CALCETAMENTOS

3 INTERVENÇÕES ONDE FORAM 
COLOCADOS 15 PILARETES

MOBILIÁRIO URBANO REPARADO/ 
NOVO: 14 BANCOS E 1 BEBEDOURO

COLOCAÇÃO/ MANUTENÇÃO 
DE 7 SINAIS VERTICAIS DE TRÂNSITO

ESPAÇO
PÚBLICO

12 ABATES DE ÁRVORES 

FOI FEITO O CORTE E LIMPEZA EM 
96 UNIDADES DE GESTÃO

ESPAÇOS
VERDES
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Rute Lima, reeleita presidente, assume 
mais um mandato de quatro anos à 
frente dos destinos da freguesia. 

A seu lado, tomaram igualmente posse 
Duarte Albuquerque Carreira, Anabela 
Pereira Silva, José Ricardo, Ana Catarina 
de Jesus Crista, Fernando Pinto, Cátia 
Patrícia Pinto Rosas, como vogais.

Numa sala repleta de público, onde esti-
veram presentes, entre outros, repre-
sentantes das diversas instituições da 
freguesia, autoridades civis e militares, 
presidentes de outras juntas de freguesia 
da cidade e o vereador Duarte Cordeiro 
em representação da Câmara Municipal 
de Lisboa, Rute Lima afirmou estar moti-
vada para a mudança e para continuar a 
fazer mais pelos olivalenses. 

“Este mandato vai ser bastante 

desafiante, tendo em conta todos os pro-
jetos de investimento que nós temos pla-
neado um pouco por toda a freguesia. 
Projetos de investimento que vão tra-
zer outro tipo de dignidade às condições 
de vida das pessoas e que também pas-
sarão por conferir uma maior consistên-
cia a todos os projetos que estão imple-
mentados na Junta de Freguesia, ao nível 
daquelas que são as áreas de natureza 
social”. E assegurou ainda que este vai ser 
um mandato “absolutamente extraordi-
nário. Por um lado, vamos consolidar o 
que temos, por outro, implementar cada 
vez mais”.

Recorde-se que Rute Lima venceu as 
eleições, pelo Partido Socialista, com 
maioria absoluta, conquistando 53,5% 
dos votos dos olivalenses.

A instalação dos órgãos autárquicos da freguesia de Olivais para o mandato 2017-
2021 decorreu no dia 24 de outubro, numa cerimónia nas instalações da Associação 
Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais (ADCEO). 

Rute Lima reeleita 
presidente da Junta 
de Freguesia de Olivais
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Espectáculo de Teatro "A Fraude Com o Ás de Ouros "
Casa da Cultura dos Olivais − 21h00 
Um bilhete de entrada para uma viagem apenas de ida, ao mundo subterrâneo do jogo, dos jogado-
res, dos cúmplices, dos espectadores e dos papéis que uns e outros escolhem representar. Inspirado 
na pintura Le Tricheur à l'as de carreau (1635), de George de La Tour, conta, à volta da mesa de jogo, 
histórias e mitos arquivados ao longo dos séculos, revelados e tornados realidade. Todos temos algo 
em jogo. Todos somos o jogo, as cartas, os dados, as suas regras e as suas fraudes.
Texto de Francisco Mousinho e Leandro Morgado; Encenação e Produção de Leandro Morgado; In-
terpretação de Francisco Mousinho. 
Entrada livre.

15 E 16 DE DEZEMBRO

ATÉ 25 DE DEZEMBRO
29.ª Corrida de São Silvestre Olivais 
Inscrições na Sede da Junta de Freguesia de Olivais ou em www.jf-olivais.pt.  

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

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 20 de dezembro.

agendafreguesia
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