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Obras na Praça Cidade de Díli

com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 23 de
fevereiro, pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência).
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Portugal está na moda
Será esta sucessão de conquistas uma conjugação de circunstância,
ou será Portugal a afirmar o seu destino traçado nas linhas do Quinto Império

Rute Sofia Florêncio Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
Pelouros: Dinamização e Recursos, Planeamento
e Ambiente Urbano
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Portugal está definitivamente na moda.
Os últimos anos têm afirmado este país,
que muitos sempre consideraram periférico da Europa, como um dos pontos centrais do mundo.
Depois do Europeu de Futebol e do
Festival Eurovisão da Canção, duas conquistas tão inéditas quanto inesperadas,
Portugal foi também galardoado com o
prémio de Melhor Destino Turístico do
Mundo nos World Travel Awards, tornando-se o primeiro país europeu a conquistar esta distinção.
Mas será esta sucessão de conquistas uma conjugação de circunstância,
ou será Portugal a afirmar o seu destino
traçado nas linhas do Quinto Império?
Portugal conseguiu, em 20 anos, afirmar-se em quase todas as áreas, assumindo
os patamares outrora reservados exclusivamente às grandes nações do mundo.
É curioso constatar que a celebração da
nossa herança conquistadora, com a
Expo’98, nos lançou coincidentemente
numa senda de novas conquistas do
Novo Mundo que quase destroem a tradição de fado-destino e resignação que

caracterizavam, até há bem poucos anos,
a nossa alma portuguesa.
Depois de termos tido um português na
liderança dos destinos da União Europeia,
e tendo pelo meio um conjunto de reputados cidadãos nacionais a ocupar funções internacionais de destaque, como a
Assembleia das Nações Unidas ou a presidência do Loyds Bank, Portugal viu em
2017 António Guterres chegar à presidência da Organização das Nações Unidas, e,
surpreendentemente após um período
de duro ajustamento económico, Mário
Centeno ser eleito líder do Eurogrupo. A sua
eleição dá-me um orgulho particular, porque Mário Centeno é um ilustre olivalense.
A lista de portugueses que se foram
destacando ao longo dos últimos anos,
das ciências às artes, do desporto à economia, do direito à política, da educação à inovação, é tão extensa que seria
um exercício injusto para uma coluna
de opinião tão condicionada. Mas não
deixa de ser um orgulho renovado ver
tantos concidadãos a mostrar ao mundo
que Portugal, e os portugueses, são de
facto um povo com características tão

| executivo

particulares que nos permitem acreditar
que podemos, de verdade, ter a missão
de levar ao mundo, senão a esperança, o
sonho de um futuro melhor.
Este país que deu novos mundos ao
mundo, transpondo os mares e os oceanos, assume hoje a centralidade da nova
era, que navega agora em bits e bytes, em
zeros e uns. Portugal, que viu o mundo
do surf apontar pranchas e render-se
às ondas gigantes da Nazaré, e viu também o mundo da tecnologia apaixonar-se de tal forma que transformou a capital
do país na sua capital da inovação tecnológica, com a Web Summit, e vê agora
a Google, o gigante da Internet, curiosamente 20 anos depois da sua fundação, anunciar que escolheu Portugal para
abrir o seu novo centro de serviços. Se,
como disse Fernando Pessoa, o poeta do
Quinto Império, “nós somos do tamanho
dos nossos sonhos”, que o significado do
seu nome googol, que é o maior número
conhecido e que serve para diferenciar o
imenso do infinito, seja prenúncio de que
podemos continuar a sonhar... sem limites.
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Praça Cidade de Díli
vai receber obras
Fruto de um projeto da responsabilidade da Câmara, a Praça Cidade de Díli vai
entrar em obra, se tudo decorrer conforme o esperado, no final do primeiro trimestre de 2018.
O prazo apontado para o início dos trabalhos é o final do primeiro trimestre
do ano que agora começa, pelo que os
moradores desta zona não terão de esperar muito mais para ver a envolvência das
suas habitações com um novo aspeto e
melhores condições.

DR

Em vista está o reperfilamento do estacionamento, à semelhança do que tem
vindo a ser promovido em outros pontos da Freguesia onde este se encontrava
desordenado, bem como uma requalificação das áreas verdes e jardins, resultando na oferta de novas áreas de espaço
público destinado à fruição e ao lazer dos
cidadãos.
A Presidente Rute Lima, responsável pelos pelouros do Urbanismo e
Habitação, Espaço Público, Higiene
Urbana e Espaços Verdes, congratula-se por ver arrancar, em breve, mais uma
intervenção que, no seu entender, “vai

conferir melhores condições aos moradores” e “dar-lhes mais um motivo para se
orgulharem do local onde vivem”.
A autarca lembra que a intervenção deriva de um projeto da Câmara
Municipal de Lisboa que foi apresentado
e validado pelos moradores há alguns
meses. “Os procedimentos concursais
têm os seus timings, sobretudo tendo
em conta que esta obra se encontra inserida num pacote de obras a decorrer em
toda a cidade de Lisboa, não só na nossa
Freguesia, e este é o motivo para a intervenção ainda não ter sido concretizada”.
A Junta de Freguesia de Olivais acompanha todo o processo desde o início e
continuará a trabalhar em estreita colaboração com o Município no que diz respeito à requalificação do espaço público
dos Olivais.
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ESPAÇO PÚBLICO

Av. Dr. Francisco Luís
Gomes em obra
A intervenção que decorre na Avenida
Dr. Francisco Luís Gomes prende-se com
o reajustamento das vias de trânsito, na
procura de maior segurança para todos
os utilizadores daquele espaço (peões,
automobilistas e utilizadores de outros
meios de mobilidade, como bicicletas) e
na adequação da ligação à rede de ciclovias da cidade.
A Presidente Rute Lima, responsável
pelos pelouros do Urbanismo e Habitação,
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços
Verdes, reconhece que “a obra tem
sido, em alguns aspetos, alvo de críticas,
nomeadamente no que diz respeito ao
constrangimento do trânsito numa das
vias, sabendo nós que se trata de uma das
artérias principais da nossa Freguesia em
termos de circulação automóvel”.
“No entanto”, prossegue a Presidente,
“não podemos perder de vista que toda
esta obra pretende trazer uma maior qualidade de vida e melhores condições de
mobilidade a todos os que gostam de
caminhar e andar de bicicleta, além de
promover a segurança dos alunos e dos
seus encarregados de educação que se

concentram nas imediações da Escola
Secundária António Damásio”.
Segundo Rute Lima, “Com esta obra, o
Município esta a devolver aos cidadãos
um equipamento que faz falta. Os transeuntes têm ali pouco espaço para caminhar, os automóveis circulam a velocidades pouco recomendáveis e criam-se
situações de difícil atravessamento do
peão, algo que se reveste de perigo particularmente nas horas de pico de afluência,
ditadas pelos horários escolares, quando
os alunos entram e saem da Escola. Esta
obra surge com a intenção de mitigar e
corrigir todos estes problemas”.
A Presidente espera que os cidadãos possam olhar para a mobilidade nesta zona
de uma forma mais segura, sobretudo os
peões, os adeptos da bicicleta e em particular os membros da comunidade escolar. E remata afirmando: “Acreditamos que,
quando a obra estiver concluída, teremos
melhores condições de segurança para
todos, incluindo os automobilistas, na
medida em que prevemos que vamos deixar de ter aquele aglomerado de automóveis à porta da Escola Secundária

DR

Uma das artérias com maior movimento da Freguesia de Olivais encontra-se em
obra, numa intervenção a cargo da Câmara Municipal de Lisboa.
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ESPAÇO PÚBLICO

Obra na Rua Cidade
de João Belo termina
dentro de semanas
breve algo bem diferente do que havia
antes. Aquela zona era tida como problemática, ao nível da vivência dos cidadãos
do bairro. Teremos agora outro tipo de
condições de partilha do espaço urbano,
tendo em conta que ficou confinada apenas aos peões e foi vedada aos veículos, e
que serão promovidas uma série de valências que privilegiam o usufruto das famílias, a estadia e o lazer”.
A obra constitui-se como um misto de
melhoria do espaço urbano e de promoção de novas vivências sociais, afastando
algum tipo de más práticas que estavam
devidamente sinalizadas pela PSP.
“As pessoas têm direito ao seu sossego,
no conforto dos seus lares, além de gostarem de ver o espaço público requalificado
e em condições. Era urgente dar resposta
aos problemas e às queixas que recebíamos, relacionadas com o ruído noturno
e um sentimento geral de insegurança.
Estamos muito orgulhosos com a aproximação da finalização desta obra, que teve
em conta os pedidos e as lamentações dos
moradores!”, aponta Rute Lima.
Recorde-se que o projeto inclui a criação de um pequeno jardim, que se destaca pelas espécies adotadas e que será
dotado de mobiliário urbano e completamente fechado ao trânsito automóvel.

DR

Falamos da praceta residencial formada
pelas Ruas Cidade da Beira e Cidade de
João Belo, informalmente conhecida como
a Praceta das Laranjeiras, que se encontra
em processo de requalificação executada
pela Câmara Municipal de Lisboa.
Logo no início do processo, os moradores foram chamados a dar o seu contributo, deixando registadas as suas
preocupações, listando os problemas
sentidos e opinando sobre o que gostariam de ver no futuro naquele espaço. A
Junta de Freguesia de Olivais também
deu o seu contributo decisivo, acompanhando todos os trabalhos e estabelecendo pontes entre o Município, a população e outras entidades, como a Polícia
de Segurança Pública.
No momento em que entramos na reta
final de uma obra que se assume como
pioneira na cidade e que poderá servir de
modelo a outras intervenções da Câmara,
a Presidente Rute Lima manifesta-se
ansiosa pelo resultado final.
A autarca, responsável pelos pelouros do
Urbanismo e Habitação, Espaço Público,
Higiene Urbana e Espaços Verdes, refere:
“Dentro de muito poucas semanas, a obra
estará concluída. As condições atmosféricas tiveram alguma influência, mas a obra
está na fase final e veremos muito em

DR

Afetada pelas condições atmosféricas, a obra na chamada Praceta das Laranjeiras
estará concluída dentro das próximas semanas.

7

Janeiro, 2018, n.º 288

| publicidade institucional

JornalOlivais

grande reportagem |

JornalOlivais

29.ª SÃO SILVESTRE DOS OLIVAIS

REÚNE CERCA
DE 1500 PESSOAS

Quase na data redonda das três décadas, a 29.ª edição da São Silvestre dos Olivais
deu a melhor despedida possível ao ano de 2017.
A prova foi organizada pela Junta de
Freguesia de Olivais, em parceria com a
Associação de Atletismo de Lisboa e Os
Ingleses Futebol Clube e com o apoio
da Câmara Municipal de Lisboa, além de
numerosos parceiros, como a GO fit, o
ITVP, a Escola de Condução dos Olivais, as
bebidas energéticas Hell, o Clube TAP e o
O2 Life Center.
Continuando a ser a mais antiga corrida
São Silvestre da cidade de Lisboa, a prova
atraiu cerca de 1500 pessoas, que fizeram o percurso entre a sede da Junta de
Freguesia de Olivais e o Centro Desportivo
GO fit, as antigas Piscinas dos Olivais, correndo os 10 km ou caminhando por 4 km.
O tiro de partida foi dado pela Presidente
Rute Lima e pelo Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro,
acompanhados pelo Executivo da JFO.
A prova contou com Carlos Patrício,
ex-atleta olímpico português, como

patrono. Por curiosidade e simbolismo,
trata-se do vencedor da primeira edição
da São Silvestre dos Olivais, em 1988.
Como é habitual, ao longo do percurso
juntaram-se muitos olivalenses, familiares e amigos dos corredores, que incentivaram os participantes, beneficiando
do facto de não chover, ao contrário de
outras edições.
A meta montada na Avenida de Berlim
contou com um caloroso corredor humano
e viu chegar em primeiro lugar o atleta
Paulo Pinheiro, do Sporting CP, seguido de
Rúben Pessoa (também do Sporting CP) e
Hugo Ganchas, do SL Benfica.
Já no setor feminino, a vitória sorriu a
Lília Martins (Sporting), seguida de Teresa
Bernardo (Núcleo do Sporting de Vilar
Formoso) no 2.º lugar e Filipa Rodrigues
(Ingleses FC) na 3.ª posição.
No balanço da edição, o Vogal do
Desporto, Duarte Carreira, fala de “mais
um sucesso que honrou a tradição desta

grande prova”, apesar de dificuldades de
organização e em particular um “curto
espaço de tempo para preparar a corrida
desde a tomada de posse, que aconteceu
em outubro”. “Registámos uma boa adesão,
beneficiámos de boas condições atmosféricas e pudemos uma vez mais contar com
uma excelente mobilização da população
da Freguesia!”, acrescenta o Vogal.
Depois de agradecer a todos os parceiros referidos no início do artigo, com destaque para a Associação de Atletismo
de Lisboa, Os Ingleses e a Câmara de
Lisboa, Duarte Carreira afirma convicto:
“Estamos agora completamente focados
na 30.ª edição da São Silvestre dos Olivais,
um ano duplamente redondo: a 30.ª edição no 30.º aniversário da prova, porque
nunca falhou uma edição. Queremos
que seja marcante e desde já convidamos todos os participantes deste ano a
regressarem no final de 2018!”.
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EDUCAÇÃO

Escola Sem Fronteiras
A Junta de Freguesia de Olivais tem promovido todos os anos um tema que norteia as atividades desenvolvidas no âmbito
da CAF – Componente de Apoio à Família
e das AEC – Atividades de Enriquecimento
Curricular, as duas vertentes cuja gestão
lhe cabe, em coordenação com as escolas
do 1.º ciclo dos Olivais.
No corrente ano letivo, o tema escolhido é “Escola Sem Fronteiras”, tema que
pedimos à Vogal da Educação da JFO,
Anabela Silva, que explicasse.
“O tema «Escola Sem Fronteiras» remete
para vários tipos de fronteiras. Em primeiro lugar, é verdade, as fronteiras físicas
entre os países e a diversidade cultural,
mas também as fronteiras psicológicas da
discriminação e do isolamento. Queremos
uma Escola verdadeiramente sem fronteiras, aberta a todos os meninos e a todas as
famílias, aberta ao conhecimento, ao diálogo, ao respeito, à solidariedade, a experimentar coisas novas e às múltiplas possibilidades do futuro”, esclarece Anabela Silva.
Além do trabalho desenvolvido em

todas as áreas, em que são abordados
a cultura e os costumes, os trajes, as línguas e outros aspetos de vários países do mundo, há uma atividade específica que a Vogal da Educação destaca:
“Escolhemos seis datas ao longo do letivo
em que as crianças podem experimentar refeições típicas de outros países. Já
tivemos a cachupa de Cabo Verde, arroz
à valenciana de Espanha e faltam ainda
refeições típicas do Brasil ou da China,
por exemplo”.
E não é só o prato em si; os monitores e
os funcionários decoram o refeitório com
elementos alusivos ao país que está a ser
trabalhado, vestem-se de acordo com o
tema e o ambiente fica completo com a
música típica desse país.
“Está a ser um sucesso! As crianças
estão a aceitar muito bem esta iniciativa
e a aderir de forma bastante empenhada.
Não houve qualquer problema por exemplo com o açafrão do arroz à valenciana
nem com o milho branco da cachupa.
Elas adoram!”, acrescenta Anabela Silva.

DR

“Escola sem fronteiras”: eis o tema que está a ser desenvolvido no pelouro
da Educação da Junta de Freguesia de Olivais ao longo de todo o ano letivo de
2017-2018.
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Espaço Bensaúde
quase pronto
A Junta de Freguesia de Olivais está a conduzir obras de requalificação de duas
lojas no coração do Bairro Bensaúde, que vão resultar num único espaço: o Espaço
Bensaúde.

DR

Ao que tudo indica, as obras estarão terminadas durante o mês de fevereiro e o local ficará ao dispor da Junta
de Freguesia de Olivais, enquanto gestora do espaço, e das várias entidades
que desenvolvem atividades no bairro,
enquanto parceiras no terreno.
“O Bairro Alfredo Bensaúde é dos bairros da nossa Freguesia que mais desafios nos apresenta”, começa por afirmar
Duarte Carreira. “Tem sido nos últimos
anos uma prioridade muito bem definida
deste Executivo. As instalações da JFO
neste bairro servem o objetivo de estarmos mais próximos da população e, por
outro lado, de desenvolver atividades
naquele espaço”, acrescenta.
Também a Câmara Municipal de Lisboa,
através da Gebalis, tem investido no
bairro, ao nível do edificado, como faz
questão de recordar o Vogal. Por seu
turno, a JFO levou a cabo uma intervenção no parque infantil e requalificou o
campo de jogos.
Os projetos BIP/ZIP desenvolvidos no
bairro, em parceria com a Associação
Jorge Pina e que reúnem diversas entidades, são uma evidência do trabalho em
rede desenvolvido por todos os parceiros

do grupo comunitário.
Quanto às instalações que agora recebem o nome de Espaço Bensaúde, o Vogal
explica que a JFO recebeu as lojas degradadas e está a proceder à sua requalificação total. Trata-se de duas lojas que vão
ficar ligadas, constituindo um só espaço.
Afirma Duarte Carreira: “Vai ser, dentro de muito pouco tempo, uma infraestrutura com todo o conforto e dignidade
para receber os nossos funcionários e
colaboradores, mas também as crianças
e demais utilizadores e frequentadores
das nossas atividades. O nosso projeto
BIP/ZIP vai estar centrado nestas instalações, o que nos vai permitir melhorar
ainda mais a qualidade deste projeto, e
o Espaço Bensaúde vai servir todos os
nossos parceiros que desenvolvem atividades no Bairro, como o Instituto de
Apoio à Criança, a Pastoral dos Ciganos e
os restantes parceiros do grupo comunitário. Todos terão como âncora o Espaço
Bensaúde que, sendo gerido pela JFO,
tem as portas abertas a todas as entidades que trabalham para o bem comum
da população”.
As obras em questão estão a ser realizadas com o apoio da Câmara Municipal de
Lisboa.
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Sede na Rua Contra-Almirante Armando Ferraz

INFORMAÇÃO

Proteção Civil dos Olivais
com linha 24 horas
A Linha da Proteção Civil dos Olivais está ao dispor de todos os olivalenses, servindo como um autêntico centro de informações de emergência.
incêndio, uma inundação ou um curto-circuito? O que podemos fazer para
estarmos prevenidos em caso de emergências mais graves, relacionadas com
catástrofes naturais? O que devemos
observar tendo em vista a utilização de
extintores? Que precauções gerais de
segurança devemos adotar?
“Na altura do Natal, reforçámos as mensagens de segurança”, prossegue José
Ricardo Silva. “Nesta época, por exemplo, fazemos muitos fritos, temos várias
coisas ao lume, andamos muito atarefados, e costuma haver pequenos incêndios domésticos. As fritadeiras podem
ser mal utilizadas ou o óleo estar demasiado quente, etc.”.
O responsável adianta alguns cuidados básicos: molhar um pano de cozinha
e colocá-lo sobre a fritadeira (não usar
água); ter cuidado especial com as lareiras, salamandras e cobertores elétricos…
A Linha da Proteção Civil dos Olivais
está em funcionamento permanente, 24
horas, desde que foi ativada no mês de
dezembro.

DR

O contacto é o 919 477 100 e destina-se
a prestar informações relacionadas com
situações de emergência, mas nunca
para respostas quando essas situações de
emergência acontecem. Quer isto dizer:
em caso de emergência, o número a contactar é sempre o 112, o número nacional
destinado a este efeito.
“A vocação desta linha não é para que a
população o use em caso de emergência.
Isto tem de ficar bem claro para todos”,
reforça o vogal da Junta de Freguesia de
Olivais José Ricardo Silva, que é o coordenador do Núcleo de Proteção Civil dos
Olivais. “Esta nova linha da Proteção Civil
dos Olivais serve para que a população a
utilize quando quiser tirar dúvidas. E estas
dúvidas podem surgir nos mais variados campos e por várias razões, seja por
mera prevenção, seja porque se vai instalar algum equipamento ou fazer alguma
obra, adquirir algo para a cozinha…”.
Concretizando um pouco mais as utilizações específicas da linha recém-criada,
sugerimos as seguintes questões: como
devemos proceder no caso de acontecer algo lá em casa, como um pequeno

em detalhe |
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Ocorrências
RECEBIDAS
CONCLUÍDAS

94
75

HIGIENE
URBANA
847 VARREDURAS POR TODA A
FREGUESIA (784 MANUAIS E 63
MECÂNICAS)
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12 AÇÕES DE DESERVAGEM
(5 MECÂNICAS E 7 COM RECURSO
A VINAGRE DE ÁLCOOL)

ESPAÇO
PÚBLICO
CALCETAMENTOS: 60
PILARETES: 15
MOBILIÁRIO URBANO: 10

ESPAÇOS
VERDES
89 AÇÕES
(CORTE/ LIMPEZA) RELATIVAS
AOS ESPAÇOS VERDES

DR

DR

REPARÁMOS 2 PAVIMENTOS QUE
SE ENCONTRAVAM EM MAU ESTADO
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| em destaque

Utilização de sal no
abate de árvores permite
dispensar herbicidas

JornalOlivais

DR
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De entre as numerosas competências
exercidas pela Junta de Freguesia de
Olivais em matéria de Espaços Verdes,
salientam-se as intervenções de corte,
podas, abates e de limpeza.
Todas estas intervenções obedecem a
um planeamento por fases, com o objetivo sempre presente de potenciar a qualidade de vida dos seus utilizadores e dos
munícipes em geral, criando um ambiente
adequado na gestão de uma extensa área
verde (cerca de 65 hectares espalhados
por todo o território da Freguesia).
O corte regular de relvados e prados é
crucial para a sua boa manutenção, sendo
determinante para a apresentação de um
aspeto cuidado. Para tal, a JFO dispõe de
equipas que pretendem assegurar que os
espaços verdes apresentam características específicas adaptadas à sua função.
Por outro lado, a estrutura arbóreo-arbustiva existente nos Olivais encontra-se distribuída por toda a Freguesia. A
prioridade da JFO consiste em assegurar
a existência de boas condições para o seu
desenvolvimento, estando atualmente a
decorrer ações de poda.
Visto que uma das questões que suscita
mais preocupação entre os cidadãos é o
abate de árvores, importa referir que se
recorre ao abate de elementos arbóreos

apenas quando estritamente necessário. Quer isto dizer que se abatem árvores apenas quando se encontram secas
ou apresentam sinais que comprometem
a sua estabilidade mecânica, colocando
em risco a segurança da população.
Os exemplares referenciados para abate
são sempre submetidos a um parecer
técnico e nas situações em que as raízes
estão ainda ativas e podem vir a prejudicar outros elementos estruturais, a JFO
tem vindo a aplicar nos cepos métodos
alternativos aos produtos fitofarmacêuticos. Assim, a JFO aplica sal, com intuito
de condicionar a expansão de raízes ou
de novos rebentos.
Refira-se ainda que a JFO se encontra
a desenvolver metodologias para acompanhar o desenvolvimento da estrutura arbórea-arbustiva, tendo em vista o
seu bom desenvolvimento, distribuindo
intervenções por fases, enquadrando o
espaço e moldando o crescimento do
material vegetal, de forma assegurar um
equilíbrio cénico e ambiental.
Também a plantação de novas árvores
ou arbustos obedece a critérios previamente definidos, em zonas onde se possam desenvolver e onde também contribuam para o bem-estar da população.

DR

No âmbito da sua esfera de atuação na gestão dos Espaços Verdes, a Junta de
Freguesia de Olivais tem promovido a utilização de sal no abate de árvores, dispensando a utilização de herbicidas.
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Pedro Araújo e Tetyana Chkyrya

Janeiro, 2018, n.º 288

10 DE FEVEREIRO

ATÉ 24 DE FEVEREIRO

Workshop de restauro de móveis

Casa da Cultura
Ilustração científica de Pedro Araújo e Tetyana
Chkyrya. A intenção principal por detrás deste trabalho é a divulgação de conhecimento
científico através do campo visual, procurando oferecer ao observador um contacto com
a Natureza por forma a levar a uma eventual
reaproximação do mesmo com o Mundo.
A premissa deste trabalho é a de apresentar
ao observador as maravilhas desconhecidas
das borboletas nocturnas. Entrada livre.
Horário: 3.ªf a 6.ªf, das 10h00 às 13h00 e das
15h00 às 19h00; Sábado, das 15h00 às 19h00.
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Casa da Cultura − das 16h00 às 18h00
Noções elementares de como restaurar móveis
antigos e quais os materiais necessários.
Entidade formadora: AKI.
Participação gratuita, mediante inscrição pelo
218 533 517 ou cultura@jf-olivais.pt

Exposição de Ilustração científica
“Cem Traças”

ATÉ 28 DE FEVEREIRO

Manuais Escolares Gratuitos

10 DE FEVEREIRO

Apresentação do livro de poesia “Na lavoura
do rascunhar medram os silêncios (2º ensaio
derivante)” de Gabriela Rocha Martins
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Biblioteca dos Olivais − 15h30
Editora Lua de Marfim. Entrada Livre.
(…) Dizemos não porque esse é o caminho da poesia. As árvores gritam sobre esse registo de água
que vai marcando a marcha do tempo. As árvores
dizem não porque o verde é a cor da vi da, a cor
da música que recusa a morte. (…) Dêem-me árvores para um novo recomeço já o dizia o António
Ramos Rosa, ele que no verso anterior do poema
dizia: Mas estou cansado de recomeçar! Mas ele
recomeçou e nós não temos alternativa: recomeçaremos também! (…) Luís Serrano (do Prefácio)

Até ao dia 28 de fevereiro de 2018, as famílias com crianças a estudar no 2.º e 3.º ciclo das escolas públicas de Lisboa podem pedir o reembolso do valor gasto com os manuais escolares para o ano letivo de 2017/18.
Saiba mais na escola do seu filho ou em www.cm-lisboa.pt

ATÉ 28 DE FEVEREIRO

DR

Concurso de Fotografia
Nós fechamos a torneira à seca

23 DE FEVEREIRO

Workshop de Dança – Ritmos
Latinos e Africanos
Casa da Cultura − das 19h00 às 21h00
Iniciação à Salsa, Merengue, Bachata e Kizomba.
Formador: Rui Gonçalves.
Maiores de 16 anos. Participação gratuita, mediante inscrição: cultura@jf-olivais.pt

Iniciativa que procura sensibilizar a comunidade para a importância de uma boa gestão
de água, incentivando boas práticas de gestão de água em casa e/ou na escola. Pretende também valorizar o património hídrico da
freguesia e promover a criatividade e a criação
artística enquanto meio de desenvolvimento
pessoal e intervenção cívica.
Organização da Junta de Freguesia de Olivais
em parceria com o Rotary Clube de Lisboa –
Olivais e com o apoio da EPAL.
Categorias:
a) Individual M 8 (dos 8 aos 12 anos)
b) Individual M 13 (maiores de 13 anos)
c) Candidatura escolar (turma do ensino básico e/ou secundário)
Normas de participação em www.jf-olivais.pt
Mais informação através de cultura@jf-olivais.pt
ou 218 533 527

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 16 de fevereiro.

