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Brigadas

06 de Espaços Verdes

Semana da Cultura

É através das Brigadas de Espaços Verdes que a Junta de
Freguesia de Olivais assegura a manutenção de cerca de 25
hectares da Freguesia.

08 nas Escolas

A Junta de Freguesia promoveu uma Semana da Cultura, em que
as crianças das escolas básicas aprenderam mais sobre culturas
bem diferentes da nossa.

Diretora: Rute Lima

Início

09 das Olisipíadas

Já está em pleno vapor a quarta edição das Olisipíadas, os renovados
Jogos da Cidade.

Obra avança na Rua
Cidade de Porto
Alexanre > PÁG. 4

Freguesia de Olivais
regulariza situação
dos seus precários > PÁG. 5

Obra da Rua
General Silva Freire
terminada > PÁG. 3

dos 3 aos 99 anos
Inscrições a partir de 2 de abril

Olivais em Férias Séniores a partir de 2 de Maio

geral@jf-olivais.pt
Reunião Junta de
Freguesia
com intervenção do Público
Mais informações:

> PÁG. 9
Go Fit olivais
Precários
celebra 3 anos

> PÁG. 14

A próxima reunião da JFO com intervenção
do público terá lugar a 27 de Abril, pelas
19h00, mediante inscrição prévia
(48 horas de antecedência).

EXECUTIVO:
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

Duarte Albuquerque Carreira

Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Desporto e Juventude,
Associativismo, Práticas
de Empregabilidade, Comunicação
e Imagem
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: duarte.carreira@jf-olivais.pt

Anabela Pereira da Silva

Secretário
Pelouro: Educação
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: anabela.silva@jf-olivais.pt

José Ricardo Silva

Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património,
Segurança e Proteção Civil
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: jose.ricardo@jf-olivais.pt

Ana Catarina de Jesus Crista

Pelouros: Cultura, Economia local e
Licenciamento
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Fernando Amadeu ALves Pinto

Cátia Patrícia Pinto Rosas

Pelouros: Intervenção Social

Atendimento por marcação prévia.
E-mail: fernando.pinto@jf-olivais.pt

Pelouros: Igualdade e Políticas de
Sustentabilidade,
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: catia.rosas@jf-olivais.pt

Criar cidade
através do Desporto

Obra da Rua General
Silva Freire terminada
A Junta de Freguesia de Olivais concluiu a intervenção nos impasses da Rua General Silva Freire, que
envolveu uma requaliﬁcação profunda e a reabilitação dos espaços.

Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 é um desígnio que tem de nos
mobilizar a todos: entidades públicas, associativas e privadas.
Lisboa, em resultado de uma candidatura
cruzam-se entre si. Desde logo, a melhomuito bem estruturada, conquistou o
ria das condições para a prática desportdesígnio coletivo de ser, em 2021, Capital
iva, através da criação ou requaliﬁcação
Europeia do Desporto. Uma
importante vitória do Município,
...criação ou requaliﬁcação dos
das 24 Freguesias da cidade e de
todas as instituições que fazem
equipamentos públicos ou de uso
da promoção da atividade física
público, como os campos de
e desportiva a sua missão e
escopo.

promovida pelos clubes e associações,
os grandes impulsionadores da prática
desportiva em massa, regular e com
cada vez melhor organização técnica.

Foi um objetivo alcançado
devido ao entusiasmo, ao
empenho e à dedicação de
todos, em resultado de um magníﬁco
trabalho concretizado em equipa. Deste
modo, e como não poderia deixar de ser,
todos os clubes e associações desportivas da nossa Freguesia estão também
de parabéns!

dos equipamentos públicos ou de uso
público, como os campos de jogos de rua,
os polidesportivos, as piscinas, os pavilhões, mas também as infraestruturas
desportivas geridas pelos clubes e associações da nossa cidade.

Depois, através de políticas públicas,
executadas
preferencialmente
em
parceria com entidades sem ﬁns lucrativos, o incentivo à atividade física informal, seja através de programas que
promovem o envelhecimento ativo e
saudável, a aprendizagem de modalidades desportivas no contexto ou idade
escolar, por exemplo as Olisipíadas, ou
através de programas destinados à
generalidade da população que
convidem simplesmente as pessoas a
“mexerem-se”, como as nossas Caminhadas ou as aulas de Zumba aos sábados de manhã no Vale do Silêncio.

Os desaﬁos colocados a uma Capital
Europeia do Desporto são vários e

Por outro lado, uma aposta inequívoca e
estruturada na formação federada

Por ﬁm, consolidar o lugar de Lisboa
como cidade referência para a organi-

jogos de rua, os polidesportivos,
as piscinas, os pavilhões...

zação de grandes e prestigiadas
competições, de dimensão nacional,
europeia ou mundial. E as nossas instituições desportivas e atletas poderem ser,
ao mais alto-nível, candidatos a grandes
campeões nas respetivas modalidades.
Lisboa Capital Europeia do Desporto é
um desígnio que tem de nos mobilizar a
todos: entidades públicas, associativas e
privadas. O desenvolvimento do desporto e da atividade física de natureza informal, na escola, federado, no espaço
público ou no contexto de alta-competição tem de ser, nos próximos anos,
um objetivo coletivo e abrangente de
Lisboa. Porque o desporto é uma ferramenta poderosíssima para criar mais e
melhor cidade e para unir eﬁcaz e equitativamente as suas pessoas.

A obra de requaliﬁcação foi concretizada pela JFO, no
âmbito de um protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa.

caminhos pedonais, espaços verdes e asfaltamento
propriamente dito; 2) o ordenamento do estacionamento, resultante da reabilitação do espaço”.

Conforme assinala a Presidente Rute Lima,
responsável pelos pelouros do Urbanismo e Habitação, Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços
Verdes, “A Rua General Silva Freire sofre, desde a
chegada do Metro ao Bairro da Encarnação, com os
efeitos da pressão do estacionamento. Por isso, são
dois os objetivos fundamentais desta obra: 1) a requaliﬁcação dos impasses que se encontravam degradados e bastante necessitados de intervenção nos seus

A empreitada envolveu uma alteração profunda na
zona intervencionada, incluindo não só a execução de
pavimento betuminoso nos impasses, como também a
realização de toda a rede de drenagem pluvial,
construção de acessos aos prédios, construção de
passeios e reabilitação de caminhos pedonais.
“É a concretização de mais um compromisso
político do atual executivo da JFO e é com muito

orgulho que agora olhamos para esta artéria e
vemos os impasses todos requaliﬁcados, numa
obra de grande dimensão”, aﬁrma a Presidente
Rute Lima. “A requaliﬁcação dos impasses é um
bom exemplo daquela que é a estratégia da JFO
de requaliﬁcação dos arruamentos da Freguesia.
Nos últimos quatro anos, houve uma maior
incidência nas artérias de maior tráfego, tendo
sido repavimentadas dezenas de grandes
artérias; agora vamos atuar mais perto da casa
das pessoas. Depois dos grandes eixos, estamos
a proceder à requaliﬁcação dos impasses
residenciais”.

Duarte Albuquerque Carreira

Vogal da Junta de Freguesia
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Obra
avança na

Rua Cidade de
Porto Alexandre
A obra na Rua Cidade de Porto
Alexandre, uma das várias
praças nobres da Freguesia de
Olivais, aproxima-se do seu ﬁm,
numa empreitada da
responsabilidade da Câmara
Municipal de Lisboa, com a
colaboração da JFO.

Encontra-se já em fase de ﬁnalização a obra nesta
praça emblemática da Freguesia, concretizando-se
um compromisso assumido pelo atual Executivo da
Junta de Freguesia de Olivais, respeitante à requaliﬁcação da artéria.
“Esta é uma praça que durante muitos anos foi
dotada de equipamentos muito interessantes de
jogos e recreio, inclusivamente com uma ponte
entre as duas estruturas que os moradores conhecem como vulcões”, nota a Presidente Rute Lima,
responsável pelos pelouros do Urbanismo e Habitação, Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços
Verdes.
“Desde o início, foi um compromisso do nosso
Executivo, e é o que estamos prestes a conseguir. A
ocorrência da elevada precipitação prejudicou um
pouco o ﬁnal dos trabalhos, mas estamos em
condições de nos orgulhar com a aproximação do
ﬁnal de uma grande intervenção. Temos agora mais
uma zona de qualidade, destinada ao bem-estar e
ao usufruto da população da zona”, acrescenta a
Presidente.
Além dos moradores e da população olivalense em
geral, também a comunidade educativa ligada à
Associação Tiro-Liro vai beneﬁciar da realização de
uma obra que cumpre o objetivo de devolver o
espaço público aos cidadãos, criando condições
para que as pessoas possam usufruir dos largos e
praças como espaço de recreio e lazer.
4
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“...Orgulhamo-nos da aproximação

ﬁnal

de uma grande intervenção, temos agora mais
uma zona de qualidade, destinada ao bem-estar
e ao usufruto da população…”

Junta de Freguesia:
66 vagas para integrar precários
A Junta de Freguesia de Olivais vai regularizar a totalidade das situações de prestadores de serviços a
exercer funções consideradas permanentes, no âmbito das competências próprias da JFO.

Em resultado de legislação de âmbito nacional,
aprovada em sede de Assembleia da República,
todas as autarquias do país vão poder regularizar a
situação dos seus prestadores de serviços que
desempenhavam funções consideradas de âmbito
permanente. A legislação visa proteger os
trabalhadores que desempenham, enquanto
prestadores de serviços, funções que devem ser
enquadradas nas competências próprias dessas
autarquias e que correspondem a atividades
permanentes.
O Executivo da JFO assinala que “concorda, obviamente, com esta regularização da situação dos
precários, por um lado por uma questão de justiça
para com estas pessoas, por outro por uma
questão de estabilidade dos próprios serviços.
Somos favoráveis a esta alteração e achamos que
beneﬁciará tanto as pessoas em causa como a
própria dinâmica dos serviços”.
Em resultado disso, sob proposta do Executivo da
JFO, já foi aprovada em sede de Assembleia de
Freguesia a criação de 66 novas vagas, a que corre-

spondem 66 novos postos de trabalho no quadro
de pessoal da Junta de Freguesia de Olivais.
Os 66 novos lugares abrangem as três categorias
proﬁssionais: assistentes operacionais com
funções variadas, técnicos com funções administrativas e técnicos superiores.
“Com estas alterações, ﬁcam regularizadas todas
as situações de prestadores de serviços da JFO que
desempenhavam de forma permanente funções no
âmbito das competências próprias, em resultado
da lei, da Junta de Freguesia. Não quisemos regularizar apenas parte ou metade, ou o que fosse,
mas todas as situações, com o objetivo de prestar
um melhor serviço à população nas várias áreas e
divisões”, acrescenta o Executivo.
Por considerar que o processo deve ser o mais
participado e transparente possível, a JFO recorreu
ao seu site, em www.jf-olivais.pt, para manter
disponível toda a informação relevante sobre o
processo. No site, é possível consultar a lista que
se convencionou chamar Lista de Opositores:

todas as pessoas que de algum modo prestaram
serviços na JFO e são consideradas elegíveis para a
integração nos quadros da Junta (e que foram
notiﬁcadas a participar neste processo).
Das cerca de 300 candidaturas recebidas pela JFO,
decidiu-se pela exclusão, dentro dos critérios
pré-deﬁnidos pela lei, das que não tinham
condições para participar no processo – a Lista de
Não-Opositores, contendo pessoas que nunca
tinham prestado serviços na JFO.
Atualmente, procede-se ao tratamento das candidaturas que correspondem aos critérios estabelecidos pela lei, sendo que em breve serão anunciados os candidatos que integrarão os quadros de
pessoal da JFO.

“Não quisemos regularizar apenas parte
ou metade, mas todas as situações,
com o objetivo de prestar
um melhor serviço à população
nos vários serviços e divisões.”
notícias
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Brigadas de Espaços
Verdes asseguram
manutenção do parque
arbóreo da Freguesia
É através das Brigadas de Espaços Verdes que a Junta
de Freguesia de Olivais assegura a manutenção de
cerca de 25 hectares da Freguesia.

É uma preocupação fundamental da JFO assegurar
condições para manter o espaço verde seguro e
simultaneamente confortável para utilização dos
seus utilizadores.
As Brigadas de Espaços Verdes (BEV) são compostas por cinco equipas, sendo que três delas se
focam no corte e limpeza de relvados/prados e as
restantes duas se focam em podas de árvores e
arbustos. Quanto a estas duas últimas equipas,
uma vez que são especializadas neste tipo de
intervenções, desenvolvem trabalhos por arruamentos, de modo faseado, atuando no estrato
arbóreo e arbustivo.
Importa saber que as intervenções de poda são
necessárias ao bom desenvolvimento de cada

árvore e são efetuadas de acordo com critérios que
correspondem a uma gestão criteriosa e consciente, acompanhadas por técnicos da JFO.
Para além de garantir o equilíbrio da copa, estas
intervenções são determinantes sempre que se
veriﬁcaram sintomas que indicam mau estado
ﬁtossanitário. A degradação do estado ﬁtossanitário conduz a uma situação de instabilidade, colocando em causa as condições segurança; torna-se
necessário, portanto, eliminar partes da copa em
decomposição, acautelando os consequentes
perigos para bens e pessoas.
Neste sentido, as Brigadas de Espaços Verdes da
JFO têm procedido à intervenção em arvoredo de
pequeno e médio porte, de acordo com o plano

geral de manutenção de arvoredo. No presente
mês, as BEV concluíram as intervenções de poda
na Rua Cidade de Bissau, Avenida Marechal Gomes
da Costa, Rua de Vila Catió, Rua Cidade de Nova
Lisboa e Rua Cidade de Benguela.
O abate de elementos arbóreos é uma solução de
último recurso, apenas quando estritamente
necessário, ou seja, quando se encontram secos
ou apresentam sinais que comprometem a sua
estabilidade mecânica, colocando em risco a
segurança da população. Durante o mês de janeiro, foi necessário proceder ao abate de seis
elementos arbóreos.
Por outro lado, em época própria, a JFO está a
desenvolver um estudo de modo a promover plantações em locais nos quais se considera relevante.
Após a conclusão dos trabalhos de poda (pelas
respetivas equipas), cabe às equipas de corte de
relvado/prado a execução do corte e limpeza da
restante zona verde.
Para além dos trabalhos realizados pelas BEV, foi
ainda intervencionado o arvoredo da Praça de
Bilene, tendo-se procedido à execução da poda
de 25 árvores, Rua João Castro Osório e Rua dos
Lojistas.

“A JFO está a desenvolver

Horário:
9h00 às 17h00

91 482 89 78
(custo normal de uma chamada)

um estudo de modo a promover
plantações de árvores
em locais adequados.”
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61.º aniversário dos Escuteiros
de Santa Maria dos Olivais
O Agrupamento n.º 61 do CNE – Corpo Nacional de Escutas, comemorou o seu 61º
aniversário”
Para assinalar dignamente a data, o Agrupamento promoveu dois dias de comemorações, nos quais recebeu a
visita de mais de 350 pessoas.
O programa incluiu as cerimónias de compromisso de dois novos dirigentes e dois novos membros do núcleo local
da FNA – Fraternidade Nuno Álvares, uma eucaristia celebrada pelo pároco Bruno Machado, uma vigília de
reﬂexão e oração e a entrega de diplomas de mérito a pais e mães e de louvores a membros do Agrupamento. O
jantar de confraternização que fechou o encontro contou com a presença de antigos elementos escutistas.
O vogal do Movimento Associativo da JFO, Duarte Carreira, que esteve presente nas comemorações, realça “o
papel fundamental que os Escuteiros têm no dia-a-dia da nossa Freguesia e da nossa comunidade” e “a grande
inﬂuência que o espírito escutista tem no desenvolvimento das crianças”.

Banda da SFUCO protagoniza
Concerto de Ano Novo
“A SFUCO – Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense
promoveu mais um concerto de ano novo.”
A banda liderada pelo Maestro Luís Filipe Ferreira tocou para um público que encheu o auditório da sua sede,
no qual se contavam as presenças do Executivo da Junta de Freguesia de Olivais, da Vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, do ex-Vereador do Desporto da CML, Jorge Máximo, e ainda de
responsáveis de gabinete da Câmara que trabalharam com a SFUCO no âmbito de participações especiais da
banda nos últimos meses.
O Concerto de Ano Novo serviu, por isso, para agradecer o convite endereçado à SFUCO para participar na Gala
Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 e o 10.º Aniversário do Orçamento Participativo de Lisboa.
Sobre esta grande tarde musical, o vogal Duarte Carreira destaca: “A SFUCO é uma instituição centenária da
nossa Freguesia e uma das melhores bandas ﬁlarmónicas do País, que tem por hábito proporcionar estes
concertos de Ano Novo, e ainda bem.”.

Go ﬁt Olivais
celebra 3.º aniversário
O Go ﬁt Olivais, o equipamento desportivo de excelência que deu nova vida às
antigas Piscinas dos Olivais, celebrou o seu 3.º aniversário no dia 3 de fevereiro.
A cerimónia contou com a presença da Presidente Rute Lima, acompanhada pelo vogal Duarte Carreira, de Sónia
Paixão, diretora do Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, e de João Vaz, um dos melhores
atletas nacionais, que já soma 130 medalhas.
O aniversário ﬁcou devidamente assinalado com a inauguração do percurso olímpico das instalações do Go ﬁt
Olivais, que a Presidente Rute Lima e a restante comitiva puderam acompanhar.
O vogal do Desporto da JFO recorda que o equipamento público, emblemático dos Olivais, “estava abandonado e
agora está requaliﬁcado e ao serviço da população, a custos controlados, ou seja, a preço de taxas municipais”.
O vogal termina com o reconhecimento da Ingesport como “parceira importantíssima da JFO em atividades como
a São Silvestre dos Olivais, com um sentido bastante forte de responsabilidade social”.
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As Olisipíadas 2018
já começaram!
Já está em pleno vapor a quarta edição das
Olisipíadas, os renovados Jogos da Cidade.
Este projecto desportivo que junta na organização
a Câmara Municipal de Lisboa, as 24 juntas de
freguesia da cidade, os clubes, coletividades e
agrupamentos escolares está em curso uma vez
mais, e a Freguesia de Olivais não é exceção.
Entre janeiro e maio tem lugar a fase local; nos dias
2 e 3 de junho, realiza-se a ﬁnal da competição,
numa festa desportiva para toda a família.
Este ano, são 13 modalidades oﬁciais para experimentação e competição, mais quatro modalidades
paralímpicas e muitas mais modalidades desportivas de experimentação.
Para o vogal do Desporto da JFO, Duarte Carreira,
“As Olisipíadas assumem-se cada vez mais como o
grande programa desportivo da cidade de Lisboa.
Nos Olivais, constituem inequivocamente o grande

programa desportivo da JFO, com um impacto
muito grande sobretudo junto das crianças da
Freguesia. Já ﬁcámos em 2.º lugar, em 3.º lugar e
este ano queremos obviamente manter os bons
resultados, não por si só, já que a competição
estrita é pouco importante, mas porque um bom
resultado signiﬁca muito mais que vitórias em
campo. Signiﬁca uma boa adesão por parte das
crianças, uma participação com qualidade em
termos técnicos e no espírito de fair-play, amizade
e solidariedade”.
O vogal termina com um apelo a todos os pais e a
todas as crianças, para que se juntem a esta festa:
“Através do desporto, além de nos divertirmos
e fazermos amizades, promovemos um
estilo de vida saudável e estamos a aprender valores muito importantes para o desenvolvimento enquanto pessoas”.

JFO investe na
manutenção dos
parques infantis
da Freguesia
Depois de requaliﬁcada
a totalidade dos equipamentos
de jogos e recreio da Freguesia,
a Junta de Freguesia de Olivais
encara como fundamental
a manutenção dos mesmos.
A JFO é responsável pela manutenção de todos os
equipamentos de jogos e recreio da Freguesia,
excetuando-se os localizados em espaços
estruturantes, de que é exemplo o parque infantil
do Parque Urbano do Vale do Silêncio.
Deste modo, a JFO é responsável pela criação,
manutenção, e requaliﬁcação dos parques infan-

tis, equipamentos de ﬁtness e street workout,
campos de jogos, e restantes designações dos
espaços de recreio.
A propósito do assunto, aﬁrma o vogal Duarte
Carreira: “Requaliﬁcámos no último mandato
todos os parques infantis da Freguesia e neste
momento a grande prioridade é assegurar a sua
manutenção diária. Há que notar que são equipamentos sujeitos a uma grande utilização, felizmente, mas que infelizmente também são
sujeitos a algum vandalismo. Devido a esta
utilização intensa por parte dos nossos fregueses, nomeadamente as franjas mais jovens da
população, é necessário proceder à sua
manutenção constante, seja no tocante à sua
limpeza, seja no tocante à sua vistoria, e quando

detetada alguma anomalia, a reparação no mais
curto espaço de tempo possível”.
Para tal, a JFO estruturou um plano de ﬁscalização,
requaliﬁcação, e limpeza de todos os equipamentos de jogos e recreio, que abrange a totalidade do
território da Freguesia.
“Nesta tarefa, o nosso principal aliado é a população”, argumenta Duarte Carreira. “Qualquer
anomalia detetada pode ser enviada para o nosso
e-mail geral (geral@jf-olivais.pt). É um trabalho
que não é fácil, dado o elevado número de
equipamentos, mas que é uma prioridade
para nós, em nome da segurança das
nossas crianças e jovens”.
breves
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Governador
dos Rotários

visita os Olivais

O Rotary Clube Lisboa – Olivais
recebeu a visita do governador
nacional dos Rotários, uma
ocasião especial que também
motivou um encontro com a
Presidente Rute Lima.
Além da Presidente Rute Lima, também os Vogais
Duarte Carreira e Cátia Rosas, participaram no
encontro.”

“...Trata-se de uma instituição com

forte pendor altruísta
e de solidariedade social...”

O vogal aﬁrma: “Foi com muito gosto que recebemos
o governador nacional dos Rotários. Trata-se de uma
instituição com forte pendor altruísta e de solidariedade social, que desenvolve a sua atividade tendo
como referência princípios e valores que a Junta de
Freguesia de Olivais também partilha. Recebemos na
Casa da Cultura a estrutura dos Rotários dos Olivais,
que acompanharam o seu representante e foi bom
trocarmos algumas experiências sobre as atividades
dos Rotários e podermos transmitir ao governador

as principais prioridades da JFO, nomeadamente em
termos sociais”.
Esta visita cumpriu o objetivo de um maior conhecimento mútuo e de troca de ideias para projetos
futuros, como sugere Duarte Carreira: “Os Rotários
são já um parceiro da JFO e continuarão certamente
a sê-lo. Gostaria de dirigir uma palavra de apreço e
parabéns Rotary Clube dos Olivais, na pessoa do
senhor Carlos Vidinha, responsável pelo clube”.

Pavilhão Viver Olivais recebe

ﬁnal nacional de hóquei indoor

“O pavilhão da Escola Sarah
Afonso, na Freguesia de Olivais,
acolheu a fase ﬁnal do
Campeonato Nacional
de Hóquei Indoor.

Seis equipas disputaram entre si o título de campeão
da época 2017/2018, com a sorte a sorrir à Associação
Desportiva de Lousada, que levou a melhor sobre
outra equipa considerada favorita, o Casa Pia AC.
10 notícias

O vogal do Desporto da Junta de Freguesia de Olivais,
organismo que apoiou a realização deste evento,
aﬁrma: “Para a JFO, é um orgulho grande receber
competições desportivas de impacto nacional,
como é o caso. Para quem não sabe, o hóquei em
campo é dos desportos mundiais com mais participantes, ombreando com o futebol e outras modalidades mais conhecidas. Em países de tradição
anglo-saxonica tem milhões de praticantes, embora
no nosso País não tenha tanta expressão”.
O vogal destaca ainda que a realização de eventos
desportivos de monta “contribui para dar notoriedade aos Olivais em termos desportivos, põe a nossa

Freguesia no mapa, e acreditamos que estamos a
promover o aumento do número de praticantes e de
atletas, porque ﬁca sempre o bichinho a quem vê”.
“Não obstante faltarem ainda infraestruturas desportivas na cidade e mesmo na Freguesia, é a prova de que

temos condições para receber provas com
dignidade, como o Pavilhão Viver Olivais na
Escola Sarah Afonso”, termina Duarte Carreira.
A Junta de Freguesia de Olivais regista um agradecimento à Federação Portuguesa de Hóquei e dá os
parabéns a todos os atletas que se apresentaram
em competição.

dos 3 aos 99 anos
Inscrições a partir de 2 de abril

Olivais em Férias Séniores a partir de 2 de Maio
Mais informações: geral@jf-olivais.pt
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realizar-se em várias datas, sempre com a duração de
cinco dias. Podem ser de 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 18h,
ou aos sábados intercalados (sábado sim, sábado
não), durante cinco sábados, no mesmo horário. Os
interessados deverão contactar o número de
Proteção Civil disponibilizado pela JFO ou procurar a
informação utilizando a página de Facebook da JFO.

Cursos para formar

Agentes Locais
de Proteção Civil

Para José Ricardo Silva, trata-se de uma

A Junta de Freguesia de Olivais
deu início nos primeiros dias
do mês de fevereiro aos cursos de
formação em Proteção Civil.

ferra-

menta de formação “bastante útil”, porque
permite a qualquer pessoa “iniciar-se na
Proteção Civil, perceber o que é, como está

organizada e o que faz, quais as suas valências e a
sua importância”.

Já tiveram início os cursos de formação de Agentes
Locais de Proteção Civil, que se destinam à população da Freguesia de Olivais e que vão formar o
corpo do Núcleo local. Os cursos de formação vão

Mais de 50 agentes locais de Proteção Civil dos
Olivais já estão inscritos para participar nestes
cursos, que se vão prolongar ao longo de todo o ano.

Equipa de corfebol dos Olivais

em competição internacional
A equipa A do clube Korf Lx Project, que treina
e disputa os seus jogos no Pavilhão “Viver Olivais”,
honrou a Freguesia e a cidade com uma presença numa
competição internacional.
Foi no passado mês de janeiro que o Korf Lx
Project (KLP) representou o País, a cidade de
Lisboa e a Freguesia de Olivais na fase ﬁnal da IFK
Europa Shield 2018, que se realizou em Odivelas. O
conjunto alcançou um honroso 7.º lugar, batendo-se com dignidade contra equipas de calibre
muito superior e com muito mais recursos.

O vogal do Desporto da JFO, Duarte Carreira, dá os

parabéns ao KLP em nome da autarquia,
“por esta grande estreia ao mais alto nível
em competições internacionais, por ter
sido a sua primeira participação numa
competição desta envergadura”.

Workshops de restauro de móveis
na Casa da Cultura

A Casa da Cultura dos Olivais
recebeu dois workshops
de restauro de móveis
em janeiro e fevereiro,
que foram um sucesso!

“Esta competição, fazendo uma analogia para o
mundo do futebol, é como a Liga Europa”, nota
ainda Duarte Carreira.
O Korf Lx Project treina semanalmente no Pavilhão
“Viver Olivais” da Escola Sarah Afonso.

Os workshops foram promovidos pela Junta de
Freguesia de Olivais em parceria com a cadeia de
lojas AKI, com o objetivo de” transmitir aos
formandos conhecimentos sobre métodos básicos
para restauro de móveis antigos e simultaneamente dar a conhecer quais os materiais adequados a cada caso”, nas palavras da vogal da Cultura
da JFO, Ana Crista, que participou na segunda
sessão.
A formação teve a duração de cerca de duas horas,
com uma componente teórica e outra prática, e os
participantes revelaram o seu apreço não só ao
nível da procura, já que o limite de inscrições foi
atingido em ambas as sessões, mas também ao
manifestar a sua satisfação no ﬁnal.
Ana Crista faz um balanço muito positivo da iniciativa: “Foi um sucesso! O público demonstrou um
elevado interesse e ﬁcamos muito contentes pela
satisfação demonstrada pelos formadores e pelos
formandos. ”.
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Ambiente

“SEMANA DA CULTURA”
leva as crianças a conhecer outros povos
O Pelouro da Educação da JFO promoveu uma Semana da Cultura, em que as crianças das escolas
básicas aprenderam mais sobre culturas bem diferentes da nossa.
Também houve espaço para o Fado, bem português!
Pelo terceiro ano, as sete escolas do 1.º ciclo dos
Olivais e as duas escolas agrupadas em Agrupamentos Escolares dos Olivais mas sediadas
noutras freguesias tiveram a oportunidade de
viver uma “Semana da Cultura”.
As crianças receberam a visita de personalidades
que ensinaram um pouco sobre a tradição das
taças tibetanas, sobre a gastronomia indiana,
sobre a cultura angolana, brasileira, o gospel de
origem norte-americana ou o nosso Fado. Um
apontamento especial foi a presença da Associação Gaita-de-Foles, que deu a conhecer um
património português que remete igualmente para
outra cultura, a escocesa.

Tudo isto decorreu no âmbito das AEC – Actividades de
Enriquecimento Curricular, trabalhando o tema que está
a ser desenvolvido este ano: “Escola Sem Fronteiras”.
A vogal da Educação da JFO, Anabela Silva, que
marcou presença em várias sessões, explica:
“Tendo em conta que o tema para este ano letivo é
«Escola Sem Fronteiras», achámos interessante
trazer um pouco das culturas de outras zonas do
planeta para que as crianças pudessem aprender
mais sobre elas. A lógica é mostrar às crianças que
as fronteiras não são barreiras, ou melhor, que não
há fronteiras. O nosso tema é transversal a todas
as atividades, explorando o mundo da música, dos
usos e costumes, das crenças, das línguas, etc.”.

Muito entusiasmada com o sucesso da iniciativa, a
vogal faz um balanço extremamente positivo:
“Correu muito bem, as crianças aderem com muito
entusiasmo e são as primeiras a pedir-nos mais.
Todas as sessões correram muito bem e foram
muito participativas. Uma história engraçada que
ilustra bem isto aconteceu na sessão da cultura
indiana, em que as crianças se despediram da
orientadora a dizer «Namasté», de forma totalmente espontânea!”.

“A lógica é mostrar às crianças que

as fronteiras não são barreiras,
ou melhor, que não há fronteiras”

URBANO

131

Ocorrências

81

Executadas

março 2018

HIGIENE
URBANA
933
143
4
1

varreduras
deservagens
limpezas de sarjetas
lavagem de rua

ESPAÇO
PÚBLICO
82
20
30
8
7

reparações de calçada
novos pilaretes
reparações de caldeiras
de árvores

ESPAÇOS
VERDES
477.000m2

Executámos o corte e limpeza de uma
área de 477 000m2 de espaços verdes

reparações de mobiliário
urbano
intervenções de manutenção
de sinalização vertical

22.º Aniversário
da Academia Sénior
“A Academia Sénior dos Olivais
completou o seu 22º aniversário,
organizando uma festa
que contou com muita música
e um ambiente familiar.
Esta universidade sénior é um projeto do Centro
Social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição
– Olivais Sul e conta já com mais de duas décadas
no ativo.
O vogal Duarte Carreira, que detém o pelouro do
Associativismo, representou a Junta de Freguesia
na festa de aniversário da Academia Sénior dos
Olivais, uma festa que incluiu a atuação do seu
14

breves

Coro Polifónico e onde se entoaram fados de Coimbra, entre outros momentos especiais.
“Foi com muito orgulho e satisfação que estivemos
presentes em mais um aniversário da Academia
Sénior, que conta com largas dezenas de alunos e
que apresenta um dinamismo muito grande”,
aﬁrma Duarte Carreira. “De forma bastante multidisciplinar, os alunos inscritos passam grande
parte do seu tempo a aprender coisas novas.

Provam-nos que nunca é tarde para adquirir novos
conhecimentos, conhecer novas pessoas e explorar
novos gostos ou desenvolver gostos antigos, de
coisas tão diversas como as línguas, a história, os
cavaquinhos. Agradecemos o empenho do
responsável, o engenheiro Fonseca e Luz, a quem
dirigimos os parabéns, bem como à Academia Sénior
e à Paróquia, que mantém esta estrutura que presta
um serviço público de grande importância”.
em detalhe 15

FEVEREIRO
V
OUTUBRO

Caminhadas
2018

Natureza, Exercício,
Saúde e Convívio

03
ABRIL

Expoisção de Bonecas
com Trajes Típicos
Casa da Cultura dos Olivais
3ª a Sábado

Venha caminhar connosco!

Escola sem Fronteiras

Inscrições prévias, que se iniciam às 09h00 de
segunda feira anterior à data da sua realização.

Elaboradas pela componente de apoio à família das
escolas dos Olivais

Presencialmente nos serviços da Freguesia ou pelo
email desporto@jf-olivais.pt

14
ABRIL

Oﬁcina
Introdução ao TEATRO
Casa da Cultura
16h30 > 18h00

Espaço de descoberta onde tudo pode
acontecer, onde possam explorar, arriscar e
voltar a experimentar.
Formadora: Paula Rita Lourenço
Maiores de 18 anos.
Participação gratuita, mediante inscrição:
cultura@jf-olivais.pt

agenda

da freguesia
24
ABRIL

25 ABRIL
COMEMORAÇÕES

Casa da Cultura dos Olivais
21h00 > 22h30

28
ABRIL

Sarau Musical
Clarinete e Piano

Casa da Cultura dos Olivais
16h00

Exposição > 25 de abril ao ar livre | 21h00

Direção Artística: Mário Batalha

Conferencia > Lisboa Operária e resistência
à Ditadura | 21h15

Entrada livre

Concerto > Castro & Salgueiro | 22h30

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 abril.

