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Final da 4ª edição
das Olisipíadas

Em 2018, as Olisipíadas tiveram a sua quarta edição, com mais
uma digna participação e desempenho dos jovens atletas dos
Olivais.

10

Uma noite
na minha escola

12

Honrando uma tradição já com alguns anos, as crianças das escolas
dos Olivais puderam passar uma noite na sua escola, com muitos jogos
e atividades.

Festas de Encerramento
do Ano letivo

Para dizer adeus ao ano letivo que acaba, nada como organizar
uma festa de encerramento em que se dá largas aos talentos.

Repavimentações
prosseguem
na freguesia > PÁG. 03

Bicicletas Gira

> PÁG. 05

Proteja a sua saúde!

Olivais em Férias

> PÁG. 08

Não alimente
os Pombos!
0

Reunião Junta de Freguesia
com intervenção do Público

Marchas na Avenida Da Liberdade

> PÁG. 15

A próxima reunião da JFO com intervenção
do público terá lugar a 7 de Setembro
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

Uma Freguesia
ambientalmente mais sustentável
Ao abrigo do Programa “JUNTAr –
Economia Circular em Freguesias”, a Junta
de Freguesia dos Olivais vai promover um
conjunto de iniciativas destinadas a
alterar comportamentos e a sensibilizar a
população para estes imperativos de
ordem ambiental.

Cultura, e também em projetos nossos,
como a Horta d’Oliva. A substituição dos
materiais descartáveis, como os plásticos,
será garantida através do ﬁnanciamento
do programa, tutelado pelo Ministério do
Ambiente.

eletrodomésticos e móveis, com o foco
na capacitação dos participantes; e
com o apoio da GEOTA, haverá ainda
uma atividade de recolha de lixo na
praia, com recurso a voluntários.

Outra
iniciativa
muito interessante e
...projeto agregador, desenvolvido em rede,
Perseguindo sempre o objetivo da
aberta à participação
economia circular, as iniciativas a
de voluntários será a
que pretende não só reduzir os resíduos
pôr em prática dividem-se entre
apanha da azeitona
produzidos
na
Freguesia
como
também
internas, que implicam uma
nas oliveiras dos
mudança de práticas no âmbito
Olivais, em parceria
promover ideias como a reparação e
dos projetos da Junta de
com o Colégio F3.
reutilização, numa lógica de economia circular...
Freguesia; e externas, aquelas que
Através
desta
envolvem
e
mobilizam
atividade,
vamos
evitar o desperdício da azeitona que os
diretamente todos os olivalenses.
Já numa perspetiva de envolvimento
nossos funcionários do serviço de
dos olivalenses, serão promovidas
Higiene Urbana costumam varrer do
A título de exemplo de medidas tomadas
atividades diversas: em parceria com a
chão, apanhando-a enquanto ainda está
no plano interno, deixarão de ser usados
Cenas a Pedal, haverá no dia 17 de
boa para a produção de azeite ou, se não
plásticos descartáveis nos refeitórios
setembro (em plena Semana Europeia
tiver condições, para alimentação animal.
escolares das Escolas Básicas do 1.º ciclo e
da Mobilidade) um workshop de
Jardins de Infância, em vários eventos
reparação de bicicletas; no Bairro
O JUNTAr é, por isso, um projeto
promovidos pela nossa autarquia,
Alfredo Bensaúde, será implementada
agregador, desenvolvido em rede,
nomeadamente as iniciativas da Casa da
uma oﬁcina de reparação de pequenos

que pretende não só reduzir os
resíduos produzidos na Freguesia
como também promover ideias como
a reparação e reutilização, numa
lógica de economia circular. Somando
a uma política de responsabilidade
ambiental
que
começámos
a
implementar ainda no início do
anterior
mandato
e
que
se
consubstanciou, por exemplo, na
instalação de sistemas de rega
automática que possibilitam que os
nossos
espaços
verdes
sejam
regados, na sua quase totalidade,
durante o período da noite.
Fique atento aos meios de divulgação
da nossa Junta de Freguesia e
participe nestas e noutras atividades
que anunciaremos em breve!

Rute Soﬁa Florêncio Lima

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
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Repavimentações prosseguem
na Freguesia

A repavimentação das artérias da Freguesia de Olivais prossegue em bom ritmo, promovidas ao abrigo do
programa Pavimentar Lisboa, lançado pela Câmara Municipal de Lisboa.
A repavimentação das artérias lisboetas tem sido
uma realidade desde o início do programa Pavimentar Lisboa 2015-2020, promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa em articulação com as 24
juntas de freguesia da cidade, com particular enfoque e respetivo tratamento prioritário nas zonas
mais necessitadas.
A nossa Freguesia tem recebido a atenção da
Câmara Municipal de Lisboa e a sinalização das
artérias mais necessitadas por parte da Junta de
Freguesia de Olivais tem sido levada em linha de
conta desde o lançamento do programa.
Nas últimas semanas, foram repavimentadas nos
Olivais os seguintes arruamentos: Rua Cidade de
Nampula, Rua Cidade da Beira, Rua Cidade de Nova
Lisboa, Rua de Baixo Limpopo, Rua de Manhiça, Rua
de Manica, Rua Mamadu Sissé.
Para a Presidente Rute Lima, “A continuação das
intervenções de repavimentação é a prova do

êxito do programa e da articulação entre o
Município e a JFO, sempre tendo em vista a
melhoria do conforto e segurança de automobilistas e peões, seja em grandes artérias e eixos viários da nossa Freguesia, seja em pracetas e arruamentos residenciais”.

em foco
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Lisboa a Compostar,
Outra Forma de Reciclar
Junta de Freguesia de Olivais colabora com a Câmara Municipal de Lisboa
no objetivo de alcançar a compostagem doméstica em 4000 fogos até 2020.
O projeto “Lisboa a Compostar” é organizado pela
Câmara Municipal de Lisboa em colaboração com a
ValorSul, integrado no projeto europeu FORCE –
Cities Cooperating for a Circular Economy, que tem
por objetivo contribuir para a redução da produção
de resíduos no município de Lisboa.

gem doméstica em 4000 fogos até 2020 e que a Freguesia de Olivais é composta por diversas áreas de
moradia, num total de 1770 fogos nestas condições”.

podendo ser extensível a entidades com jardim,
logradouro ou quintal. A Câmara Municipal fornece os
compostores e presta apoio continuado bem como a
realização de ações de formação sobre compostagem.

Além da colaboração na divulgação do projeto nos
postos de atendimento e infraestruturas, bem como
nos meios de divulgação institucional, a JFO também
apoia a Câmara na preparação das ações de
formação e distribuição dos compactadores que têm
lugar na Freguesia. Nos dias 15 e 16 de junho decorreram, na sala polivalente da JFO, as primeiras ações
de formação e entrega de compositores aos 78 olivalenses já inscritos no projeto.

Conforme explica a Presidente Rute Lima, “A Junta
de Freguesia de Olivais tem colaborado com a
Câmara Municipal de Lisboa desde o início do projeto, considerando o objetivo de alcançar a composta-

Os restantes interessados podem fazer a inscrição
no projeto em www.lisboaacompostar.cm-lisboa.pt
e assim que se justiﬁcar será agendada nova sessão
de formação para a entrega dos compostores.

O projeto destina-se aos moradores de Lisboa
residentes em moradias ou condomínios,

Workshop ensina

precauções contra
ondas de calor
Com o auxílio de duas médicas do
Centro de Saúde, os seniores dos
Centros de Dia dos Olivais
receberam um conjunto de
indicações para evitar os perigos
das ondas de calor.

Os utentes dos Centros de Dia da Junta de Freguesia
dos Olivais, da Fundação Cardeal Cerejeira, do
Centro Social Paroquial de Olivais Sul, de Santo
Eugénio e de Santa Maria dos Olivais receberam a
visita dos elementos da Proteção Civil dos Olivais e
de duas clínicas do Centro de Saúde, que recorreram a uma projeção multimédia para ilustrar os
cuidados a ter com o calor extremo.
Conforme adianta o vogal José Ricardo Silva, que em
nome da Junta de Freguesia operacionalizou o
4
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processo, em parceria com o Serviço Municipal de
Protecção Civil de Lisboa e a ARS-LVT, os workshops
abrangeram um total de cerca de 230 pessoas em
cinco sessões.
“A Junta de Freguesia abraçou esta causa e associou-se a estas duas entidades para passar por
todos os centros de dia da Freguesia e desenvolver
esta ação importante. Sabemos que a partir de
certa idade, o nosso corpo deixa de nos dar sinal de
que temos sede, por isso é importante termos
cuidado com a nossa alimentação, ingestão de água
e proteção do próprio corpo, e é um pouco isso que
estamos a transmitir neste conjunto de workshops”,
refere José Ricardo Silva.

Em jeito de avaliação, o vogal aﬁrma que “Correu
muito bem, as pessoas participaram bastante, algumas teimaram um bocadinho mas os responsáveis
estavam bem preparados para lidar com este tipo
de questões e de opiniões, o que resultou em
sessões muito participadas e esclarecedoras”.
Entre as recomendações ouvidas, salienta-se a
escolha de alimentos com muita água, por exemplo
através da sopa, da fruta, de refrescos de limão ou
de laranja, água com pepino, hortelã ou um pau de
canela. Também se aconselha o uso de roupas
leves e frescas, de preferência de algodão, o uso de
chapéu, de protetor solar e de óculos escuros com
proteção UV.

Rede de bicicletas Gira está a chegar!
Presente já em vários pontos da cidade de Lisboa, a rede de
bicicletas de aluguer Gira chega em breve à Freguesia de Olivais.
A rede de bicicletas Gira é uma novidade na cidade
que tem conquistado muitos adeptos e que era já
muito ansiada também nos Olivais. “Estamos entusiasmados pela perspetiva de ver chegar ao nosso
território alguns pontos ﬁxos de disponibilização
das bicicletas Gira”, refere a Presidente Rute Lima.
“Consideramos uma notícia importante, não só pela
necessidade de sensibilizar toda a população para
meios de mobilidade suave e mais saudáveis, como
também pelas próprias características da Freguesia, nomeadamente os espaços verdes e a beleza
natural, que apelam a que as pessoas utilizem
meios alternativos ao automóvel como a bicicleta”.

De momento, ainda não são conhecidos a fundo
os detalhes do projeto, como o número ou a
localização especíﬁca dos postos ﬁxos, que
serão dados a conhecer em tempo oportuno.
“Temos uma boa rede de pistas cicláveis na
Freguesia, que ainda não está terminada. A
utilização de meios como a bicicleta para as
deslocações que o permitem é aconselhável por
todos os motivos, desde a sustentabilidade à
saúde. Sabemos também que pela abertura de
alguns hostels na nossa Freguesia, as bicicletas
são muito procuradas por estes visitantes.”,
completa Rute Lima.

Arraial no Bairro Bensaúde
Ao abrigo do projeto BIP/ZIP “Somos Todos Bensaúde”, um arraial popular animou a comunidade do
bairro com o mesmo nome com uma grande festa no dia 6 de julho.
O “Arraial Bensaúde” envolveu sobretudo dezenas de
crianças residentes no bairro, mas também os pais,
avós e toda a comunidade em geral, com epicentro no
campo de jogos que foi recentemente requaliﬁcado
pela Junta de Freguesia de Olivais.
A iniciativa foi promovida numa relação de parceria
entre todas as entidades que intervêm no Bairro
Bensaúde, nomeadamente a JFO, a Gebalis, o IAC –
Instituto de Apoio à Criança, a Associação Jorge Pina, a
Associação Mulheres Sem Fronteiras, a Pastoral dos
Ciganos e outros parceiros do grupo comunitário.
Um dos pontos altos desta festa foi o desﬁle da
Marcha Popular Bensaúde, composta pelas
crianças do bairro.

O vogal Duarte Carreira congratula-se pelo sucesso do arraial e deixa uma palavra de apreço a todos
os envolvidos: “Foi uma tarde muito bem passada
neste Arraial Bensaúde, que se realizou no campo
de jogos requaliﬁcámos a pensar não só na prática
desportiva mas também neste tipo de eventos que
envolvem toda a comunidade. Dirijo uma palavra
de apreço a todos os parceiros e todos os que
colaboram connosco neste projeto BIP/ZIP e não
posso deixar de destacar como parceiros alguns
moradores que estiveram connosco, porque o
arraial teve uma componente lúdica e festiva, com
as marchas, danças e atividades, mas também a
componente de restauração, com as habituais
sardinhas bifanas, sumos e cerveja, assegurados
pelos moradores. O facto de estes moradores se

terem associado também como organizadores da
festa, deixa-nos muito satisfeitos”.
O vogal acrescenta ainda que o projeto decorre de
forma muito positiva e regista um número cada vez
maior de crianças participantes: “Neste momento,
chegamos à conclusão de que as instalações da
JFO no Bairro Alfredo Bensaúde já são pequenas
para as atividades desenvolvidas por nós e pelos
parceiros que estão connosco em permanência no
bairro e sentimos que necessitamos de crescer.
Todo o território da Freguesia é uma prioridade
para a JFO, mas a população e o território do

Bairro Alfredo Bensaúde, pelos desaﬁos
que apresentam, são uma prioridade
reforçada”.
notícias
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4.ª Edição
das Olisipíadas
Em 2018, as Olisipíadas tiveram a
sua quarta edição, com mais uma
digna participação e desempenho
dos jovens atletas dos Olivais.
Como tem sido hábito nos últimos anos, a Junta de
Freguesia de Olivais empenhou-se a fundo na organização deste grande evento desportivo à escala da
cidade, consciente dos benefícios que produz no
desenvolvimento das crianças e jovens.
“As Olisipíadas são um projeto estruturante na
promoção da atividade física na Freguesia, já que
promovem de forma transversal e eclética, com 14
modalidades, a prática desportiva junto das nossas
crianças”, aﬁrma o vogal do Desporto da JFO, Duarte
Carreira. “Empenhámo-nos muito e durante muitos
meses na organização, preparação e execução das
Olisipíadas, um programa organizado em conjunto
entre a Câmara Municipal de Lisboa e as 24 juntas de
freguesia da cidade”.
O vogal destaca o envolvimento dos clubes da Freguesia, que permitiu não só mais um bom desempen-

ho no plano desportivo mas também cria condições
para se atingir o principal objetivo do evento:
“Obviamente que nos orgulha ﬁcar nos lugares
cimeiros, mais uma vez, pelo que representa em
termos desportivos e de fair-play, mas mais importante que isso é a própria participação e o envolvimento de todos. Por outro lado, ainda mais importante é que as crianças que através das Olisipíadas
tomaram contacto com o desporto possam ingressar
nos clubes e iniciar a prática desportiva regular, por

isso gostaria de destacar o papel importante que os
cubes da Freguesia têm neste projeto. O programa só
pode ser realizado através da mobilização extraordinária de todos os clubes desportivos dos Olivais”.
“No que depender de nós, este projeto que envolve
tanta gente, centenas de crianças só nos Olivais,
milhares na cidade de Lisboa, dezenas de instituições e centenas de técnicos, é um projeto de
futuro!”, remata Duarte Carreira.

Lisboa Vai ao Parque
muda-se para a
Alameda da Encarnação
Ao contrário do que sucedia nos últimos anos, o programa Lisboa Vai ao Parque tem este ano uma nova
localização nos Olivais: a Alameda da Encarnação.
O programa desenvolvido em parceria pela Câmara
Municipal de Lisboa e as juntas de freguesia da cidade
visa promover o exercício físico, a prática desportiva
e estilos de vida saudável nos espaços verdes de
Lisboa. Ao longo do Verão, com uma pausa em Agosto,
os parques da cidade enchem-se de atividades para
todas as idades, numa simbiose entre o desporto e a
fruição dos espaços verdes.
Até aqui, a localização escolhida nos Olivais era o
Parque Urbano do Vale do Silêncio, mas este ano a
Junta de Freguesia de Olivais decidiu apostar noutro
local: a Alameda da Encarnação. Depois do início do
programa, no dia 16 de junho e das sessões muito
participadas de 30 de junho e 14 de julho, sobram
6
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ainda no calendário os eventos marcados para os
dias 28 de julho, 8 e 22 de setembro.
“Desde que assumimos funções, em ﬁnais de 2013,
revelámos uma aposta clara e inequívoca na
promoção da atividade física no espaço público.
Temos uma freguesia com condições ímpares
para a prática desportiva ao ar livre, com
amplos espaços verdes e um ambiente tranquilo, que
convidam a fruir desses espaços e praticar desporto”,
descreve o vogal do Desporto da JFO, Duarte Carreira.
O vogal termina deixando um convite a todos os
olivalenses para participarem nas atividades do
programa Lisboa Vai ao Parque.

notícias
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Olivais em Férias 2018
Começou a 2 de julho e irá até ao último dia de férias, com atividades lúdicas, pedagógicas e culturais para
as crianças olivalenses. Destaque também para o Olivais em Férias Mais, o programa desenvolvido pela
JFO para abranger jovens com paralisia cerebral e outras deﬁciências.
O balanço das primeiras semanas de Olivais em
Férias é, uma vez mais, um enorme êxito. Cerca de
370 crianças por semana no Olivais em Férias (a
que se somam cerca de 145 na CAF) estão a ter
umas férias em cheio, como é apanágio da Junta de
Freguesia de Olivais, com o seu quartel-general
estabelecido nas escolas da Freguesia.
“As atividades são imensas, os miúdos estão a ir
para casa satisfeitíssimos”, garante a vogal da
Educação, Anabela Silva. “As crianças nunca ﬁcam
encerradas nas escolas, têm ido ao Vale do Silêncio, ao campo do Sport Lisboa e Olivais (SLO), têm
feito cicloturismo pelas ciclovias da Freguesia, os
mais pequeninos apenas nas imediações das escolas e têm desenvolvido várias atividades que lhes
permitem transpor os portões da escola, como na
Biblioteca dos Olivais e na Quinta Pedagógica”.
A vogal da Educação destaca o facto de o
programa estar recheado de atividades que as
crianças só praticam precisamente com a JFO,
como fazer pão com chouriço no refeitório, fazer
hidroginástica na piscina (além da utilização livre
das piscinas para diversão), aulas de dança e de
8
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música, yoga, várias modalidades desportivas e
atividades no relvado do SLO.

preender melhor os acontecimentos na origem da
supressão do programa das idas à praia.

Uma atividade ilustrativa desta variedade é descrita em pormenor por Anabela Silva: “As crianças
têm uma receita a aviar e vão ao mercado adquirir
os produtos nas quantidades certas de frutas,
legumes, etc. com o objetivo de fazer por exemplo
um bolo saudável. Fazem essa aprendizagem e
praticam como se fossem responsáveis pela
refeição e pelas compras. Tem sido muito giro!”.

“Por motivos que se prendem com algum esforço
de contenção orçamental, o projeto teve de sofrer
uma reformulação, que aboliu as duas idas por
semana à praia em cada uma das escolas”, começa
por referir Rute Lima. “O projeto manteve-se absolutamente igual aos últimos anos, com saídas para
parques temáticos, para outros espaços de qualidade na Freguesia, perdendo apenas as idas à
praia. Porquê? Porque as idas à praia numa freguesia como a nossa, com um universo de cerca de 700
ou 800 crianças por semana origina uma despesa
na ordem dos 100 mil euros. Neste momento, não é
um investimento comportável”.

Por outro lado, a vogal lamenta “o efeito que as
ações de alguns pais tiveram no programa por inteiro
e que acabaram por prejudicar o verão das crianças
dos Olivais. É lamentável que estejamos a desenvolver o projeto, com este desenho, pelo 4.º ano
consecutivo e só tenha originado problemas agora”.

Olivais em Férias sem idas à praia
A propósito deste assunto, a Presidente Rute Lima
presta alguns esclarecimentos que ajudam a com-

Requerendo a compreensão das famílias, a Presidente lamenta: “Os pais e encarregados de educação
devem compreender que aquilo que pagam não cobre
sequer os montantes que a JFO despende com recursos humanos, seguros, atividades e alimentação. 15€
ou 20€ por semana não chegam para cobrir todas as
estas despesas e, infelizmente, temos pais que não
percebem isto. Não é possível, nem para nós na Junta

dos Olivais nem para nenhuma instituição. Tendo isto
em linha de conta, entendemos que não podíamos
dispor de 100 mil euros extra para levar os nossos
meninos à praia este ano. As coisas custam dinheiro e,
infelizmente, não há serviços gratuitos. Gostamos de
praticar preços acessíveis, mas quando não é possível
temos de abdicar do que é possível abdicar e continuar a proporcionar programas de excelente qualidade
aos nossos destinatários, que neste caso são as
crianças. Temos neste momento prioridades como a
regularização dos trabalhadores precários, alguns
trabalhos extraordinários no arvoredo para evitar
acidentes graves na Freguesia… Estamos aqui para
fazer escolhas e tomar opções, e esta foi a nossa
opção”.
Não obstante, Rute Lima garante que o programa
Olivais em Férias continuará a ser uma realidade, com
o dispêndio de verbas que a JFO entende ser justiﬁcado, mas não deixa de assinalar que se trata de “uma
escolha que não precisávamos de fazer: muitas
autarquias não têm qualquer programa de férias em
Agosto, nem em Setembro. Podíamos limitar-nos a ter
os meninos na escola até ao ﬁnal de julho só com a
CAF. Tivemos queixas na Provedoria de Justiça e na
Câmara de Lisboa que nos obrigaram a separar os
dois projetos, CAF e Olivais em Férias, para prejuízo
das nossas crianças. Os programas da CAF limitam-se
ao que a CML comparticipa, num programa minimalista que tentamos explorar ao máximo mas dentro das
limitações impostas”.
Certo é que a JFO não abdica de promover atividades
lúdicas, pedagógicas, culturais, até com piscinas nas
escolas, onde as crianças se divertem bastante. No
fundo, todas as atividades permanecem as mesmas,
com ligeiras novidades e com a diferença de ter deixado de haver idas à praia.
“Continua a ser um projeto ao qual foi conferido o
Rótulo Europeu de Responsabilidade”, realça ainda a

Presidente. “E conquistamos rótulos de responsabilidade social porque sabemos aquilo que fazemos e
tomamos opções adequadas”.

Olivais em Férias Mais
Já o Olivais em Férias Mais, o programa desenvolvido
pela JFO para abranger jovens com paralisia cerebral
e outras deﬁciências, realizou-se entre os dias 16 e
28 de julho, com um total de 12 participantes.
A Escola Sarah Afonso transformou três salas de
aula em dormitórios adaptados aos jovens inscritos no Olivais em Férias Mais, que ao longo da
duração do programa puderam praticar pintura,
ter um jantar de gala e uma discoteca ou fazer
visitas a diversos locais, incluindo uma saída à
noite para um bar com música.
Entre os diversos parceiros que se associaram ao
projeto este ano, destacam-se a APCL – Associação
de Paralisia Cerebral de Lisboa (que disponibilizou
técnicos para acompanhar os jovens) e a Associação Pais em Rede (que prestou um apoio fundamental na promoção de atividades como a visita
ao hipódromo), a Federação Portuguesa de
Desporto Adaptado (que promove a prática de
modalidades desportivas adaptadas). Também é
de assinalar o contributo de parceiros como a
McDonalds e a Pizza Hut, que oferecem um jantar a
todos os participantes.

as atividades na medida das suas possibilidades.
Temos um orgulho enorme neste projeto e no que
ele representa na vida destas pessoas!”, completa.
Por seu turno, a vogal Anabela Silva destaca o
objetivo de “proporcionar aos cuidadores as
férias que não podem ter, porque são jovens
completamente dependentes de um adulto” e
relata um exemplo concreto que ilustra o seu
argumento: “Lembro-me do caso de uma mãe que
participou no primeiro ano ainda com algumas
reservas, mas que no segundo ano optou por ir
de férias e ter um tempo para si. Estes pais conﬁaram o ﬁlho à nossa guarda e puderam ir descansados uns dias para o Algarve. Não é fácil arranjar
monitores com as capacidades e a disponibilidade para tomar conta de pessoas com estas
características, mas temos sempre conseguido
fazê-lo, com muito sucesso. Ouvindo estes pais,
percebemos que este tipo de atividades deviam
existir em todo o país. Quando não estão nas
aulas ou em terapia, a maioria destes jovens
estarão encerrados em casa, sem grandes
estímulos, o que é de apertar o coração. Temos
muito orgulho neste projeto!”.

“Fizemos questão de manter este projeto fantástico, em que os meninos com paralisia cerebral e
outras deﬁciências são entregues aos nossos
cuidados para uma semana diferente e libertando
os pais para umas férias merecidas”, declara a
Presidente Rute Lima. “As organizações envolvidas
e os pais destes meninos tiveram uma excelente
postura perante os constrangimentos orçamentais
da JFO, angariando patrocínios e comparticipando

“As idas à praia numa freguesia como a nossa, com um universo

de cerca de 700 ou 800 crianças por semana origina
uma despesa na ordem dos 100 mil euros. Neste

momento, não é um investimento comportável”.

Olivais em Férias Mais. “Fizemos
questão de manter este projeto
fantástico, em que os meninos

com paralisia cerebral e outras
deﬁciências são entregues aos

nossos cuidados para uma semana
diferente e libertando os pais
para umas férias merecidas”
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Dia Mundial da Criança
no Vale do Silêncio

Mais uma vez, o Parque do Vale do Silêncio foi o cenário ideal para uma
grande festa do Dia da Criança.
Com o intuito de proporcionar um dia especial,
cheio de alegria e diversão às crianças dos Olivais,
a Junta de Freguesia promoveu uma vez mais uma
grande festa no Vale do Silêncio, para a qual convidou as sete escolas do 1.º ciclo da Freguesia, num
total de cerca de 1400 crianças.
O dia fez-se de muitos espetáculos de palco, com
atuações ensaiadas em várias áreas, sobretudo de
dança e música, mas abrangendo todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano.
A Presidente Rute Lima teve oportunidade de
visitar a iniciativa, acompanhada do Executivo, e

trocou algumas impressões com as crianças, a
quem desejou umas boas férias.
A vogal da Educação da JFO, Anabela Silva, avalia o
evento como “um grande sucesso”: “Mais uma vez as
escolas dos Olivais alinharam na nossa proposta de
fazermos uma festa conjunta no Vale do Silêncio. Foi
uma festa semelhante ao ano anterior, com vários
insuﬂáveis, atividades desportivas promovidas pelos
nossos parceiros, com muitos pontos de diversão
onde as crianças participavam, divididas em
pequenos grupos”. A vogal regozija-se pelo facto de
todas as escolas terem comparecido e por
terem podido almoçar no local, em jeito de

piquenique, aproveitando as sombras existentes.
Algumas das escolas gostaram tanto que resolveram
ﬁcar também durante o período da tarde!
A acompanhar todas estas atividades, a JFO mobilizou 63 técnicos e monitores, mais 22 estagiários,
além do pessoal das próprias escolas, como
professores e auxiliares. Também é de destacar o
acompanhamento dos efetivos da PSP, a quem a
JFO agradece a presença e disponibilidade.

Uma Noite
na Minha Escola
Honrando uma tradição já com alguns anos, as crianças das escolas dos Olivais
puderam passar uma noite na sua escola, com muitos jogos e atividades.
A iniciativa abrangeu 600 crianças nas sete escolas
da Freguesia, embora se tenha juntado as escolas
Adriano Correia de Oliveira e a Arco Íris.
No dia 8 de junho, sexta-feira, os participantes em
cada escola não foram para casa, como nos restantes dias do ano: ﬁcaram nas escolas para um serão
muitíssimo animado!
A lista de atividades compreendia cinema ao ar
livre, contos à volta das fogueiras (com todas as
questões de segurança acauteladas), música ao
vivo em algumas escolas e claro, um dos maiores
sucessos ano após ano: a caça aos gambuzinos!
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A Presidente Rute Lima fez uma volta pelas escolas,
acompanhada de membros do Executivo e pôde
constatar a alegria dos mais pequenos. “Cada vez
temos mais crianças, de ano para ano sentimos maior
procura e continuamos a ter crianças a dormir pela
primeira vez fora de casa, com 3 e 4 anos”, refere a
vogal da Educação, Anabela Silva.
“Os pais continuam na expetativa de que os ﬁlhos
liguem para casa, a pedir que os venham buscar, mas
isso não acontece. A única desistência foi uma
situação de febre. As crianças ﬁcam muito excitadas
com a situação, pelas atividades noturnas, pela
companhia dos amigos… É muito reconfortante saber

que começámos com 100 crianças e que agora já
vamos com 600!”.
Para garantir a realização da iniciativa, foram mobilizados mais de 60 monitores. “É interessante notar
que algumas educadoras e auxiliares das escolas
aderiram e participaram de forma voluntária, porque
gostam desta atividade e não quiseram ﬁcar de fora”,
remata Anabela Silva.

“É muito reconfortante saber que
começámos com 100 crianças
e que agora já vamos com 600!”

Proteja a sua saúde!

Não alimente
os Pombos!
0

Os pombos são uma via de transmissão de doenças
O risco de contágio é maior nas crianças, idosos e pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos
Outro risco é o de inundações, provocadas pelo entupimento de sarjetas com restos de ninhos,
dejetos e animais mortos

Marcha Infantil dos Olivais desﬁla em Belém
A Marcha Infantil dos Olivais desﬁlou em representação da Freguesia no evento que
a Câmara Municipal de Lisboa promoveu em Belém.
À semelhança de anos anteriores, a Marcha Infantil dos Olivais voltou a desﬁlar no Jardim Vasco da Gama, na
Praça do Império, representando a Freguesia.
A Marcha Infantil foi composta por crianças das sete escolas, com um total de 34 crianças, e cantou a sua música
própria, com letra de Fernando Bragança e arranjo musical de Ricardo Santos. “As crianças ensaiaram duas vezes
por semana em horário da CAF no Ginásio da Escola Sarah Afonso, decoraram a música, empenharam-se neste
projeto e por isso foi uma alegria vê-los desﬁlar”, refere Anabela Silva, vogal da Educação da JFO, que acompanhou a Presidente Rute Lima e o vogal Fernando Pinto no evento.
“Acho que os nossos meninos, como estão habituados às marchas, marcham muito bem. Como o tema eram as
varinas e os pescadores, tínhamos um barco feito pelos nossos monitores onde eram transportadas as nossas
mascotes, um menino e uma menina mais pequeninos, foi muito giro!”, completa.

Marchas intergeracionais
desﬁlam junto à sede da Junta
A tradição cumpriu-se uma vez mais e o espaço nas traseiras do Mercado
da Encarnação Sul recebeu de novo o desﬁle das marchas seniores e infantil dos Olivais
O momento foi testemunhado por vários familiares dos utentes dos vários centros de dia e também por alguns
pais e encarregados de educação das crianças, que ﬁzeram questão de o guardar para a posteridade, gravando-o nos seus telemóveis.
A Marcha Infantil dos Olivais, composta por crianças das sete escolas da Freguesia, juntou-se aos seniores como
habitualmente para o percurso pela Freguesia e a exibição junto ao Mercado da Encarnação Sul, já depois da
visita à sede da Junta de Freguesia de Olivais.
Nas instalações da JFO, os marchantes foram recebidos pela Presidente Rute Lima, como sempre, de braços
abertos.

Escolas dos Olivais dizem adeus ao ano letivo 2017/2018
Para dizer adeus ao ano letivo que acaba, nada como organizar uma festa de encerramento
em que se dá largas aos talentos.
Durante a semana de 18 a 22 de junho, as sete escolas da Freguesia tiveram as suas festas de encerramento do
ano letivo, onde participaram a CAF – Componente de Apoio à Família e AEC – Atividades de Enriquecimento
Curricular, atividades organizadas pela JFO, em conjunto com as escolas.
O Executivo da Junta esteve sempre representado nestas festas cujo programa incluía apresentações de música,
de dança, de desporto e de várias atividades desenvolvidas ao longo do ano.
“Na Escola Alice Vieira, por exemplo, todos os anos de escolaridade apresentaram uma música de um país e a
coreograﬁa estava relacionada com o país em causa, ou seja, eram danças temáticas dos países por onde passámos ao longo do ano”, revela a vogal da Educação da JFO, Anabela Silva.
Em jeito de balanço do ano letivo, a vogal considera que “Foi um ano letivo tranquilo, muito criativo no que toca
às atividades promovidas pela JFO, com a permanente colaboração das direções das escolas e dos pais. Já estamos ansiosos pelo próximo ano e já estamos a preparar tudo para que seja ainda melhor que este que passou!”.
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Programa Praia Sénior
proporciona verão no Tamariz
Chegou o verão e com ele chegou o Programa Praia Sénior, que
leva os olivalenses até ao Tamariz!
À semelhança de anos anteriores, e no cumprimento de uma tradição já com largos anos de
existência, os seniores dos Olivais voltam à Praia do Tamariz para desfrutar do verão.
Conforme destaca o vogal com o pelouro da Ação Social, Fernando Pinto, “Este Programa
Praia Sénior tem o objetivo de combater o isolamento, a solidão e promover estilos de vida
saudáveis. A Junta de Freguesia de Olivais volta a promover estas idas à Praia do Tamariz,
nas quais a nossa população pode usufruir de agradáveis momentos de convívio num
ambiente descontraído associado à paisagem deslumbrante da costa do Estoril”.
Como sempre recomendamos aos nossos seniores muito cuidado com a exposição ao sol,
com a hidratação e esperamos que se divirtam muito!

“Cerejinhas” da Fundação Cardeal Cerejeira no Mercado
Um grupo de cerca de 30 crianças da Fundação Cardeal Cerejeira
tiveram a oportunidade de visitar o Mercado da Encarnação Sul,
numa parceria com a Junta de Freguesia de Olivais.
A visita aconteceu com o acompanhamento das mascotes da alimentação saudável que a JFO criou e que
marcam sempre presença nas iniciativas do pelouro da Educação: o senhor Brócolo e a dona Cenoura. Os comerciantes do Mercado receberam as crianças de braços abertos e tornaram a manhã muito especial. Responderam
a todas as perguntas e tiveram a gentileza de oferecer o que tinham à mão: ﬂores, bolachas e biscoitos, um chá
fresco sem açúcar e rico em vitamina C e muitos sorrisos!
“É importante que as crianças da Freguesia conheçam e contactem com o comércio tradicional, nomeadamente
com a realidade dos mercados retalhistas da Freguesia”, aponta a vogal Ana Crista. “Esta visita a um dos quatro
mercados dos Olivais, permitiu uma experiência diferente aos mais novos, que tiveram possibilidade de
conhecer as atividades comerciais que se desenvolvem neste espaço e aprender um pouco mais sobre os vários
serviços e produtos de que os comerciantes e lojistas disponibilizam”.

Passeio Sénior a Peniche
No dia 18 de junho, os seniores dos Olivais partiram
bem cedo num passeio que os levou a conhecer
melhor os encantos de Peniche.
“Os seniores visitaram vários pontos desta cidade à beira-mar,
onde tiveram a oportunidade de contemplar a Fortaleza de
Peniche, o Museu e toda a beleza da área envolvente”, conta-nos
o vogal com o pelouro da Ação Social, Fernando Pinto.
O passeio prosseguiu para um banquete e uma tarde de bailarico
na zona da Lourinhã, na companhia da Presidente Rute Lima e do
seu Executivo. Antes do regresso a Lisboa e aos Olivais, ainda
houve tempo para um apetitoso lanche ajantarado onde reinou o
convívio e a boa disposição.
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Ambiente

URBANO

334
Ocorrências

116
Executadas

junho, julho 2018

HIGIENE
URBANA
1630
127
18
43

varreduras
deservagens
limpeza de sargetas
lavagem de rua

ESPAÇO
PÚBLICO
36
1
9
3

reparações de calçada
colocação/recolocação pilaretes
reparações e manutenções em
escolas da freguesia
reparações e manutenções nos
mercados

Reparações no Centro de Dia, Proteção
Civil, Biblioteca e Espaço da Juventude

14

em detalhe

ESPAÇOS
VERDES
861 945,68m2

Executámos o corte e limpeza de uma
área de 861 945,68m2 de espaços verdes

15

40
55

intervenções a nível
de Espaços Verdes na Escolas
da Freguesia
abate de árvores
poda de árvores

Desempenho da Marcha dos Olivais
enriquece Festas de Lisboa’18

A Marcha dos Olivais desﬁlou e encantou na Avenida da Liberdade, com um tema ligado
às varinas e aos pescadores.
O resultado ﬁnal na classiﬁcação geral foi uma 14.ª
posição, ex-aequo com a Marcha do Castelo e um
total de 196 pontos atribuídos pelo júri. Contudo,
ﬁca um sabor agridoce de injustiça quanto à qualidade da prestação dos nossos marchantes.
“Achei a prestação da marcha absolutamente
fantástica”, garante a Presidente Rute Lima. “Já sou
fã da marcha dos Olivais há muitos anos, ainda
mais desde que sou Presidente, até porque tive
outro contacto com todo o esforço que a organização e os marchantes têm desde muito antes do
mês das festas. Os desﬁles no pavilhão e na Avenida da Liberdade escondem o verdadeiro trabalho e
o esforço dedicado por parte de muita gente:
marchantes, coreógrafos, ﬁgurinistas, o trabalho
de organização… todos se dedicam incansavelmente, com muitos meses de antecedência e
apenas por este aspeto já seria de louvar a participação. São muitos meses de treino e ensaios, que
têm de ser conciliados com a vida proﬁssional e
familiar, o que não é seguramente fácil”.
Rute Lima avalia o desempenho da Marcha dos
Olivais como “fantástico” e deixa uma palavra de
agradecimento e reconhecimento ao Grupo de
Pesca e Desporto de Santa Maria dos Olivais, a
coletividade responsável pela Marcha. “Estavam
perfeitamente alinhados, revelaram muita alegria,
dinamismo e qualidade, o que digniﬁca a bandeira
dos Olivais. Estamos muito orgulhosos da nossa
Marcha e até consideramos o lugar obtido um
pouco injusto, mas temos a noção de que as
marchas do Centro da cidade costumam granjear
mais a simpatia dos elementos do júri”.
A Presidente regista ainda um “grande orgulho em
poder ver desﬁlar a minha, a nossa Marcha na

Avenida estando lado a lado com o Presidente da
República, que desde a tribuna aplaudiu entusiasticamente os nossos marchantes”.
Olivais representados também nos Casamentos de
Santo António
Além da Marcha dos Olivais, também havia um
casal de Noivos de Santo António oriundo dos
Olivais, que a Presidente Rute Lima e o vogal
Duarte Carreira acompanharam: Ana Martins e
Bruno Martins.

Noutro plano, merece também destaque um casal
de olivalenses a celebrar as suas Bodas de Ouro,
ou seja, que se casaram nos Casamentos de Santo
António há precisamente 50 anos.

“É uma bonita tradição que a Câmara Municipal de
Lisboa não deixa morrer”, refere Rute Lima. “Conseguimos perceber na Sé de Lisboa o carinho que
os lisboetas dedicam aos noivos e recém-casados,
é uma bela festa que mantém acesa a chama da
tradição lisboeta. E ainda bem!”.
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Melhor mobilidade no Bairro da Encarnação
será feita por etapas
Discussão Pública e aprovação do zonamento

1ª

etapa

Medidas de Ordenamento e acalmia do
trânsito, redução de velocidade
e marcação de lugares de estacionamento

estacionamento tarifado

do
por parte da Câmara Municipal de Lisboa

2ª

etapa

3ª

etapa

4ª

etapa

Ações de esclarecimento junto da população
e disponibilização dos dísticos de
residentes aos moradores nos balcões
de atendimento da EMEL, na viatura de
atendimento móvel da EMEL que circulará
pelo Bairro da Encarnação ou na Junta
de Freguesia.

Colocação de
sinalética e
parquímetros

5ª

etapa

Instalação de estações de

bicicletas Giras elétricas
e convencionais nos Olivais

6ª

Introdução de estacionamento
tarifado nas ruas de atravessamento
do Bairro da Encarnação e exclusivo
para residentes nas ruas interiores

Mais informações em www.emel.pt

etapa

Perguntas e Respostas
01

A EMEL vem para o Bairro da Encarnação ou para toda a
Freguesia?

03

Sou residente no Bairro da Encarnação. Onde, quando e

04

A EMEL, a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de
Olivais, em breve, informarão os munícipes a partir de quando os
dísticos estarão disponíveis. Esse momento acontecerá sempre
depois do início do mês de setembro. Os dísticos poderão ser
adquiridos nas lojas da EMEL, na viatura de atendimento móvel
da EMEL que circulará pelas ruas do Bairro da Encarnação ou no
posto de atendimento provisório da EMEL no edifício sede da
Junta de Freguesia. Mas sempre depois do início de Setembro e
após anúncio público.

Está prevista a vinda da EMEL apenas para o Bairro da Encarnação, para proceder ao ordenamento do estacionamento e a
pedido expresso dos moradores.
Com estacionamento tarifado nas ruas de atravessamento do Bairro
da Encarnação (por exemplo, Rua dos Lojistas, Rua dos Eucaliptos,
Rua da Portela ou Rua Quinta de Santa Maria) e estacionamento
exclusivo para os moradores nas ruas interiores do Bairro (como a
Rua 21 ou a Rua 22).

02

Se só vem para o Bairro da Encarnação, por que há uma
mapa de toda a Freguesia com o zonamento do estacionamento tarifado?
A aprovação do zonamento do estacionamento tarifado para
toda a Freguesia decorre dos regulamentos municipais e dos
estatutos da própria EMEL. Por exemplo, o local onde neste
momento estão implantadas as pistas do aeroporto de Lisboa,
nos Olivais, também são consideradas nesse zonamento.

como poderei pedir o meu dístico de residente?

Continuo com dúvidas sobre o estacionamento tarifado
pela EMEL. Estão previstas ações de esclarecimento aos
moradores?
Sim, estão previstas ações de esclarecimento aos moradores,
bem como a distribuição em mão, nas caixas de correio do Bairro
da Encarnação e no Jornal Olivais de toda a informação relevante sobre a EMEL. Existirá, ainda, uma viatura de atendimento
móvel da EMEL que circulará pelas ruas do Bairro a prestar aos
moradores toda a informação necessária e um posto de atendimento da EMEL no edifício sede da Junta de Freguesia.
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