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Linha SOS Olivais
No dia 8 de março, Dia Internacional da 

Mulher, vamos apresentar publicamente 
um projeto da Junta de Freguesia que con-
sidero da maior importância: a ‘Linha SOS 
Olivais’. A Junta de Freguesia, com a ‘Linha 
SOS Olivais’, quer assumir uma função de 
charneira entre quem pretende denunciar 
uma situação de violência física ou psico-
lógica, ou outro qualquer tipo de abuso, e 
as entidades competentes para a sua reso-
lução – onde também a nossa autarquia, 
nomeadamente através do Gabinete de 
Intervenção Social, se enquadra.

Os dados oficiais indicam, e infelizmente 
a nossa perceção do dia-a-dia vem corro-
borar esses números, que as situações de 
violência doméstica registam valores tra-
gicamente elevados: violência domés-
tica, física ou psicológica, sobre mulheres, 
crianças ou idosos – apenas para referir as 
vítimas mais comuns. Mas também casos 
de abandono e total isolamento, em que 
a ausência ou inexistência da família e de 
um apoio institucional adequado vem 
agravar ainda mais situações geradas por 
doença ou velhice.

Nos Olivais, não queremos nem pode-
mos deixar ninguém para trás. É certo 
que não conseguimos solucionar todos 
os casos de violência, abuso ou abandono 
existentes na nossa Freguesia, no entanto, 
bastaria apenas fazermos a diferença na 
vida de uma pessoa para a ‘Linha SOS 
Olivais’ fazer sentido e cumprir a sua mis-
são. Porque isso significaria que alguém 
que, neste momento, está em sofrimento, 
com a nossa intervenção deixaria de o 
estar.

Em Portugal existe um Estado Social 
que tem de estar ao serviço especial-
mente daqueles que estão mais fragili-
zados e necessitam do apoio das institui-
ções. A Junta de Freguesia pretende, com 
a ‘Linha SOS Olivais’, assumir a sua res-
ponsabilidade e trabalhar em rede com 
as outras instituições, nomeadamente, a 
Polícia de Segurança Pública, Segurança 
Social, Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens, Santa Casa da Misericórdia ou 
Câmara Municipal de Lisboa.

Assim, faço um apelo para que, a par-
tir do dia 8 de março, não seja indiferente 

ao sofrimento dos outros, muitas vezes 
o vizinho do lado ou o familiar mais ou 
menos próximo, e que denuncie através 
do número 800 913 956 os casos de violên-
cia, abuso ou abandono que conhece. E se 
estiver em sofrimento e for a vítima, este 
pode ser o primeiro passo – e tantas vezes 
o mais decisivo – para pôr termo ao sofri-
mento pelo qual está a passar. Do outro 
lado da linha encontrará alguém com a 
experiência, o conhecimento técnico e a 
sensibilidade para o ouvir, apoiar, aconse-
lhar e ajudar. Alguém que poderá, certa-
mente, fazer a diferença.

Porque quero que estejamos sempre 
juntos, nos bons momentos mas especial-
mente naqueles mais difíceis!

Não seja indiferente  
ao sofrimento e denuncie 
através do número 800 913 956 
os casos de violência, abuso  
ou abandono que conhece.
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Foi num auditório da ADCEO quase cheio 
que a Presidente Rute Lima e o vereador 
Carlos Manuel Castro se colocaram à dis-
posição dos olivalenses para em conjunto 
encontrar soluções para os problemas do 
bairro. Além da Presidente da JFO e do 
vereador com os pelouros da Segurança 
e da Mobilidade de Proximidade, tam-
bém participaram na sessão o coman-
dante da Polícia Municipal, Paulo Caldas, 
e Elisabete Portalegre, do Departamento 
de Gestão de Mobilidade e Tráfego da 
Câmara de Lisboa.

Tomando a palavra à vez, os munícipes 
participaram ativamente na sessão, mani-
festando as suas opiniões e expondo as 
suas preocupações, tendo sido identi-
ficados vários problemas relativos ao 
estacionamento. 

Ao Jornal Olivais, a Presidente Rute 
Lima descreve o Bairro da Encarnação 
como “um bairro nobre da nossa cidade 
e da nossa Freguesia, com mais de 70 
anos, construído na década de 40, numa 
altura em que ainda não existia a pres-
são do automóvel sobre a vida dos lis-
boetas, como hoje existe. Estamos a falar 
de um bairro cujo traçado tinha em conta 
a existência de um veículo por moradia, 
enquanto que hoje, fruto do progresso 

económico, do desenvolvimento tecno-
lógico e de outros fenómenos modernos, 
encontramos duas, três, quatro, cinco via-
turas por agregado familiar”.

Notando que os moradores se habitua-
ram a estacionar o seu carro “em frente 
à porta de entrada, ou um pouco mais 
à frente, ou um pouco mais atrás” e que 
“não havendo espaço nas vias de circula-
ção, os moradores sempre estacionaram, 
em alguns pontos, em cima do passeio”, a 
Presidente identifica outro fator de pres-
são na parca oferta de estacionamento: 
“os espaços pensados para servirem de 
garagem foram em alguns casos utiliza-
dos para outros fins: anexos de arrumos, 
armazéns, canteiros, jardins, piscinas…”.

“Mesmo assim”, considera Rute Lima, 
“o bairro teve alguma capacidade para 
absorver este excedente de veículos, 
mesmo considerando que nos arrua-
mentos exteriores foi havendo uma pro-
cura cada vez maior por parte de pessoas 
externas ao bairro”. E neste departa-
mento, houve uma decisão fundamental 
que conduziu ao agravamento dos pro-
blemas: “O que leva agora a uma situa-
ção já de desespero dos moradores são 
as medidas recentemente implemen-
tadas pela ANA e pela Vinci, gestoras 

aeroportuárias, que vedaram o acesso 
dos trabalhadores aos parqueamentos 
nas estruturas do Aeroporto. Ora estes 
trabalhadores viram-se forçados a pagar 
para estacionar no Aeroporto e começa-
ram a procurar locais alternativos de esta-
cionamento nos bairros mais próximos, 
não só na Encarnação mas também nos 
arruamentos adjacentes à Rua Cidade da 
Beira, por exemplo”.

Na opinião da autarca, “os Olivais pas-
saram a ser uma ilha na cidade de Lisboa 
para os quem vêm de fora e procuram a 
cidade de Lisboa para trabalhar no cen-
tro, além dos clientes do Aeroporto que 
voam para outros destinos e deixam o 
carro cá fora, se for preciso durante uma 
semana ou mais”. 

Soluções em cima da mesa
Entre os temas e propostas debatidos, 

merecem destaque o ordenamento do 
estacionamento com a pintura do pavi-
mento, a alteração dos sentidos do trá-
fego em várias ruas, a colocação de sina-
lização que limite o tráfego no bairro e 
ainda o recurso à EMEL para gerir o esta-
cionamento no bairro (um ponto que 
mereceu opiniões contra e a favor).

O vereador Carlos Castro e a Presidente 
Rute Lima sublinharam na sessão que não 
existe forma de impedir o acesso de qual-
quer pessoa (vinda de qualquer ponto do 
País) para estacionar nos Olivais, desde 
que estacione de forma legal.

Também por isso, a Presidente considera 
que “foi muito importante a presença da 
Polícia Municipal na sessão pública por-
que foi possível esclarecer algumas dúvi-
das em relação à atuação dos agentes da 
autoridade. Quando é chamada pelos 
moradores, a Polícia Municipal vê-se 

obrigada a multar não só os veículos que 
estão a vedar o acesso às moradias como 
todos os outros veículos estacionados 
em cima do passeio (como sempre esti-
veram), como resulta das normas legais”.

No plano das soluções, Rute Lima rei-
tera que “A JFO está atenta à situação e 
defenderá sempre os interesses dos oli-
valenses” e anuncia que vão ser apre-
sentados dois projetos em proposta 
aberta para os moradores se pronuncia-
rem. “Estes projetos abrangem a altera-
ção dos sentidos de trânsito, a definição 
de locais para estacionamento e a coloca-
ção de sinalização rigorosa, com o obje-
tivo de dissuadir a vinda de pessoas de 
fora para o Bairro da Encarnação. Aqueles 
que utilizam o bairro para estacionar têm 
os seus hábitos enraizados; acreditamos 
que será possível alterar esses hábitos 
mudando os acessos, os sentidos do trá-
fego e outros pormenores, para atenuar 
os efeitos do estacionamento sobre os 
moradores”.

Quanto à questão fraturante da vinda 
da EMEL, a autarca lamenta: “Não se pode 
agradar a gregos e a troianos. Recebemos 
vários pedidos na JFO para a vinda da 
EMEL para gerir o estacionamento neste 
e em outros pontos da Freguesia, por 
considerarem que é a única forma de 
resolver o problema. Há outros morado-
res que consideram que isto vai prejudi-
car a sua vida e resultar numa situação 
em que a EMEL se estende a outras par-
tes da Freguesia. Seja como for, há um 
acordo político que compreende todas 
as forças representadas na Assembleia de 
Freguesia em como a EMEL só virá para os 
Olivais com o acordo expresso da popu-
lação olivalense. E isto é nosso ponto de 
honra!”.

Estacionamento no Bairro 
da Encarnação em debate

Numa sessão pública aberta à população, a Junta de Freguesia de Olivais e a 
Câmara Municipal de Lisboa quiseram ouvir os moradores sobre o estacionamento 
no Bairro da Encarnação.

SESSÃO PÚBLICA
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São mais três artérias a juntar-se ao lote 
de arruamentos intervencionados ao 
abrigo do Programa Municipal Pavimentar 
Lisboa 2015-2020.

A Presidente Rute Lima fala de uma 
“extensa área da Freguesia de Olivais” que 
já recebeu pavimento novo e “um reforço 
das condições de circulação, de segu-
rança e de conforto”. 

Repetindo o que já foi dito em ocasiões 
anteriores, a autarca explica que o pro-
cesso passa pela sinalização das artérias 
mais necessitadas por parte da Junta de 
Freguesia, que depois vão sendo adicio-
nadas nas diversas fases de implemen-
tação do programa municipal de repa-
vimentação. “Continuam a existir outras 
ruas já sinalizadas, que obviamente vão 
ser objeto de intervenção, mas tudo isto 

tem os seus tempos”, esclarece Rute Lima. 
“O programa está a funcionar muito bem 
na cidade toda. Sei que temos moradores 
muito ansiosos tendo em conta o estado 
de degradação das suas ruas e junto às 
suas casas, mas temos alertado através 
dos nossos meios de comunicação que as 
nossas sinalizações têm estado a ser cum-
pridas pela Câmara Municipal de Lisboa e 
estamos cientes de que tudo está a andar 
em bom ritmo”.

Para finalizar, a Presidente afirma: 
“Temos tido motivos para estarmos orgu-
lhosos e felizes, porque vemos a Freguesia 
a mudar para melhor. Claro que por nós 
era já hoje, mas a cidade é muito grande, 
são muitos quilómetros de estrada para 
pavimentar e estas coisas não se fazem 
da noite para o dia”.

OBRAS PÚBLICAS

Novas repavimentações
A última leva de repavimentações na Freguesia deixou como novas as Ruas General 

Silva Freire, Capitão Santiago de Carvalho e Sargento Armando Monteiro Ferreira.

Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira

Rua General Silva Freire

Rua Capitão Santiago de Carvalho
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Conforme já foi explicado noutras edi-
ções deste Jornal, a Praça Cidade de São 
Salvador é também conhecida por «Praça 
das Maminhas», numa alusão histórica às 
mães dos Olivais representada pelos rele-
vos no pavimento da placa central.

A Presidente Rute Lima, responsável 
pelos pelouros do Urbanismo e Habitação, 
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes, explica que “a Junta de Freguesia 
de Olivais selecionou uma série de pra-
ças como candidatas a intervenção, no 
âmbito da requalificação de inúmeras pra-
ças na cidade de Lisboa”. Estas requalifi-
cações promovidas pelo Município têm 
como fio condutor a intenção de “propor-
cionar zonas de estadia e melhorar as con-
dições para o usufruto dos moradores, 
dotando o espaço público de mobiliário 
urbano e equipamentos como bebedou-
ros, espaços de fitness, entre outros”.  

E acrescenta: “Estamos muito satisfei-
tos com a requalificação que foi efetuada. 
Não pretendíamos remover nenhum 
aspeto histórico do desenho da praça, 
por isso o nosso contributo foi em todos 
os momentos o de promover uma repa-
ração da calçada e de correção dos danos 
provocados pelo arvoredo e pelas suas 
raízes”. A autarca recorda que está em 
curso o processo que vai trazer um quios-
que para o perímetro da praça, e que 
ainda não tem data marcada para se tor-
nar uma realidade. “Estamos a falar de 
um espaço que vai proporcionar outro 
conforto aos moradores e aos fregueses 
em geral, que lhes vai permitir sentar-se 
a tomar um café ou a beber uma água, 

enquanto as crianças si divertem no cen-
tro da praça ou no campo de jogos”.

Em relação a este processo, Rute Lima 
esclarece que ele “obedece a tramitações 
administrativas que têm os seus prazos e 
regras. É também a CML que vai proce-
der à colocação do quiosque, que depois 
será concessionado através de concurso. 
Vai estar sujeito aos regulamentos muni-
cipais no que diz respeito aos horários e 
temos a garantia de que não vai pertur-
bar o descanso dos moradores”. 

Por fim, resta assinalar que “o impasse 
em betuminoso vai também ser alvo de 
uma intervenção muito em breve”: “As 
duas empreitadas eram para decorrer em 
simultâneo mas como são de natureza 
diferente não houve essa possibilidade. 
Acreditamos que o mais tardar no mês 
de fevereiro a repavimentação vai estar 
concluída”.

Rute Lima termina com a referência aos 
arruamentos privilegiados com obras 
de requalificação: “Observando a nossa 
Freguesia, podemos constatar que exis-
tem várias intervenções em curso ou que 
vão ser alvo de requalificação a breve 
trecho, num novo ano cheio de novida-
des: temos a Praça da Viscondessa, em 
Olivais Velho, a Praça Cidade do Luso, a 
Rua Cidade de Porto Alexandre (praça 
dos vulcões) e a Praça Cidade de Díli, cujo 
projeto ainda está a ser ultimado. Um 
pouco dispersas por todos os bairros, são 
diversas requalificações que vão mudar a 
face das nossas praças, com um ano de 
2017 recheado de novidades”, remata.

ESPAÇO PÚBLICO

Praça Cidade de São Salvador 
requalificada

A também chamada “Praça das Maminhas” já se encontra requalificada, depois de 
uma empreitada da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa.
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As intervenções vão ser levadas a cabo 
pela Junta de Freguesia de Olivais, que 
executará as obras através de um proto-
colo de delegação de competências da 
Câmara Municipal de Lisboa.

Para a Presidente Rute Lima, “Os qua-
tro mercados que servem a nossa 
Freguesia não podem ser esquecidos. 
Num tempo de modernização e pro-
gresso que desvia algum público para as 

grandes superfícies comerciais, a beleza 
e qualidade do comércio local deve ser 
preservada”.

A autarca esclarece que estas obras 
consistem em melhoramentos que vão 
beneficiar as condições em que traba-
lham e operam os comerciantes, mas que 
vão também torná-los visualmente mais 
atrativos aos olhos dos clientes: “O nosso 
intuito é o de defender a importância do 
comércio tradicional e o de dinamizar 

a economia local. Também não pode-
mos esquecer que temos muitos fregue-
ses com dificuldades de mobilidade para 
quem é muito importante poderem fazer 
as suas compras nos nossos mercados”.

O vogal com o pelouro dos Mercados, 
José Ricardo Silva, traça um diagnós-
tico da situação atual destes equipa-
mentos, apontando os principais pro-
blemas: “Atualmente os Mercados dos 
Olivais, pese embora as reparações que 
têm vindo a ser feitas, continuam com 
carências de condições de trabalho para 
os comerciantes e de circulação para os 
utentes. Devido à deficiente manuten-
ção a que os mercados estiveram sujeitos 
durante anos, os pontos de entrada de 
água são muitos e de difícil reparação. A 
JFO todos os anos investe em reparação 
dos telhados, vidros, paredes e escoa-
mento de águas pluviais e de esgoto, o 
que tem minorado os problemas, mas 

todos os anos aparecem novos pontos de 
entrada de água. As instalações elétricas 
têm sido também alvo de atenção, pois 
com a humidade circundante são pontos 
sensíveis e de possíveis acidentes”.  
Assim, a intervenção irá passar pela pin-
tura interior e exterior, em todos os mer-
cados, exceto na célula B, onde será efe-
tuado outro tipo de intervenção; na 
célula E vai proceder-se à substituição da 
instalação elétrica e da cobertura trans-
parente; enquanto que os Mercados da 
Encarnação Norte e Sul vão ver melho-
radas as acessibilidades e as condições 
gerais de estadia. Importa ainda referir 
que a JFO vai colocar wc para os utentes 
no piso térreo do Mercado da Encarnação 
Norte (no exterior), para evitar que as pes-
soas tenham de subir ao piso superior.

Os trabalhos estão marcados para o 
mês de março, devendo dar-se por con-
cluídos no mês de abril.

Mercados dos Olivais  
vão ser requalificados

Os quatro Mercados da Freguesia vão receber intervenções de beneficiação a par-
tir do mês de março, para melhorar as suas condições de funcionamento.

COMÉRCIO LOCAL

Mercado da Encarnação Norte Mercado da Encarnação Sul

Mercado de Olivais Sul - EMercado de Olivais Sul - B
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A dupla intervenção tem como objeto 
a Praça Faria da Costa e a Praça Carlos 
Ramos, bastante próximas uma da outra, 
locais onde o estacionamento de fazia de 
forma desordenada e em condições de 
segurança deficientes.

Correspondendo às necessidades trans-
mitidas pelos moradores, a JFO deci-
diu avançar para a definição de estacio-
namento ordenado na zona, resolvendo 
duas situações distintas que o passar 
dos anos exacerbou: a existência de um 
espaço em terra batida e o velho campo 
de jogos, degradado e obsoleto.

“Começando por me referir à Praça 
Carlos Ramos, temos ali um espaço que 
foi sendo invadido pelos carros, contra a 
sua função original”, afirma a Presidente 
Rute Lima, responsável pelos pelouros do 
Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes. “Aquele 
bocado de terra que está ali fazia parte 
de um declive de relva que tinha a fun-
ção de embelezamento urbanístico. Com 
o passar dos anos e a procura de estacio-
namento, passou a ser um local de esta-
cionamento informal e até algo desapro-
priado e pouco digno para a utilização das 
pessoas. Sendo em terra batida, quando 
chove cria lama, quando está sol levanta 

pó”, explica a autarca. Notando que era 
“um anseio já antigo das pessoas que ali 
moram, que aquela zona fosse requalifi-
cada e transformada num verdadeiro par-
que de estacionamento”, Rute Lima realça 

que os olivalenses vão ganhar ali “algumas 
dezenas de lugares de estacionamento 
ordenado, com um muro de contenção 
para garantir a segurança dos bens e das 
pessoas e resolver aquele problema”.

Já em relação à Praça Faria da Costa, a 
Presidente recorda que o arruamento 
tinha um campo de jogos que servia as 
crianças e jovens do bairro: “Lembro-me 
dos meus tempos de criança, de andar ali 
a jogar à bola… Certo é que os jovens cres-
ceram e deixaram de frequentar aquele 
espaço, que passou a ser ocupado por veí-
culos. Quando a JFO fez a obra de requa-
lificação e o parque de estacionamento 

da parte de cima, junto à padaria, perce-
bemos que era necessário vedar o acesso 
àquela zona através dos pilaretes por 
questões de segurança e para preservar os 
caminhos”.

A intervenção nesta artéria passa pela 
remoção do que resta do campo de jogos, 
que atualmente não cumpre nenhuma 
função nem é utilizado pelos munícipes, 
e pelo embelezamento da praceta atra-
vés da requalificação dos passeios e das 
calçadas.

Em ambos os casos, trata-se de inter-
venções da responsabilidade da Junta de 
Freguesia de Olivais.

Quinta do Morgado 
ganha estacionamento

Por ação da Junta de Freguesia de Olivais, o Bairro da Quinta do Morgado vê concre-
tizadas duas empreitadas de criação de estacionamento.

ESPAÇO PÚBLICO
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A inauguração oficial do programa teve 
lugar na Biblioteca dos Olivais – Palácio 
do Contador-Mor, no dia 24 de feve-
reiro, e contou com a presença do pre-
sidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina.

Além da Presidente Rute Lima e do 
representante máximo do Município, 
juntaram-se à iniciativa a simpática apre-
sentadora de televisão Tânia Ribas de 
Oliveira, Sérgio Cintra, da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, Pedro Pinto de 
Jesus, da Gebalis e uma representante da 
Fundação Sporting, Celine Cepa.

A Santa Casa é parceira da JFO neste 
projeto desde a sua origem; os restan-
tes parceiros juntaram-se “a bordo” mais 
tarde, contribuindo com um apoio que 
assenta numa lógica de responsabilidade 
social das empresas e assegura a conti-
nuidade desta ideia. 

Afinal de contas, o que é o 
Olibaby?

Na prática, o Olibaby materializa-se 
através da oferta de um cabaz a todos os 
recém-nascidos cujos pais sejam recen-
seados na Freguesia de Olivais. Os caba-
zes, com um apontamento azul no mas-
culino e rosa no feminino, contêm artigos 
de puericultura como fraldas, chuchas, 
biberões e produtos de higiene, entre 
outros.

O intuito é o de sensibilizar os pais e 
mães olivalenses para a importância de 
educarem os seus filhos e filhas numa 
perspetiva de fomento da igualdade em 
todas as suas vertentes.

Para receberem o apoio, os pais dos 
recém-nascidos só têm de dar nota à 
Junta de Freguesia de Olivais que o seu 
bebé já nasceu (no mês seguinte ao do 
nascimento), e ganham assim o direito 
ao cabaz, independentemente das con-
dições particulares.

 “A ideia do Olibaby não é genetica-
mente nossa”, explica Rute Lima. “Foi uma 
ideia que surgiu na Junta de Freguesia 
de São Domingos de Benfica, que imple-
mentou um projeto semelhante. Numa 
conversa com o presidente dessa autar-
quia, achei o projeto muito interessante 
e resolvi aplicá-lo em moldes semelhan-
tes aqui na Freguesia de Olivais”.

A Presidente esclarece ainda que este 
projeto visa “enraizar um pensamento 
sobre a igualdade”, mais do que uma 
mera oferta: “Não se fixa tanto na ques-
tão da prendinha, de uma lembrança, 
de necessidade social, mas na questão 
da igualdade entre os seres humanos. 
Todos nascemos em igualdade, indepen-
dentemente da nossa raça, da nossa cor, 
dos meses que tenhamos à nascença, 
da classe social, se nascemos na clínica, 
no hospital ou em casa, pelo que todos 
devemos conduzir as nossas vidas em 
condições de igualdade. Somos seres úni-
cos. Devemos transmitir esta mensagem 
aos nossos pais, que o outro é igual a nós, 
não obstante as nossas diferenças. Fazer 
este registo no momento do nascimento, 
um momento tão importante e especial, 
é o nosso contributo para ajudar a trans-
formar a sociedade de um ponto de vista 
humanista. É um momento muito sim-
bólico, inesquecível. Que os bebés oliva-
lenses possam fazer parte de uma nova 
geração de bebés, mais humana, igualitá-
ria e justa”.

Alegria na Biblioteca no 
arranque da iniciativa

No dia da apresentação do projeto, e 
depois de ter sido auscultado ao este-
toscópio por um pequeno médico oli-
valense (ou não fosse a sexta-feira ante-
rior ao Carnaval), Fernando Medina teve 
oportunidade de elogiar a iniciativa, que 
na sua opinião “ajuda a criar mais opor-
tunidades e igualdades, para todos, dos 
mais novos aos mais velhos, e fazer de 
Lisboa uma melhor cidade”.

O presidente da Câmara reiterou a 
máxima de “não deixar ninguém para 
trás” numa sociedade que se quer “huma-
nista e igualitária” e numa cidade que 
sempre foi “aberta, inclusiva e diversa” 
como é a cidade de Lisboa. “Esta visão de 
que este é que é o coração da governa-
ção da cidade, o cuidarmos que cada um, 
dos mais jovens aos mais velhos, tenha 
o direito a encontrar aqui as oportuni-
dades para se ser tudo aquilo que quiser 
ser, é uma obrigação que levamos muito 
a sério”, apontou o edil.

Fernando Medina também agrade-
ceu o contributo das seniores presentes 

na sala da Biblioteca, vindas do Centro 
de Dia da JFO, e destacou a importân-
cia do diálogo intergeracional e o papel 
que os mais velhos têm no dinamismo 
da cidade. Estas senhoras também con-
tribuíram para os cabazes, bordando fral-
das e fazendo casaquinhos e botas para 
os recém-nascidos.

Nas suas palavras, Rute Lima fez eco das 
ideias referidas neste texto, ressalvando 
que “o nascimento de uma criança é um 
dos momentos mais felizes da vida das 

famílias”, um momento ao qual a Junta 
de Freguesia de Olivais se associa através 
desta iniciativa.

A madrinha do projeto, Tânia Ribas de 
Oliveira, confessou que se identificou “de 
imediato” com a campanha, que conside-
rou “uma forma de abraçar o que é nosso 
mesmo não nos pertencendo”.

No fim da sessão, as crianças do Jardim 
de Infância da Escola Sarah Afonso rece-
beram presentes para assinalar o dia, dis-
tribuídas pelos vogais do Executivo da 

Os recém-nascidos olivalenses são os protagonistas de um projeto novo da Junta 
de Freguesia de Olivais, em conjunto com vários parceiros: o Olibaby.

um mimo para os bebés…  
... e um incentivo na educação 
para os direitos humanos

um mimo para os bebés… 

Olibaby
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Junta de Freguesia de Olivais.
A Presidente Rute Lima renova através 

destas linhas o agradecimento que diri-
giu aos parceiros do Olibaby, Santa Casa, 
Gebalis, Chicco e Fundação Sporting: 
“Esta parceria conjunta deriva da perce-
ção que partilhamos, de que temos uma 
obrigação cívica e um papel na formação 
humanista. Temos o orgulho de contar 
com estes parceiros de excelência para 
garantir que o projeto tem tudo para ser 
bem-sucedido!”.
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Foi constituída no dia 27 de janeiro a 
Comissão Social de Freguesia de Olivais 
(CSFO), um órgão que será fundamen-
tal para as parcerias locais no âmbito da 
intervenção social.

Os Olivais passam assim a fazer parte 
do lote das 19 freguesias onde existe uma 
Comissão Social de Freguesia, um impor-
tante órgão de articulação entre institui-
ções e agentes locais, que permite desen-
volver um trabalho na área social mais 
centrado no planeamento estratégico.

É a Junta de Freguesia, na pessoa da sua 
Presidente (ou de um representante por 

si designado) que preside à CSFO, cuja 
missão é a de “contribuir para a resolu-
ção mais eficaz e eficiente de situações 
de pobreza e exclusão social, através da 
uma gestão local participada, consen-
sualização de objetivos e otimização dos 
recursos existentes. O trabalho a realizar 
baseia-se nos princípios da subsidiarie-
dade, solidariedade, articulação, integra-
ção, inovação, participação e igualdade 
de género”.

Integram a CSFO, além da JFO, varia-
das entidades, desde a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa à Câmara 
Municipal de Lisboa, passando pela PSP, 
coletividades e associações olivalenses, 
agrupamentos de escolas e entidades 
de ensino privadas, centro de saúde e as 
várias forças políticas.

Decorreu no dia 1 de fevereiro uma reu-
nião descentralizada da Câmara Municipal 
de Lisboa nos Olivais.

No auditório da Escola Secundária 
António Damásio, os munícipes previa-
mente inscritos tiveram oportunidade de 
apresentar as suas queixas e preocupa-
ções aos representantes municipais.

A Presidente Rute Lima marcou presença 
na sessão, onde também esteve José 
Moreno, autarca do Parque das Nações.

Entre os temas mais abordados na 
Freguesia de Olivais, destacam-se o esta-
cionamento, o trânsito e acessibilidades. 
Estes foram também os temas que domi-
naram a intervenção de Rute Lima, que 
subscreveu as queixas dos moradores e 
chamou a atenção especificamente para 
os arruamentos adjacentes à Rua Cidade 
da Beira e para o Bairro da Encarnação, 
vítimas da pressão do estacionamento ori-
ginado pelas medidas tomadas pela Vinci 
e pela ANA, que prejudicaram os trabalha-
dores do Aeroporto Humberto Delgado.

 1  MUNICÍPIO

Reunião 
descentralizada 
da CML

Conselho Olivalense voltou a reunir. 
Esta foi a terceira reunião do conselho 
Olivalense, a qual aconteceu no passado 
dia 10 de fevereiro. Problemas de estacio-
namento na freguesia dos olivais, carên-
cias no âmbito de assistência médica em 
centro de saúde, e propostas para con-
decorações olivalenses, foram os temas 
abordados nesta reunião.

De lembrar que o Conselho Olivalense 
reuniu e tomou posse pela primeira vez 
em março de 2016 dando cumprimento 
a uma necessidade, mas também a uma 
promessa eleitoral. O Conselho tem por 
objetivo aglomerar num único órgão 

todas as forças vivas da sociedade oliva-
lense e por missão opinar, aconselhar e 
ajudar com as suas experiências no ter-
reno a encontrar soluções para vários pro-
blemas que aqui e ali vão sendo detetados 
na freguesia. Uma missão possível atra-
vés deste órgão uma vez que nele estão 
representados os muitos e diferenciados 
setores da sociedade olivalense, como é 
o caso dos: Rotary Clube Lisboa, associa-
ções culturais e desportivas, Escuteiros e 
paróquias, agrupamentos escolares, regi-
mentos militares, PSP, bombeiros, parti-
dos políticos entre outros. De salientar 
que este conselho está divido por cinco 
grupos de trabalho: associativismo e cida-
dania, economia e comercio local, segu-
rança, proteção e socorro, ambiente e 
espaço urbano, e funções sociais.

Cinco grupos de trabalho que em unís-
sono continuarão a dar o seu melhor em 
prol da freguesia e dos olivalenses.

 2  SOCIEDADE

Conselho 
Olivalense

 4  INTERVENÇÃO SOCIAL

Já temos Comissão 
Social de Freguesia!

Desde a sua génese, mais de 8 mil 
jovens foram já acompanhados em algum 
momento das suas vidas pelo projeto 
Desafios. Números reveladores do sucesso 
do projeto Desafios. Um projeto que nasceu 
para dar resposta à prevenção no âmbito 
da toxicodependência, mas que cresceu e 
evoluiu, alargando em muito a sua área de 
ação.  Afirmações de  Rita Fontoura coorde-
nadora do projeto, adianta também: “por 
estes dias o projeto conta já com o reco-
nhecimento de vários centros hospitalares, 
como é o caso do Hospital da Estefânia e 
S. Maria, que inclusive, encaminham para 
o projeto jovens nessas unidades hospita-
lares assistidas, e que pertencem à fregue-
sia., para além disso, existem também par-
cerias com a Direção Geral de Reinserção 
Social, clinica da Encarnação extensão 

do Hospital da Estefânia, e Santa Casa da 
Misericórdia bem como com a comissão de 
proteção de menores, que  encaminham 
igualmente  para o projeto jovens a neces-
sitar de acompanhamento  na preparação 
do seu futuro. Hoje em dia, o projeto não 
se fica pelos jovens, trabalhar com os pais 
e com as famílias, passou também a ser 
uma pratica do projeto, dando assim ferra-
mentas todos em pé de igualdade para um 
sucesso garantido nas suas vidas” - acres-
centa Rita Fontoura. De salientar que no 
presente o projeto acompanha cerca de 110 
crianças individualmente e 470 em grupo e 
meio escolar. Para tanto, tem no ativo 4 psi-
cólogas clinicas, uma psicóloga educacio-
nal e uma educadora social. Para além do 
funcionamento na JFO o programa desen-
volve-se também nas escolas de primeiro 
ciclo no horário de atividade escolar. O pro-
jeto destina-se a toda a comunidade oliva-
lense e está aberto a todos os que necessi-
tam de ajuda para enfrentar e ultrapassar 
obstáculos ao encontro de futuro com 
perspetivas de sucesso. 

 3  AÇÃO SOCIAL

        Projeto 

Desafios
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Caminhadas 2016 são já uma recordação 
de muita alegria e sucesso que deixaram 
saudade. A exposição fotográfica levada a 
cabo no último mês de fevereiro são prova 
disso mesmo. Todos quiseram rever os 
caminhos partilhados e percorridos.

Agora, é já tempo de pensar o futuro, por 
isso mesmo 2017 já tem plano para novas 
aventuras. Assim sendo, fique a saber que 
para este décimo ano de atividade, serão 
oito as caminhadas, a levar a cabo.

A primeira delas aconteceu em feve-
reiro, e teve por destino as margens do rio 
Soraia − Coruche, foram 8,5 km de aven-
tura e convívio num percurso considerado 
de fácil acesso.

Os próximos destinos são: Grande Rota 
do Zêzere, Aldeias de Xisto da Serra da 
Lousã, Margens do Grande Lago do 
Alqueva, encantos de Odeceixe pela 
Rota Vicentina, Guincho pelo caminho de 
Santiago, Fragas de S. Simão, e por último 
Cabo Espichel/Praia do Meco.

Se estes destinos lhe abriram o apetite e 
se é daqueles que ama a natureza, gosta 
de exercício, dá valor à sua saúde, e gosta 
de conviver, pode e deve inscrever-se 
numa ou em todas as atividades, presen-
cialmente na JFO ou por email.

Cada uma das caminhadas comporta 78 
participantes e o custo por pessoa é de 
três euros que a serem pagos no próprio 
dia da caminhada. O transporte em auto-
carro é assegurado pela autarquia.

 Está assim tudo a postos para o receber 
para caminhar connosco! 

Só a meteorologia poderá comprometer 
o calendário. Mas contamos com S. Pedro, 
que também foi um bom caminhante.

A centenária SFUCO, que já conta com 
130 anos de existência, participou com a 
sua banda filarmónica pela terceira vez 
no Concerto de Ano Novo - BEMOL.

O brilhantismo habitual dos seus músi-
cos fez do concerto um sucesso, mais um, 
a juntar a tantos outros e a merecer mui-
tos aplausos! Estes concertos que já vão 
na sua terceira edição consecutiva, são o 
resultado feliz de uma parceria entre fre-
guesias vizinhas, Beato, Marvila e Olivais.

Este ano o concerto de encerramento 
teve lugar no Fórum Lisboa, e contou na 
plateia com muitos convidados que não 
quiseram faltar ao evento.

Presente, a assistir a este momento 
sublime, esteve a presidente da Junta 
de Freguesia dos Olivais, Rute Lima, uma 

apaixonada confessa por música que 
tem pela banda Filarmónica da SFUCO 
um sentimento maior: “Sou e fico a cada 
dia que passa mais orgulhosa da SFUCO, 
um tesouro com 130 anos de história 
da nossa freguesia. Orgulho imenso na 
nossa Banda Filarmónica.

As grandes casas fazem-se de bons diri-
gentes associativos, excelentes parceiros 
de terreno que elevam com elegância, 
educação e humildade a bandeira dos 
Olivais. Palavras expressas de Rute Lima 
sobre a SFUCO, e a sua banda.

No que ao evento diz respeito a presi-
dente da JFO, no fecho desta 3ª edição, 
faz questão de agradece todos os para 
ela contribuíram: “Um agradecimento a 
todos os órgãos sociais da SFUCO, aos 
meus colegas presidentes de Beato e 
Marvila, vogal da cultura Ana Crista e 
por último, mas não menos importante, 
vereadora da Educação da CML lisboa, 
Catarina Albergaria.”

Banda da SFUCO em 
Concerto de Ano Novo 

Vem aí a 85º edição das Marchas Populares! 
Este ano mais uma vez a Freguesia dos 

Olivais vai marcar presença na Avenida da 
Liberdade, com a garra de sempre e apos-
tada em ganhar.

As inscrições para participantes estão 
a decorrer, cabendo a organização, mais 
vez ao clube de pesca e desporto de Santa 
Maria dos Olivais, e conta, como sempre o 
apoio da Junta de Freguesia de Olivais e 
da Câmara Municipal de Lisboa.

O primeiro ensaio da marcha dos Olivais 
desta 85º edição já tem data marcada e vai 

acontecer no dia 20 de março, na Escola 
Secundária Eça de Queiroz, às 21 horas.

As tradições e as memórias dos seus 
arraais, são este ano o mote para a letra 
da marcha da nossa freguesia, a qual foi 
submetida a concurso que decorreu até 
27 de janeiro. Está assim dado o pontapé 
de saída para ter tudo a postos, e mais 
uma vez fazer cumprir a tradição, das fes-
tas populares da cidade, cuja atração cen-
tral é sem duvida o desfile dos marchantes 
dos vários bairros da cidade de Lisboa na 
noite de 12 de junho, que leva milhares de 
pessoas à avenida da Liberdade, uns com 
o objetivo de apoiar o seu bairro, e apenas 
para apreciar e dar um pezinho de dança. 

De relembrar que na edição anterior, a 
Marcha dos Olivais ficou honrosamente 
classificada em 10º lugar em ex-aquo com 
a Marcha da Mouraria, totalizando 190 
pontos, entre as 20 marchas a concurso. 

 5  DESPORTO

Marcha 
dos Olivais

 7   SOCIEDADE

Caminhadas 
2016/ 2017

 6  CULTURA

Olivalenses dizem sim à solidariedade. 
Isso mesmo ficou mais uma vez provado 
na última recolha de alimentos levada a 
cabo pela Junta de Freguesia de Olivais.

A campanha como habitualmente acon-
teceu nos hipermercados do Pingo Doce 
do Spacio Shopping, dos Jardins do Cristo 
Rei e da Avenida Infante D. Henrique, bem 
como nos supermercados Minipreço, na 
Rua Alferes Barrilaro Ruas e Circular Sul 
do Bairro da Encarnação. A Campanha 
teve lugar no passado dia 11 e contou 
com a participação e ajuda de voluntá-
rios, funcionários da JFO, escuteiros e a 
Associação “novos Rostos Novos Desafios. 

A recolha de alimentos de géneros não 

perecíveis, como cereais arroz, atum, 
massas, salsichas e leite entre outros, 
revelou-se mais uma vez um sucesso.

Assim sendo, esta recolha permitirá que 
a loja social fique de novo e uma vez mais 
recheada e assim contribuir para que as 
mesmas sejam agora distribuídas pelas 
cerca de trezentas famílias apoiadas pela 
Loja Social da Junta de Freguesia dos 
Olivais. De salientar que as famílias apoia-
das são de fato famílias em situação de 
carência efetiva e foram devidamente 
analisadas e acompanhadas pelo gabi-
nete de ação social da JFO.

Para a presidente Rute Lima estas são 
ações de grande relevo motivo de orgu-
lho em todos os olivalenses porque 
como afirma: “Temos uma freguesia soli-
dária, que contribui e se interajuda. 

Hoje pelos outros, amanhã por nós”. 
Remata a presidente para quem a causa 
social é uma causa maior. 

 8   SOLIDARIEDADE

Recolha 
de Alimentos  
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O calendário das sessões aproveitou a 
proximidade com o Dia dos Namorados, 
assinalado a 14 de fevereiro, e reuniu a 
Presidente Rute Lima, a psicóloga Cristina 
Reis, da Junta de Freguesia de Olivais, e os 
jornalistas José Gabriel Quaresma (TVI) e 
Inês Carranca (RTP).

José Gabriel Quaresma visitou a Escola 
Fernando Pessoa e a Escola António 
Damásio; Inês Carranca visitou a Escola 
Eça de Queirós e a Escola das Piscinas. Em 
todos os casos, as sessões foram muito 
participadas pelos alunos de vários esca-
lões etários, correspondentes aos anos 
do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.

“Fala-se muito na violência doméstica, 
um fenómeno com cada vez mais visibili-
dade”, nota Rute Lima. “Ora ela não surge 
do nada. Há muitos indicadores que reve-
lam que a violência doméstica tem raí-
zes lá mais atrás, na fase do namoro. E 
quando falamos de namoros em que 
acontecem determinadas situações que 
já constituem sinais de alarme, não esta-
mos a falar de pessoas más, com tendên-
cias agressivas. Estamos a falar de jovens 
adolescentes que, no gerir dos seus afe-
tos, da relação física, da relação sexual, 
ainda não atingiram a maturidade adulta 
e não estão despertos para o problema”.

A Presidente revisita uma ideia muito 
debatida nas quatro conferências, expli-
cando que “é fácil os jovens confundirem 
as pessoas com bens materiais e apro-
priarem-se do outro como sendo deles, 

incutindo-lhes obrigações ou proibições 
sobre a sua forma de estar. Não podes 
falar com A ou B, não podes vestir essa 
saia ou usar esse decote. Infelizmente, 
esta prática não é incomum, embora seja 
desvalorizada por todos: pais, professo-
res e por eles próprios”.

Porque ninguém pensa que será, no 
futuro, protagonista de uma situação de 
violência doméstica, e porque é impor-
tante falar sobre isso numa fase precoce, 
a Junta de Freguesia promoveu estas 
conferências para ajudar a definir o que 
é saudável e o que não é saudável numa 
relação de namoro. Os jovens puderam 
colocar questões e debater entre si a 
problemática.

Em jeito de avaliação, a autarca declara: 
“Gostámos muito, foi uma experiên-
cia extraordinária, com uma partici-
pação elevadíssima. Além das quatro 
conferências nas nossas escolas, preten-
demos ainda promover mais duas: uma 
na Escola de Comércio de Lisboa, outra, 
a pedido da Secundária Eça de Queirós, 
que contemple os alunos do secundá-
rio do Parque das Nações. Sentimos que 
tocámos em assuntos que lhes são caros 
e em certos casos sentimos até que mui-
tos deles já passaram por situações aná-
logas nas suas vidas, nos amigos ou na 
família. Foram quatro sessões muito enri-
quecedoras e será também importante 
os pais começarem a ficar mais conscien-
cializados para este problema”.

Conferências nas escolas alertam para a 

violência no namoro
A Junta de Freguesia de Olivais promoveu quatro conferências nas escolas da 

Freguesia, onde participaram Rute Lima, uma psicóloga e dois conhecidos jorna-
listas convidados.

EDUCAÇÃO

Escola António Damásio

Escola Eça de Queirós

Escola das PiscinasEscola Fernando Pessoa
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Linha SOS Olivais

800 913 956
Apresentação pública | 8 de Março
18h30 | Escola Adriano Correia de Oliveira
Com aula de salsa dinamizada pelo Professor Marco de Camillis

Olivais
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Semana da Mulher
Escola Adriano Correia de Oliveira e Casa da Cultura dos Olivais

O Dia da Mulher está a chegar e a junta de freguesia vai organizar dois dias especiais 
para todas as mulheres olivalenses. Se quiser aprender salsa, junte-se a nós numa aula 
aberta na Escola Adriano Correia de Oliveira, às 19h, com a participação do professor 
Marco de Camillis. Ou como alternativa visite a inauguração da exposição “Na Pele” da 
artista Cathy Douzil, no dia 11 de março às 18h, entrada livre. 

PROJETO BIPZIP

Atelier de Costura 
Inscrições de 2.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 19h00
Telef.: 211 389 732 

No âmbito do projeto de inclusão social Bipzip, promovido pela Junta de Freguesia 
e Câmara Municipal de Lisboa, estão abertas as inscrições para um atelier de cos-
tura que terá lugar no Espaço Comunitário Bensaúde, no Bairro Alfredo Bensaúde.  
A participação é livre.

FREGUESIA DE OLIVAIS

Olibaby         
Rua General Silva Freire, Lote C
Telef.: 218 540 690; e-mail: geral@jf-olivais.pt

Já conhece o nosso programa Olibaby! Um programa que pretende festejar com as 
famílias olivalenses esta nova etapa presenteado o seu bebé com uma cesta repleta de 
fraldas, chuchas, biberons, produtos de higiene entre outros produtos de puericultura.

Para se inscrever, dirija-se à Junta de Freguesia de Olivais. Os kits são entregues todas 
as últimas 2ª feiras de cada mês.

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

Ginásios ao Ar Livre
Rua do Dondo e Rua Alferes Barrilaro Ruas

É um apaixonado/a por fitness, quer perder uns quilinhos ou simplesmente aderir a 
um estilo de vida saudável, disfrutando simultaneamente do contato com a natureza 
então esta proposta é para si. Nas Ruas do Dondo e Alferes Barrilaro Ruas, tem ao seu 
dispor um ginásio com Barras ao ar livre. Abdominais, flexões, elevações, trabalho de 
pernas e braços, tudo é possível num único local, e sem custos financeiros.

DESPORTO 
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Este é um projeto de recuperação dos 
espaços verdes que já estava em exe-
cução antes de ter início o projeto mais 
abrangente de requalificação do Bairro da 
Encarnação, que vai renovar a face de um 
dos ex-líbris da Freguesia de Olivais.

“Esta intervenção faz parte do nosso 
projeto político de devolver os espaços 
aos cidadãos, que orienta a nossa filoso-
fia de ação no espaço público”, aponta a 
Presidente Rute Lima, responsável pelos 
pelouros do Urbanismo e Habitação, 
Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes. “Em termos urbanísticos, temos 
na Encarnação um bairro fechado, muito 
bem delimitado geograficamente, em 
forma de borboleta, um bairro quase geo-
métrico. Tem quatro jardins, dois na parte 
Norte, dois na parte Sul, que infelizmente 
foram um pouco votados ao abandono ao 
longo dos anos. Acabaram por ficar deser-
tos da utilização por parte dos moradores”, 
lamenta a Presidente, que fala de um ciclo 
que se perpetuou: a degradação afastava 
os moradores e a ausência deste usufruto 
conduzia a mais degradação. 

“Não obstante os obstáculos coloca-
dos, como pilaretes e cimento, os veículos 
foram-se apropriando destas áreas verdes, 

algo que não só não faz sentido como 
deve ser combatido. Damo-nos por satis-
feitos com o andamento das obras que 
promovemos, na certeza de que vão resul-
tar em espaços nobres de excelência. Dois 
desses jardins influenciaram o nosso orça-
mento de 2016. Agora em 2017 completa-
remos a tarefa, com os dois restantes”.

A intervenção pretende criar áreas de 
lazer para as famílias, com uma zona infan-
til destinada ao usufruto das crianças, ser-
vidas por mobiliário urbano para a perma-
nência dos adultos, chafarizes e aparelhos 
de fitness ao ar livre. 

Tudo isto sem esquecer, como é evi-
dente, a recuperação dos espaços verdes 
e das áreas adjacentes: “Vamos devolver a 
dignidade dos caminhos pedonais, tudo 
vai ter um aspeto muito mais agradável!” 
regozija-se a Presidente Rute Lima, que 
conclui com a seguinte nota: “Seria inte-
ressante dar um nome a estes jardins, que 
vão ter temáticas alusivas aos quatro ele-
mentos da natureza: terra, ar, água e fogo”.

As obras são executadas pela Junta de 
Freguesia de Olivais através de um proto-
colo de transferência de verbas da Câmara 
Municipal de Lisboa.

Os quatro jardins do Bairro da Encarnação – dois na parte Norte, dois na parte 
Sul –, devidamente recuperados, vão passar a ser espaços privilegiados para o 
usufruto das famílias.

Vão ser 
requalificados

Jardins do 
Bairro da Encarnação 
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ATÉ 5 MARÇO
Exposição “Tempos Dispersos”
Casa da Cultura
Pintora Margarida Reis Silva. Entrada Gratuita. 

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 15 de março.

“Toca a Mexer GOLD”
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na 
loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
10h00 às 11h00: 2.ª feira - Pavilhão da ADCEO;  
5.ª feira - Escola EB1/ JI Alice Vieira; 6.ª feira - Escola 
EB1/ JI Adriano Correia de Oliveira. 
Preços: €3/mês (uma vez por semana); €6/mês 
(duas vezes por semana); €9/mês (três vezes 
por semana).

“Toca a Mexer FITENSS”
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na 
loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
18h30 às 19h30: 2.ª feira - Escola EB1/ JI Adriano 
Correia de Oliveira; 4.ª feira - Escola EB1/ JI Pauli-
no Montez. Preços: €5/mês (uma vez por semana); 
€10/mês (duas vezes por semana).

15 DE MARÇO
Rastreio Cardiovascular Gratuito
Quinta do Morgado - junto ao Mercado 
Encarnação Norte. 
Horário: 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

20 DE MARÇO
Inscrição de Marchantes - 1.º ensaio
Escola Eça de Queirós – 21h00
Informações na sede da Junta de Freguesia.

TODO O MÊS
Atelier de Costura
Espaço Comunitário Bensaúde
Quer aprender a costurar? Tem aqui a sua 
oportunidade! Formação e inscrição gratuita! 
Horário: 2.ª a 6.ª feira, das 15h00 às 18h00.
Contato telefónico: 211 389 732

MARÇO A SETEMBRO
Caminhadas 2017
Acessível a pessoas sem qualquer limitação física. Limite máximo de 78 participantes por ativida-
de. Inscrição prévia na 2.ª feira anterior à data da sua realização. Custo por participante: € 3, pagos 
no dia da caminhada. Transporte assegurado pela autarquia. Inscrições: caminhadas@jf-olivais.pt 
(nome, BI/CC, data nascimento, contacto telefónico). Informações através do 218 540 690.

TODO O MÊS

TODO O MÊS1, 7, 8 E 25 DE MARÇO
Hora do Conto
Biblioteca dos Olivais 
Público infantil. Entrada livre.
1  de março: 10h00 - crianças dos 2 aos 4 anos; 
7 de março: 10h00; 8 de março: 14h00; 25 de 
março: 11h00.

8 E 11 DE MARÇO
Semana da Mulher
8 de março − Escola Adriano Correia de Oliveira
18h30: Lançamento da Linha SOS Olivais – Somos 
a sua voz. Entrada livre.
19h00: Workshop de Dança
Formador: Marco de Camillis. Entrada gratuita.
11 de março − Casa da Cultura dos Olivais
18h00: Inauguração da Exposição “Na Pele”
Da artista Cathy Douzil, estará patente até dia 
6 de abril. Entrada livre. 
18h30: Conferência “Mulher nas Artes”
Convidadas: artista plástica Cathy Douzil, can-
tora Cristina Quest e bailarina Ana Marques. 
Momento musical com Cristina Quest.
Entrada Livre.  

11 DE MARÇO
Ioga entre Histórias  
Biblioteca dos Olivais − 11h00
Apresentação do livro “O crocodilo que afinal 
era um jacaré” e Ioga para crianças. 
Público infantil (+ 4 anos). Inscrições gratuitas: 
bib.olivais.emp@jf-olivais.pt ou 218 507 100.

ATÉ 21 DE MARÇO
Inscrições Corrida Sempre Mulher 
Inscrições até 21 de março: 918 234 803 
ou www.corridasempremulher.com.  
Preço de inscrição: € 12 para a caminhada, 
€ 13 para a competição. 
A verba angariada reverte a favor da 
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher 
com Cancro. Participe!

24 DE MARÇO
Conversas de Café  
“Plano Local de Proteção Civil“
Casa da Cultura − 21h00
Convidado: vogal do executivo José Ricardo 
Silva (Pelouros: Comércio, Serviços e Turismo, 
Mobilidade e Transportes, Segurança e Prote-
ção civil). Entrada livre.

28 E 30 DE MARÇO
Leitura de Histórias
Biblioteca dos Olivais − 17h00
Leitura de histórias em contínuo, no âmbito da 
Semana da Leitura. Público infantil e familiar. 
Participação livre.
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