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Reunião Junta de Freguesia 
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 28 de 
fevereiro, pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência)p.
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2000 participantes na 28.ª Edição 
da Corrida São Silvestre dos Olivais 

Fernando Medina e Rute Lima 
em presidência aberta nos Olivais
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“Peço desculpa, mas retiro-me” – Mário Soares
A Mário Soares, Portugal deverá para sempre o esplendor 
de viver sem medo.

Luto nacional parece-nos a todos um 
termo diminuto e somenos abrangente, 
quando a personalidade que está em 
causa é Mário Soares.

Liberdade e democracia foram, sem 
dúvida, os dois grandes projetos da vida 
de Mário Soares, que, ao longo do seu per-
curso e através do exemplo prático, foi for-
mando consciências sociais.

Acima de tudo e para além de qualquer 
fator ideológico, foi um Homem de con-
vicções inabaláveis. Um Homem que não 
calou a sua consciência perante os valo-
res que para ele eram os valores maiores 
pelos quais se deve pautar a política.

A luta pela Liberdade, pela Democracia, a 
frontalidade e o seu espírito audaz e com-
bativo colocaram-no na frente de mui-
tas batalhas, quer fosse ao lado das lutas 
estudantis, quer fosse na luta contra a uni-
cidade, quer na luta contra a hegemonia 
política tentada em Portugal no pós-25 de 
abril, quer na adesão à União Europeia, 
quer na defesa genuína e destemida de 
Portugal e dos portugueses.

Mário Soares disse sempre: Presente!
Mário Soares era assim. Não queria um 

“Portugal Amordaçado”.
Queria um Portugal livre do regime fas-

cista, queria um Portugal progressista, 
europeísta, onde homens e mulheres 
pudessem viver plenos de liberdades e 
garantias e com a dignidade que todas e 
todos merecem e têm direito.

O Homem que podia ter sido apenas 
mais um português, filho de uma classe 
social privilegiada. Mas não... De forma 
altruísta, corajosa e determinada, pelos 
ideais de uma bandeira lutou, pelos ideais 
de uma bandeira foi deportado, pelos 
ideais de uma bandeira foi perseguido 
e vigiado pela PIDE, pelos ideais de uma 
bandeira foi exilado e hoje... todos nós, 
Portugueses, conhecemos e vivemos algo 
tão natural como o ar que respiramos e a 
que muitos, ainda e infelizmente, não dão 
valor: a Liberdade assente num Estado 
de Direito democrático que se rege pelos 
valores da República.

A nossa bandeira, a nossa República, a 
República Portuguesa.

Há homens assim. Não muitos, mas 
há-los. Homens que não esmorecem. 
Homens que às entranhas e às suas 

convicções vão buscar ânimo e força para 
se manterem intransigentes, quando o 
que está em causa são os valores e os 
ideais de uma nação.

Mário Soares não morreu. Morreram sim 
aqueles que, apesar de passarem por vidas 
públicas, se revelam inúteis por falta de 
coragem, por falta de convicções.

Mário Soares viveu livre e retirou-se livre. 
E essa é a lição que todos devemos reter.

Retirou-se fisicamente. Continuará vivo 
através do Portugal de hoje e do Portugal 
de amanhã, através dos filhos de Abril, 
dos netos de Abril e das gerações vindou-
ras, porque todos somos herdeiros de um 
legado vivo do qual nos alimentamos a 
cada minuto que passa, o sermos livres e 
vivermos em democracia.

“Medo toda a gente tem, mas há alguns 
que o vencem e outros que se deixam ser 
vencidos” – Mário Soares

A Mário Soares, Portugal deverá para 
sempre o esplendor de viver sem medo.

Até sempre!
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Esta é uma intervenção que vem dar 
resposta a algumas carências significa-
tivas e que recai sob a alçada da Câmara 
Municipal de Lisboa, no âmbito do pro-
grama de requalificações do parque esco-
lar da cidade.

Ao abrigo da reforma administrativa 
concretizada em 2013, as obras estruturais 
nos edificados dos equipamentos escola-
res competem ao Município, enquanto as 
obras de pequena manutenção compe-
tem às juntas de freguesia.

A vogal com o pelouro da Educação, 
Anabela Silva, explica que “a Escola Arco-
Íris tinha um problema grave ao nível da 
cobertura, que fazia com que chovesse no 
pavilhão central, um espaço muito impor-
tante que serve de abrigo às crianças 
quando chove, além de acolher as aulas de 
Educação Física”. Para a vogal é claro que 
a cobertura “tinha de ser reparada urgen-
temente”, pois exibia “infiltrações várias”. 
Noutro aspeto, o refeitório era pequeno e 
desadequado à dimensão da população 
estudantil: “As crianças tinham de fazer 
três turnos de almoços e mesmo assim o 
refeitório ficava completamente cheio”, 

refere Anabela Silva. Por fim, a vogal des-
taca uma outra mais-valia contemplada 
no projeto de requalificação: “O ginásio 
divide a escola em dois e não há comu-
nicação de um lado para o outro sem ser 
implicando o atravessamento do giná-
sio. Acontece que a circulação de pessoas 
inviabiliza qualquer atividade que esteja a 
decorrer nesse espaço, mesmo que seja só 
por causa do ruído”. A requalificação prevê 
a criação de uma ligação superior (apro-
veitando a grande dimensão do pé-direito 
do ginásio), para possibilitar a circulação 
sem que seja necessário interromper as 
aulas. Já no espaço exterior, será criada 
uma zona coberta grande que servirá para 
atividades desportivas e espaço de recreio 
em tempos de chuva.

A Presidente Rute Lima regozija-se pelo 
facto de as requalificações do parque 
escolar de Lisboa terem já beneficiado três 
escolas na Freguesia: além da Escola Arco-
Íris, agora em curso, resultaram na requali-
ficação integral das Escolas Paulino Montez 
e Sarah Afonso. “A Escola Arco-Íris aguar-
dava há já alguns anos pelos arranjos dos 
espaços exteriores e pela requalificação de 
algumas componentes do edificado, pelo 
que estamos muito satisfeitos com o início 
dos trabalhos”, refere a Presidente. “É evi-
dente que decorrem algumas perturba-
ções ao normal funcionamento da Escola, 
como as aulas em monoblocos e as refei-
ções escolares, apenas para evidenciar as 
duas questões mais prementes. Temos de 
fazer um esforço acrescido, mas tudo se 
faz quando há necessidade. O que pre-
tendemos efetivamente é que os nossos 

equipamentos escolares estejam absolu-
tamente impecáveis!”, destaca.

Aproveitando o tema, a autarca revela 
que terão lugar “muito em breve” as obras 
na Escola de Santa Maria dos Olivais, tam-
bém conhecida como a Escola n.º 175: 
“Trata-se de uma requalificação muito 
onerosa, na ordem de alguns milhões de 
euros. O equipamento vai manter a sua 
traça arquitetónica mas vai sofrer obras 
profundas de requalificação, a iniciar den-
tro de pouco tempo”.

No campo das más notícias, Rute Lima 
manifesta-se preocupada com outro equi-
pamento escolar da Freguesia: “Temos 
depois um caso gravíssimo, que é o da 

Escola n.º 36, em Olivais Velho. Ao longo 
dos anos esta escola nunca mereceu um 
olhar mais preocupado pela Câmara, não 
obstante a degradação das condições. As 
crianças passam os seus dias num cená-
rio deprimente, colocando-se já questões 
relacionadas com o bem-estar e segu-
rança. Acreditamos que o projeto está a 
ter a tramitação devida em termos de pro-
jeto e lançamento de concurso, mas não 
podemos deixar de dizer que estamos 
muito preocupados com a requalificação 
da Escola 36. Queremos chegar ao final do 
mandato já com a empreitada em curso 
mas temos algum receio de que isso não 
aconteça”.

Escola Arco-Íris 
em obras

A Escola Arco-Íris recebe desde a pri-
meira semana de janeiro uma obra de 
requalificação integral que a vai deixar 
como nova.

REQUALIFICAÇÃO PARQUE ESCOLAR

A intervenção está agendada para a 
interrupção letiva da Páscoa e vai resol-
ver uma situação em que os pavimentos 
se encontram degradados e o arvoredo 
apresenta um mau estado de conserva-
ção fitossanitária.

A Presidente Rute Lima nota que esta é 
uma empreitada a realizar pela Junta de 
Freguesia depois de protocolada uma 
delegação de competências da Câmara 
Municipal de Lisboa e respetiva atribui-
ção de verba. “O facto de termos direcio-
nado a nossa atenção para essa escola é 
a necessidade de requalificar os espaços 
exteriores, porque notamos que as aces-
sibilidades, os caminhos, o arvoredo e os 
arbustos estão degradados, oferecendo 
algum perigo para as crianças”, refere 
Rute Lima.

De acordo com a autarca, o projeto 
levou alguns meses a ser concluído, tendo 
em conta todas as restrições existentes 
ao nível do abate de árvores. “Queremos 
que haja árvores nos recreios das esco-
las, por questões de beleza e sombrea-
mento, mas têm de oferecer as melhores 
condições de segurança e manutenção. 

O projeto foi apresentado aos pais e alu-
nos e acreditamos que lhes vai trazer uma 
nova vida no que diz respeito à vivência 
do recreio. Curiosamente, a localização 
desta escola acaba por a deixar um pouco 
escondida. No processo de inscrição dos 
meninos, é uma escola pouco procurada 

para as belíssimas instalações que tem”, 
aponta a Presidente.

A vogal com o pelouro da Educação, 
Anabela Silva, destaca alguns aspetos 
da intervenção: “Vamos fazer taludes e 
socalcos para segurar as terras dos can-
teiros, e pôr fim aos cenários de raízes à 
superfície, como acontece agora. Para 
isso, vamos utilizar os troncos das árvo-
res que vão ser abatidas, numa lógica de 
reutilização. Vamos aproveitar para repa-
vimentar toda a zona exterior da escola, 
muito degradada, e criar uma zona 
coberta que vai do jardim-de-infância até 
ao refeitório, que fica do outro lado da 
escola. Assim as crianças não apanham 

chuva neste percurso”. A vogal salienta 
que a intervenção estender-se-á em fases 
diferentes: a parte que envolve máquinas 
de corte de árvores e repavimentação 
vai ser concretizada na interrupção letiva 
da Páscoa; as replantações dos canteiros 
serão guardadas para a época própria, de 
acordo com o calendário de plantações. 

“A JFO tem vindo a requalificar a escola, 
nomeadamente nos espaços interio-
res, também no parque infantil novo e 
em outro requalificado, e agora chegou 
a vez dos espaços exteriores, uma vez 
que a escola não faz parte do programa 
de requalificações escolares da Câmara”, 
conclui Anabela Silva.

Escola Adriano Correia de Oliveira: 
novidades nos espaços exteriores

A Junta de Freguesia de Olivais vai proceder à requalificação dos espaços exterio-
res da Escola Adriano Correia de Oliveira, oferecendo um recreio novo às crianças.

REQUALIFICAÇÃO 
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Dotada de um património histórico e 
paisagístico bastante rico, a Quinta Conde 
dos Arcos constitui um equipamento 
excecionado no processo de transferên-
cia de competências da Câmara Municipal 
de Lisboa para a Junta de Freguesia de 
Olivais, aquando da reforma administra-
tiva da cidade. O equipamento foi consi-
derado um espaço estruturante, e como 
tal permaneceu sob a alçada do Município.

É, de resto, naquele local que continuam 
a funcionar a Escola de Jardinagem e a 
Escola de Calceteiros da Câmara de Lisboa.

Para a Presidente Rute Lima, trata-se de 
“um espaço privilegiado no território da 
nossa Freguesia, com jardins aprazíveis 
que a Câmara e a Junta de Freguesia de 

Olivais têm trabalhado por manter, inclu-
sivamente com a construção de hortas 
urbanas, onde dispomos de um talhão”.

A autarca nota ainda que o equipamento 
“fecha o circuito do Corredor Verde de 
Lisboa, depois de entrar pelos Sapadores 
Bombeiros, percorrer a Avenida de Berlim, 
passar pelas Piscinas dos Olivais e chegar à 
Quinta Conde dos Arcos. Quem fizer este 
percurso vai encontrar uma quinta absolu-
tamente extraordinária, bastante aprazível 
para se passear e estar em família. A colo-
cação de um parque infantil é uma forma 
muito interessante de atrair famílias com 
crianças, porque os mais novos ganham 
ali um espaço onde podem brincar e ficar 
entretidos”.

Depois de ter assumido a gestão da maio-
ria dos parques infantis dos Olivais, com a 
reforma administrativa da cidade de Lisboa, 
a Junta de Freguesia de Olivais definiu 
aqueles em que era prioritária uma requa-
lificação. Conforme explica o vogal respon-
sável pelos parques infantis da Freguesia, 
Duarte Carreira, “A JFO assumiu estes equi-
pamentos tal como eles estavam: alguns 

que estavam em boas condições de con-
servação, outros degradados e a necessitar 
de obras. Era o caso deste”.

O vogal esclarece que a requalificação 
do equipamento situado na Rua Acúrcio 
Pereira consiste na recuperação das madei-
ras existentes e na inclusão de um baloiço 
preparado para crianças portadoras de 
deficiência, notando que para a JFO a 

inclusão social é uma bandeira e um tema 
prioritário. Mas há mais novidades: “Tendo 
em conta que o espaço é de uma dimen-
são grande e com boas sombras, num 
bairro muito simpático, a JFO vai construir 
na mesma envolvência um parque de apa-
relhos de fitness vocacionados para a popu-
lação sénior e vai colocar um outro equipa-
mento de fitness, a que chamamos street 
workout, vocacionado para uma popu-
lação mais jovem. Esta intervenção teve 
em conta alguns conselhos técnicos dos 
Ingleses Futebol Clube, um clube com sede 
no bairro, que quisemos ouvir nesta maté-
ria. Por fim, não menos importante, coloca-
remos um equipamento que permite a prá-
tica de jogos tradicionais, nomeadamente 
o jogo da malha”, enumera Duarte Carreira.

A zona envolvente será ainda benefi-
ciada com a colocação de relva, com sis-
tema de rega automática, podas e aba-
tes das árvores sinalizadas e a retirada 
da vegetação que vedava o espaço. Para 
o vogal, trata-se de “eliminar aquilo que 
constituía uma barreira física de acesso 
ao usufruto do espaço”: “Assim todos são 
ainda mais convidados a usufruir destes 
equipamentos, que fazem deste espaço 
um local de excelência para o lazer das 
pessoas de todas as idades”.

A previsão é de que a obra esteja finali-
zada no final de fevereiro. 

Até ao final do mandato, e segundo o 
vogal Duarte Carreira, a JFO pretende 
executar dois novos parques infantis em 
locais a anunciar muito em breve.

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Parque infantil da Rua Acúrcio 
Pereira em requalificação

Encontra-se em curso uma obra de requalificação do parque infantil da Rua 
Acúrcio Pereira, que vai completar a dotação de equipamentos de lazer na zona.

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Quinta Conde dos Arcos 
com novo parque infantil

No âmbito da requalificação da Quinta Conde dos Arcos, o espaço vê surgir um 
novo parque infantil que vem servir a população olivalense.
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“Considerada como um dos pulmões da 
cidade de Lisboa, a Freguesia de Olivais 
dispõe de uma vasta área de espaços ver-
des, correspondente a 712.430 m2 . Estes 
espaços acarretam inúmeros benefícios 
para o bem-estar da população, uma vez 
que o conforto humano e a qualidade de 
vida, estão associados aos benefícios cli-
máticos e ambientais proporcionados 
pela existência de vegetação”.

Assim começa o Preâmbulo deste 
Regulamento, que visa integrar os espa-
ços ajardinados clandestinos e resolver 
os problemas de gestão e manutenção 
destas áreas. “Percebemos que há muitos 
locais onde os nossos fregueses gostam 
de ter um cantinho, onde fazem umas 
hortas, plantam umas flores, um faval, ou 
qualquer coisa do género. Alguns apro-
veitam o que semeiam, outros fazem-
-no apenas por gosto ou para estarem 
entretidas. Pensámos neste Regulamento 
para uniformizar todas estas zonas da 
Freguesia, e fizemo-lo muito abrangente 
para contemplar todas as situações e ser-
vir de referência. O fim último é o de trans-
formar a nossa Freguesia num jardim!”.

Assim, os Jardins Comunitário são 
pequenos espaços verdes implementa-
dos pela comunidade local, segundo as 
normas e regras previamente definidas 
pela JFO. Cada Jardim Comunitário tem o 
seu utilizador, ou seja, a pessoa responsá-
vel pela gestão e manutenção do mesmo, 
sendo que também pode ser um grupo 
de utilizadores (cada grupo tem depois 
um porta-voz, encarregue de comunicar 
diretamente com o gestor do projeto).

“O papel da JFO é o de auxiliar os uti-
lizadores em termos urbanísticos e pai-
sagísticos, funcionar como referência 
para estas zonas. Explicamos quais são as 
melhores espécies, fornecemos as espé-
cies e os materiais e as pessoas tornam-
-se nossas parceiras no embelezamento 
da Freguesia”, completa a Presidente.

Os candidatos interessados devem 
submeter a sua candidatura ao projeto 
mediante o preenchimento e a entrega 
da Ficha de Candidatura. 

Para mais informações, o Regulamento 
de Jardins Comunitários encontra-se dis-
ponível no site da JFO.

Regulamento de Jardins Comunitários
De acordo com um novo regulamento aprovado em sede de Assembleia de 

Freguesia, está em curso a criação de Jardins Comunitários nos Olivais.

ESPAÇO PÚBLICO

Trata-se de um equipamento que inclui 
pista de obstáculos e aparelhos de ginás-
tica, integrado num espaço verde que 
vem aproveitar da melhor maneira, per-
mitindo a circulação dos munícipes. 

O objetivo do Município, a que a Junta 
de Freguesia de Olivais se associa, é pro-
mover a mobilidade suave e o desporto 
ao ar livre, permitindo à população o usu-
fruto dos espaços verdes em condições 
de conforto e segurança. 

“É um privilégio ter esta infraestrutura 
na nossa Freguesia, que incentiva os 
munícipes a circular e a fazer caminha-
das ou praticar exercício, com um assi-
nalável parque em pleno espaço urbano. 
É um dos cartões de visita dos Olivais, 
esta imensa área verde que dá outro ar 
à cidade de Lisboa”, assinala a Presidente 
Rute Lima. “Temos ali aquele espaço que 
não pode ser aproveitado de outra forma, 
por ser uma barreira natural entre o Bairro 
da Encarnação e o troço da Segunda 
Circular. Foram colocados diversos apa-
relhos de ginástica e fitness que acredi-
tamos que são muito simpáticos para os 
nossos fregueses e outros visitantes”, con-
clui a autarca.

Caminho pedonal da 
Rua dos Eucaliptos 
concluído

Concretizando mais um troço do 
Corredor Verde da Cidade, a Câmara 
Municipal de Lisboa concluiu nos Olivais 
a criação de um caminho pedonal.

ESPAÇO PÚBLICO
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É a própria Presidente Rute Lima que 
confirma esta intervenção: “Abrimos uma 
empreitada ainda no final do ano pas-
sado para o fornecimento de novos equi-
pamentos de mobiliário urbano. Ainda 
não temos data prevista para uma calen-
darização dos trabalhos, porque ainda 
não recebemos todos os bancos que 
encomendámos”.

Para Rute Lima, a Freguesia de Olivais 
“tem características que incentivam os 
passeios e a circulação pedonal e, por 
outro lado, tem uma população algo 
envelhecida. Muitas vezes, nos seus per-
cursos, os fregueses sentem necessi-
dade de fazer pequenas pausas e sen-
tar-se um pouco a descansar. Pensando 
nestas necessidades, as nossas equipas 

vão requalificar os bancos de mobiliá-
rio urbano existentes, nomeadamente 
aqueles bancos tradicionais em ripas de 
madeira, e vamos também adquirir novos 
equipamentos para colocar nas zonas 
mais carenciadas deste tipo de recursos”.

A escolha dos locais seguiu-se a uma 
análise detalhada aos espaços da 
Freguesia e à auscultação da população 
que fez chegar este tipo de pedidos à JFO.

Embora a lista ainda não esteja fechada, 
os seguintes locais vão receber bancos de 
jardim novos: Rua Cidade de Vila Cabral; 
Avenida Cidade de Luanda; Rua Alferes 
Santos Sasso; Rua Cidade de Carmona; 
Rua Cidade de Benguela; e Rua Capitão 
Tenente Oliveira e Carmo, entre outros 
arruamentos.

Mais e melhor mobiliário urbano 
na Freguesia

A Freguesia de Olivais vai ser dotada de mobiliário urbano em novas zonas, além 
de estar em curso uma empreitada de recuperação dos equipamentos danificados.

ESPAÇO PÚBLICO
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Na nossa Freguesia, o responsável 
máximo pelo Município pôde acompa-
nhar os trabalhos em curso num conjunto 
de requalificações do espaço público e 
verificar outros já terminados. 

A visita começou na Praça do Chinde, 
onde a Junta de Freguesia de Olivais está a 
executar uma requalificação profunda na 
sequência de um protocolo de delegação 
de competências da Câmara. De acordo 
com o projeto (que foi apresentado aos 
moradores em tempo oportuno), a praça 
está a ser redesenhada, o estacionamento 
reordenado, os acessos rodoviários e espa-
ços verdes requalificados, com a criação 
de novos passeios e acessos pedonais.

Seguiu-se a Praça Cidade de São 
Salvador, onde a Câmara Municipal de 
Lisboa está a concluir uma intervenção em 
destaque nesta edição do Jornal Olivais. A 
comitiva também passou pela Rua Cidade 
de Lobito e pela Rua Acúrcio Pereira, onde 
a JFO procedeu à requalificação do campo 
polidesportivo e do parque infantil, colo-
cando aparelhos de fitness para seniores e 
um espaço para jogos tradicionais.

Já no Bairro da Encarnação, os autarcas 
visitaram os jardins interiores deste bairro 
que se assume como um dos ex-líbris da 
Freguesia, notando as necessidades a que 

ainda é preciso dar resposta.
A visita terminou no Bairro da Quinta do 

Morgado, nomeadamente na Praça Faria 
da Costa e na Praça Carlos Ramos. As duas 
referidas praças vão receber uma inter-
venção para ordenar o estacionamento e 
criar melhores condições de segurança.

Palavra ao Presidente da Câmara
Ao Jornal Olivais, Fernando Medina 

manifestou a sua satisfação ao ver os tra-
balhos em curso, que afirmou estarem a 
decorrer “em muito bom ritmo”: “Hoje tive-
mos oportunidade de verificar o avanço 
de obras que eram desejadas há déca-
das pela população dos Olivais e que só 
são possíveis porque houve a descentrali-
zação de competências nas juntas de fre-
guesia, que têm outra agilidade e capa-
cidade para permitir multiplicar estas 
intervenções”. 

O edil realça a conjugação das visões da 
Câmara e da JFO: “As duas entidades têm 
em comum uma mesma filosofia, que se 
estende às grandes obras a decorrer na 
cidade de Lisboa e que passam por devol-
ver o espaço público às pessoas, através 
da recuperação dos jardins, da instala-
ção de parques infantis, de equipamentos 
de ginástica para seniores, de campos 

desportivos, etc.”. Fernando Medina fina-
liza salientando que  “O Executivo da 
Presidente Rute Lima tem tido um grande 
empenho na concretização destas obras, 
lutou muito pelas verbas e pela realiza-
ção dos projetos. A delegação de compe-
tências é a forma de elas serem mais rápi-
das, mais ágeis, de acontecerem. A Junta 
de Freguesia está mais próxima dos cida-
dãos, ouve-os melhor e mais vezes, tem 
um maior sentido de oportunidade. Como 
é óbvio, ficamos muito satisfeitos por 
ver tanta coisa mudar na Freguesia dos 
Olivais”.

Presidente Rute Lima destaca a 
relação de “estreita parceria”

Por seu turno, a Presidente Rute Lima 
nota que “É sempre muito agradável e 
necessário que o presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa venha visitar um dos 
maiores territórios da cidade e ver com 
os seus próprios olhos como é que a JFO 
desenvolve a sua atividade nas áreas do 
Ambiente Urbano”.

“Por outro lado”, continua a autarca, 
“existe também o fator de termos vários 
protocolos de delegação de compe-
tências no âmbito de investimentos no 
espaço público, protocolados ainda em 
2016. Temos todo o orgulho que a Câmara 
visite as obras que estão a ser feitas com 
o seu patrocínio financeiro e outras 

suportadas pela JFO, numa relação de 
estreita parceria”.

Quanto à filosofia das intervenções, refe-
ridas pelo Presidente da Câmara, Rute 
Lima confirma a comunhão entre os dois 
organismos no que diz respeito à sua linha 
orientadora: “Esta é uma Freguesia pla-
neada e construída para que os seus resi-
dentes pudessem usufruir com toda a 
tranquilidade dos espaços públicos. É evi-
dente que não temos os problemas que 
outros lisboetas tem no centro da cidade, 
mas partilhamos alguns, como a inva-
são do automóvel. Nesta medida, temos 
de projetar obras e adotar medidas que 
devolvam aos cidadãos os seus próprios 
espaços para que possam caminhar, estar, 
usufruir, sejam eles espaços verdes, cami-
nhos pedonais ou equipamentos como 
parques infantis e outros locais de lazer. 
Tínhamos praças com necessidades de 
intervenção há décadas, em avançado 
estado de degradação. Lisboa é dos lis-
boetas e Olivais é dos olivalenses! Há uma 
série de investimentos que vão ser fei-
tos na Freguesia, prontos para começa-
rem a ser executados, como são os casos 
da Rua Alferes Barrilaro Ruas e das Praças 
da Viscondessa, Cidade de Díli e Cidade 
do Luso. Vão ser algumas semanas sujei-
tas a constrangimentos para os olivalen-
ses mas no fim vai valer a pena com toda a 
certeza!”, finaliza.

A Presidente Rute Lima e o seu Executivo receberam o Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Fernando Medina, numa visita aos Olivais.

Presidente da 
Câmara de Lisboa 

visita os Olivais
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Em plena véspera de Natal, a Presidente 
Rute Lima entregou quatro cabazes aos 
felizes contemplados no Sorteio de Natal 
nos Mercados dos Olivais.

A iniciativa assinalou a quadra natalícia 

com um “incentivo extra” às compras nos 
quatro Mercados da Freguesia.

Ao fazer as suas compras, os fregue-
ses eram convidados a colocar um talão 
na tômbola gigante, que andou à roda 
no dia 24 de dezembro. Os sorteios eram 
duplamente premiados, na medida em 
que contemplavam com um cabaz quer 
o cliente, quer o comerciante onde o 
cliente fez as suas compras!

A Presidente Rute Lima e o seu execu-
tivo aproveitaram a ocasião para conver-
sar com os lojistas e com os fregueses, no 
seu percurso pelos quatro Mercados dos 
Olivais, desejando Boas Festas a todos.

A Labor levou mais uma vez a cabo a 
sua festa de Natal, e na plateia contou 
com a presença da Presidente da Junta de 
Freguesia dos Olivais, Rute Lima, 

Uma oportunidade para a Presidente da 
Junta de Freguesia dos Olivais, acompa-
nhar de perto “o extraordinário trabalho, 
desenvolvido pala direção da Labor, que 
se dedica empenhadamente em diversas 
preocupações ao nível da multideficiência.”

A Labor, é uma cooperativa de solidarie-
dade social sem fins lucrativos, situada nos 
Olivais Sul, que recebe pessoas com mul-
tideficiência, e tem por missão, potenciar 
ao máximo as capacidades dos que pro-
curam a instituição, seja a nível pessoal ou 
profissional, com vista à sua integração na 
sociedade, naquela que é a maior preocu-
pação para pais e mães de filhos com mul-
tideficiência, cuja aflição, é a incógnita do 

futuro dos que deles dependem quando 
um dia já não os possam acompanhar. 
Por isso, a atitude da Labor é a de sal-
vaguardar o principio da igualdade de 
oportunidades.

 Assim sendo, todas as atividades estão 
para essa preocupação vocacionadas. A 
nível pessoal e social são: a informática, 
a ioga, atividade física adaptada, fins de 
semana de integração, arrumação de caci-
fos e autoavaliação. As atividades lúdi-
cas terapêuticas, são: a natação, o teatro, 
a festa de natal, atividades. Praia, visitas 
desportivas, visitas culturais, atividades 
de carater artísticas, são, atividades que 
a Labor oferece ao nível socio cultural. É 
ainda, política da instituição prestar servi-
ços adequados e disponibilizar os meios 
necessários a permitir que todos os que a 
frequentam obtenham um elevado grau 
de satisfação e realização através dos cen-
tros ocupacionais que “dão cartas” no 
que á cartonagem, e encadernação diz 
respeito. 

 1  COOPERATIVA

Festa na Labor

Momentos de afetos foram vividos 
na Casa Mão Amiga que abriu portas 
para receber a Presidente da Junta de 
Freguesia dos Olivais Rute Lima bem 
como alguns elementos da PSP que a 
acompanharam nesta missão.

E a missão foi simples, mas de grande 
impacto, junto das crianças que por cir-
cunstâncias várias, estão acolhidas na 
Casa Mão Amiga:  distribuir os brinque-
dos recolhidos pela PSP- 2ª divisão do 
comando de Lisboa e 34ª esquadra dos 
Olivais cujo destino tinha uma só morada 
a da Rua Cidade de Benguela nos Olivais. 
Com uma missão destas o inevitável acon-
teceu, o dia destas crianças rapidamente 
se tornou num dia de festa e de alegria, 
e isso mesmo, puderam testemunhar os 

elementos da PSP presentes bem como 
a presidente Rute Lima, que para além 
de distribuir os brinquedos recolhidos, 
fez também questão de distribuir afetos, 
mimo e muito colo pelas crianças que 
dela se foram abeirando. 

Reconfortante para todos foram os sor-
risos rasgados e a alegria espelhada no 
olhar que cada embrulho depositou nos 
rostos de cada uma das crianças ali ins-
titucionalizadas, bem como ainda teste-
munhar o quanto, e é muito, ali feito para 
aliviar as dores e as marcas das crianças 
que na Casa Mão Amiga encontram o lar, 
que diferentes circunstâncias da vida fez 
questão de lhes roubar. 

Para a presidente Rute Lima são momen-
tos como estes “de contacto com a fragili-
dade humana mas também com a força 
inquebrantável dos que lutam para ate-
nuar as dores de cada um que nos fazem 
acreditar que é possível “apagar” algumas 
das marcas e das cicatrizes que de outra 
forma nunca seria possível tentar sarar”.

 2  AÇÃO SOCIAL

Festa na Casa 
Mão Amiga

 3  MERCADOS

Sorteio 
dos cabazes 
de Natal

O Grupo de Pesca e Desporto de Santa 
Maria dos Olivais completou 15 anos e 
aproveitou a festa para entregar prémios 
aos seus associados, como é seu costume.

A coletividade sedeada na Rua Américo 
de Jesus Fernandes festejou o seu 15.º 
aniversário reunindo os associados num 
convívio importante: como manda a tra-
dição, foram entregues os prémios refe-
rentes à época desportiva 2015/2016.

A classificação geral compreende 31 
dos 47 pescadores do Grupo, que cor-
responde ao número de atletas que 

participaram em pelo menos cinco pro-
vas. Os troféus foram distribuídos por 
todos, com destaque para os três primei-
ros (José Silva como vencedor absoluto) 
e para o felizardo que pescou o maior 
exemplar, neste caso Mário Mendes, 
com um peixe de 1,5 quilos.

O vogal do Desporto da JFO, Duarte 
Carreira, marcou presença na cerimó-
nia, onde teve oportunidade de enalte-
cer esta “coletividade verdadeiramente 
eclética na sua composição, com gente 
de várias proveniências e de todas as ida-
des”. O vogal, que entregou alguns dos 
prémios da tarde, realçou ainda as inter-
venções da autarquia no bairro, nomea-
damente a requalificação levada a cabo 
no campo polidesportivo e no parque 
infantil da Rua Acúrcio Pereira, que com-
preende aparelhos de fitness para adul-
tos e um local para jogos tradicionais.

 4  ASSOCIATIVISMO

Grupo de Pesca 
e Desporto 
completa 15 anos
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À semelhança do que já tinha aconte-
cido em 2015, aquando do jantar de Natal 
da Junta de Freguesia dos Olivais, as por-
tas da escola Sarah Afonso, abriram-se 
mais uma vez para receber a grande famí-
lia de funcionários e colaboradores, que ali 
reuniram num jantar de confraternização.

O elevado número de participantes faz 
com que se torne difícil encontrar um 
restaurante que acolha todos, por isso a 
escolha recaiu mais uma vez num espaço 
que é da “casa”, ou seja gerido pela própria 
Junta de Freguesia. Uma gestão da com-
petência da Junta de Freguesia, fruto da 
reforma administrativa, entretanto levada 
a cabo, donde resultou um esforço de tra-
balho dadas as grandes mudanças, na 
estrutura e dinâmica da Junta de fregue-
sia, em prol de todos os olivalenses.

O dia escolhido para este jantar convívio 
pós-natal, foi o dia 6 de janeiro, dia que 
o calendário assinala como dia de Reis e 
que marca também o fim das festas nata-
lícias. Trezentos e catorze funcionários e 
colaboradores onde se incluem também 
voluntários responderam á chamada do 
convite levado a cabo pela Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima, que 
neste dia fez questão de a todos receber 
pessoalmente. 

A alegria e boa disposição foram a ima-
gem de marca deste jantar de todos aque-
les que empenhada e dedicadamente 
levaram a bom porto todas as tarefas, e 
foram muitas, que a junta de freguesia e 
toda a sua equipa se propuseram levar a 
cabo durante o ano de 2016 em benefi-
cio de todos os olivalenses, na tentativa 
de lhes proporcionar uma maior quali-
dade de vida. No final do jantar a sensa-
ção de dever cumprido era uma realidade 
e a motivação desta grande família, para 
continuar dar corpo a novos e maiores 
objetivos um propósito a que todos estão 
comprometidos.

É já uma tradição a vinda do clube Tap, 
á Junta de Freguesia dos Olivais em dia 
de Reis. Este ano não foi exceção e a tra-
dição, mais uma vez, cumpriu-se.

A presidente Rute Lima, na companhia 

de alguns funcionários não se fizeram 
rogados para uma pausa laboral, e foi 
com gosto que dedicaram algum do seu 
tempo, para escutar as janeiras e os can-
tares trazidos á junta de freguesia pelo 
grupo de folclore do Club Tap Portugal.  

Foram momentos de boas disposição 
a convidarem a um pezinho de dança. 
No final a Presidente da Junta fez ques-
tão de recompensar o grupo com uma 
lembrança singela em forma de agrade-
cimento e com a convicção de que pró 
ano há mais. 

Clube TAP canta 
janeiras à presidente 
Rute Lima

Luísa Semedo foi a grande vencedora 
do Premio Literário Eça de Queiroz, com 
o tema os Desafios da Europa- racismo, 
emigração e refugiados. Luísa Semedo, 
doutorada em Filosofia, é conselheira das 
Comunidades Portuguesas eleita por Paris 
e uma apaixonada pela literatura. Que 
defende que: “a literatura é essencial na 
compreensão do mundo e é uma arma 
poderosa contra a insensibilidade e a into-
lerância”. Luísa Semedo, concorreu ao pré-
mio com um conto original a que deu o 
nome de “céu de carvão, mar de aço”, um 
titulo que faz lembrar as origens da União 
Europeia que nos primórdios se denomi-
nava de “Comunidade Europeia do Carvão 
e do Aço - (CECA” ).

O conto escrito por Luísa Semedo, narra a 
história de uma viagem desde a Republica 
do Congo até á Europa, de uma protago-
nista que se vê obrigada a fugir do seu 
país com a filha nos braços. Uma travessia 
por mar e terra que retrata muito da catás-
trofe humanitária que se tem prolongado 
ao longo dos últimos anos, da qual todos 

somos de alguma forma responsáveis, dei-
xando abandonados á sua sorte os milha-
res de refugiados em fuga das guerras de 
África e médio Oriente. Um conto cheio 
de atualidade. Os outros premiados são: 
2º - “Caminho em chamas numa casa que 
gela” de João de Almeida,3º - “Sob um céu 
de um outro Deus” de Ana Cristina Santos, 
Menção honrosa - “Gaveta de Mistérios” 
de Márcia Ferreira Balsas, Menção hon-
rosa - “Sopro de cinzas” de Márcia Filipa da 
Costa. A todos a Junta de Freguesia dos 
Olivais e a Casa da Cultura em particular 
agradece a participação e dá os Parabéns. 

 5  JANTAR DE NATAL

Prémio Literário 
Eça de Queiroz

 7   CULTURA

Jantar convívio 
da JFO

 6  JANEIRAS

Centenas de presidentes de junta de 
freguesia de todo o país estiveram no 
encontro marcado com o Presidente 
da República. Rute Lima presidente 
da Junta de Freguesia dos Olivais mar-
cou presença  no encontro, acompa-
nhada pelo presidente da assembleia 
municipal, Nuno Santos Silva,  que teve 
lugar na aula magna da universidade de 
Lisboa. Um encontro promovido pelo 
Presidente da República, a que se seguiu 
de um concerto da fadista Cuca Roseta, 
para agradecer aos presidentes de junta 
a sua “dedicação a Portugal” no mandato 
de quatro anos que em breve termina. 

“O objetivo deste encontro é também 
olhar o futuro imediato. Temos á nossa 
frente, escassos meses para fazer aprovar 
legislação que leve mais longe o sonho 
do poder local democrático nascido em 

25 de abril de 74, não fará sentido dei-
xar para a véspera das eleições a apro-
vação de legislação autárquica”. Afirmou 
Marcelo, que não deixou de se dirigir aos 
partidos: “o apelo que daqui faço aos 
partidos políticos é muito simples, façam 
aquilo que hoje aqui fazem os presiden-
tes de junta de freguesia, esqueçam o 
secundário que os divide e pensem no 
essencial que os deve unir, e aprovem 
essa legislação, que “deve implicar a cria-
ção de condições politicas, legislativas, 
administrativas e financeiras para os 
autarcas, no caso das freguesias significa 
o reforço das suas atribuições, a consoli-
dação da competência dos seus órgãos, 
ultrapassar a fase da dependência da ini-
ciativa  dos municípios ou do Estado, a 
estabilização”. 

No final do discurso, um elogio, Marcelo 
Rebelo de Sousa voltou hoje a considerar 
que o poder local, pela sua proximidade 
com as pessoas, tem sido decisivo para 
que não haja em Portugal movimentos 
antidemocráticos”. 

Palavras que mereceram aplausos de 
toda a plateia.  

 8   PRESIDÊNCIA

Presidentes de Junta 
com Presidente  
da Republica  
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Conforme explica a Presidente Rute 
Lima, responsável pelos pelouros do 
Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes, “Estas 
são pracetas residenciais que ao longo 
do tempo se foram degradando e que 
necessitam de uma atenção especial para 
que possam ser de novo um local de con-
vívio e de estadia para os moradores”.

A autarca lamenta um fenómeno que 
também acontece noutras zonas e que 
pode ser descrito como “a invasão dos 
automóveis”: “Aquilo que era um espaço 
repartido entre locais de usufruto dos 
moradores e locais de parqueamento 
automóvel foi sendo substituído pela 
permanência generalizada de veículos. 
Notamos que as pessoas perderam um 
espaço que merecem para poder usufruir, 
para poder estabelecer contactos com os 
vizinhos, sair para a rua, pôr as crianças a 
brincar junto às moradias”.

As requalificações contemplam o reor-
denamento do estacionamento e o 
embelezamento geral das quatro arté-
rias acima identificadas: Montepuez, Ibo, 
Macia e Manjacazé. O intuito é o de con-
ciliar a presença automóvel com o usu-
fruto dos moradores, de forma integrada 
e coerente. 

“Sem mexer na traça arquitetónica das 

praças, será necessário proceder ao levan-
tamento do betuminoso e à reparação dos 
danos provocados pelas raízes das árvo-
res, por exemplo”, acrescenta Rute Lima. 

Os espaços verdes vão ser repensados 
para tirar proveito das melhores qualida-
des existentes no local.

Importa salientar que o reordenamento 
do estacionamento não vai resultar na 
perda de lugares, antes pelo contrário: de 
acordo com os primeiros projetos (que na 
altura da redação deste artigo ainda não 
se encontram definitivamente termina-
dos), será aumentada a oferta de estacio-
namento em oito lugares.

Noutro departamento desta emprei-
tada, refira-se que a vegetação proposta 
para os locais é autóctone, para garantir 
uma melhor adaptação às condições do 
espaço e promover uma maior resistên-
cia das espécies, além de menor necessi-
dade de rega e manutenção.

A obra é da responsabilidade da Junta de 
Freguesia de Olivais, que não se vai ficar 
por aqui: “Estamos empenhados no pro-
cesso de requalificação de algumas das 
nossas praças e arruamentos residenciais, 
de que os próximos exemplos serão a Rua 
General Silva Freire e a Rua Alferes Barrilaro 
Ruas. Teremos mais novidades em breve!”, 
adianta a Presidente Rute Lima.

Pracetas residenciais 
em vias de requalificação

As Ruas Montepuez, Ibo, Macia e Manjacazé, nas imediações da Rua Almada 
Negreiros, vão ser alvo de intervenções sobre o espaço público.

ESPAÇOS PÚBLICOS

Rua Ibo

Rua Macia

Rua MontepuezRua Manjacazé
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QUINTA PEDAGÓGICA
Rua Cidade do Lobito, Olivais Sul
Telef.: 218 550 930

Nestes dias de Inverno, em que apesar de tudo o sol vai dando um ar da sua graça, 
atreva-se a sair de casa e a dar um saltinho até á quinta pedagógica. Os seus filhos vão 
agradecer a audácia de enfrentar os dias frios, com uma aventura entre animais, que 
de outra forma só teriam acesso através de fotografias. Aproveite a ida e inscreva-os 
nos ateliers de fim de semana á sua disposição. Vai ver que não se vai arrepender, na 
quinta há muito para aprender.

BIBLIOTECA DOS OLIVAIS 

BEDETECA 
Rua Cidade de Lobito, Palácio do Contador-Mor, Olivais Sul
Telef.: 218 507 100 

Se é um amante de banda desenhada, não deixe de visitar a Beteca dos Olivais. 
Acredite que não se vai desiludir. Antes pelo contrário, vai ficar fascinado com as três 
salas repletas de banda desenhada que ali se encontram que fazem as delicias de 
famílias inteiras. 

É um universo de super-heróis que aguardam por si e pela sua visita, para descobrir 
ou recordar DENTRO DA Biblioteca dos Olivais.

OLIVAIS

TOCA A MEXER          
Rua General Silva Freire 28, Olivais Norte
Telef.: 218 540 690

Voltar ao exercício depois da pausa que por certo fez na dieta, nesta altura de fes-
tas de excessos alimentares é uma boa decisão para 2017. Por isso aqui lhe deixamos a 
sugestão, em nome da elegância mas sobretudo em nome da sua saúde, para ganhar 
coragem e inscrever-se  no programa Toca Mexer, uma iniciativa da Junta de Freguesia 
dos Olivais onde se pode inscrever ao longo do ano.

JUNTA DE FREGUESIA DOS OLIVAIS

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
Rua Conselheiro Mariano de Carvalho 68, Olivais
Telef.: 218 533 527

A partir de 11 de fevereiro a pintura está de regresso às salas da Casa Da Cultura dos 
Olivais. Tempos Dispersos, é o tema da exposição, cujas obras são da autoria da pin-
tora, Margarida Reis da Silva. Uma exposição que poderá ver ao vivo e a cores até dia 
5 de março com entrada gratuita, mas se quiser ser dos primeiros a visitar estas obras 
a inauguração acontece às 17 horas do dia 11 de fevereiro.

CASA DA CULTURA

JornalOlivais Janeiro, 2017, n.º 279 14sugestão do mês |



No plano desportivo, pode falar-se nas 
vitórias do atleta do Benfica Eduardo 
Mbengani, no setor masculino, e de Susana 
Cunha, do Linda-a-Pastora, no setor femi-
nino. Mas esta é uma prova desportiva 
que tem muito mais que competição pura 
e dura: é uma verdadeira festa para todos 
os amantes do desporto e do exercício 
físico ao ar livre. A tradição voltou a cum-
prir-se e uma das mais antigas corridas São 
Silvestre do País saiu à rua, numa organiza-
ção da Junta de Freguesia dos Olivais com 
os parceiros Ingleses Futebol Clube, Centro 
Desportivo dos Olivais – GO fit e Xistarca.

Ao som da buzina, pela mão da Presidente 
Rute Lima junto à linha de partida, cerca de 
2000 atletas (profissionais e amadores) lan-
çaram-se para completar os 10 Km da cor-
rida ou os 4 Km da caminhada. As medi-
ções oficiais ficaram a cargo da Associação 
de Atletismo de Lisboa, contando a prova 
para o Campeonato Nacional de Estrada.

O presidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, Pedro Proença, foi o 
patrono da prova e levou consigo mais de 
40 árbitros de futebol profissional para par-
ticipar na corrida. 

A meta, colocada em frente às Piscinas 
dos Olivais, agora Centro GO fit, foi cortada 
em primeiro lugar pelos atletas já referidos. 
Após Eduardo Mbengani, finalizaram no 
pódio João Pereira do Maratona Clube de 
Portugal, e Pedro Arsénio do Beja AC. Após 
Susana Cunha, conseguiram a melhor clas-
sificação Vanessa Fernandes do SL Benfica e 
Rita Mineiro do CDUL. Foi a segunda vitória 
consecutiva para Susana Cunha! Seguiu-se 
a cerimónia de entrega de prémios e 
medalhas, no espaço de estacionamento 
do Centro GO fit, com a Presidente Rute 

Lima, o vereador do Desporto da Câmara 
Municipal de Lisboa, Jorge Máximo, e o 
vogal do Desporto, Duarte Carreira, a fazer 
as honras.

Para Rute Lima, a prova “continua a ser 
um ícone da cidade”: “É a 28.ª edição de 
uma prova que quando deu os seus pri-
meiros passos ainda só existia a São 
Silvestre da Amadora. Temos vindo a apri-
morar o conceito da corrida ao longo dos 
anos, bem como as condições logísticas, 
e é um orgulho termos parceiros de exce-
lência no terreno. Não posso deixar de falar 
nos Ingleses Futebol Clube, cuja modali-
dade de referência é o atletismo, com atle-
tas de renome nacional e internacional. 
Temos também uma parceria de sucesso 
com a GO fit, que se associou a nós há três 
anos. Ter parceiros destes a ajudar-nos a 
desenvolver um conceito que já tem uma 
tradição com quase 30 anos é um privilé-
gio e um orgulho”.

O vogal Duarte Carreira fala de um evento 
“cada vez mais atrativo para a população, 
tanto para quem corre, como para quem 
caminha, como para quem assiste à pas-
sagem dos atletas”: “Nos últimos quatro 
anos, temos sempre registado um recorde 
ao nível das inscrições, juntando corrida e 
caminhada. Isso deixa-nos muito conten-
tes porque é a garantia de que oferecemos 
uma prova com qualidade, na qual as pes-
soas querem participar”. O vogal salienta a 
“extensa moldura humana” que fez ques-
tão de permanecer em determinados pon-
tos do percurso e as soluções trabalhadas 
entre a JFO e a PSP para garantir o menor 
impacto possível ao nível das perturbações 
da circulação do trânsito: “Tenho corrido na 
São Silvestre e tenho comprovado que há 

cada vez menos trânsito causado pela cor-
rida. Temos de conciliar o direito de quem 
quer correr com o direito de quem quer per-
correr ou atravessar a Freguesia de carro. A 
fixação de sinalização com duas semanas 
de antecedência pela JFO serve para facili-
tar este processo”. Duarte Carreira estende 
os seus agradecimentos a todos os parcei-
ros da autarquia na organização da 28.ª São 
Silvestre dos Olivais, agradecendo a dedi-
cação d’Os Ingleses Futebol Clube e do 

seu presidente, da GO fit, da Associação de 
Atletismo de Lisboa, da Xistarca e dos par-
ceiros de comunicação, nomeadamente a 
RTP2 e a Bola TV.

Por fim, o vogal dirige uma palavra espe-
cial ao patrono da prova, Pedro Proença, 
que “há muito nos habituou à sua com-
panhia na São Silvestre dos Olivais”, e ao 
vereador Jorge Máximo, “que mais uma vez 
se juntou a nós e que sempre apoiou a JFO 
na execução das suas atividades”

A São Silvestre dos Olivais voltou a registar um número recorde de participantes, 
consolidando uma tendência de crescimento nos últimos anos.

2000 correm e caminham 
na 28.ª São Silvestre dos Olivais
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18 DE FEVEREIRO
Workshop de Moldagem em Barro
Casa da Cultura  – 16h00
Com base no autorretrato, produz em barro a 
tua personagem, para compor uma fotografia 
de grupo. Direcionado ao público infantil e fa-
miliar, tem a duração de 1h30. Formadora: Cathy 
Douzil. Inscrições Gratuitas, através do e-mail: 
cultura@jf-olivais.pt

4 DE FEVEREIRO
Concerto de Ano Novo S.F.U.C.O
Forum Lisboa – 17h00
3.ª edição da BEMOL. Solista Ana Ventura (Soprano), participação especial de Beatrix Schmidt 
(Harpa) e Francisco Cabrita (Piano), sobre o comando do Maestro Luis Filipe Henriques Ferreira. 
Entrada Livre.

11 DE FEVEREIRO
Inauguração da exposição “Tempos 
Dispersos”
Casa da Cultura – 17h00
Exposição de pintura da autoria de Margarida 
Reis Silva, que estará patente até ao dia 5 de 
março, na Casa da Cultura. 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 fevereiro.

TODO O MÊS
“Toca a Mexer GOLD”
Inscrições no edifício sede da Junta de Freguesia e na loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
Das 10h00 às 11h00 - 2.ª feira no Pavilhão da ADCEO; 5.ª feira na Escola EB1/ JI Alice Vieira; 6.ª feira 
na 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).

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

21, 22, 23 DE FEVEREIRO E 15 MARÇO
Rastreio Cardiovascular Gratuito 
Horário: 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
21 de fevereiro: Igreja da Encarnação
22 de fevereiro: Olivais Shopping
23 de fevereiro: Mercado Olivais Sul (célula B)
15 de março: Quinta do Morgado (junto ao Mer-
cado Encarnação Norte)

6 DE FEVEREIRO
Reunião de Moradores
ADCEO – 21h00
A Junta de Freguesia de Olivais e a Câmara 
Municipal de Lisboa, promovem uma reunião 
com os moradores para análise das questões 
do estacionamento do Bairro da Encarnação. 
PARTICIPE!
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