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Reunião Junta de Freguesia 
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 27 de 
junho, pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência)
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Queridos e queridas Olivalenses

As minhas palavras este mês são dedi-
cadas à nossa Freguesia, ao trabalho que 
tem sido desenvolvido e, claro, ao muito 
que há para fazer.

A nossa Freguesia, tal como tão bem 
sabe, é uma das maiores freguesias do 
País, em área e em densidade populacio-
nal. Sofreu neste mandato uma transfor-
mação profunda em forma e substância, 
ao nível da sua governação. Aquela que 
há 4 anos era uma Junta de Freguesia 
com competências próprias limitadas, é, 
hoje em dia e por via da reforma adminis-
trativa da cidade de Lisboa, uma Junta de 
Freguesia comparada a 70% dos municí-
pios do país. A passagem de competên-
cias, recursos financeiros, funcionários 
e equipamentos da CML para a esfera 
da nossa gestão direta transformou de 
forma grandiosa e positiva a presta-
ção dos nossos serviços aos cidadãos. 
Queremos e trabalhamos todos os dias 
para alcançar um patamar de excelência 

deste serviço público que, a cada dia que 
passa, se esforça e desdobra focado nos 
cidadãos e cidadãs Olivalenses. 

A implementação de novos serviços e 
atividades para melhoria da qualidade de 
vida de todas e todos tem sido uma cons-
tante, seja por via das áreas sociais, edu-
cativas, culturais, desportivas, económi-
cas e ambientais, seja por via das áreas de 
manutenção do espaço público e zonas 
verdes.

Todos os dias, dispersos por 7 escolas, 4 
mercados, 1 biblioteca, 2 postos de aten-
dimento administrativo, 3 postos de tra-
balhos operacionais, 1 centro clínico, 1 
espaço dedicado à juventude e empreen-
dedorismo, 1 equipamento cultural, 1 cen-
tro de dia para a terceira idade e edifício 
sede da Junta de Freguesia, encontram-
-se cerca de 380 funcionários e colabo-
radores que todos os dias trabalham de 
forma incansável para manter os Olivais 
no topo das freguesias da cidade e do 
país e ainda proporcionar a todas e todos 

condições humanas, sociais e urbanísti-
cas para desfruto coletivo.

Um mandato de absoluta transforma-
ção, um mandato que tem corrido, ainda 
assim, com tranquilidade e no qual se 
têm cumprido as promessas eleitorais 
por si votadas. Um mandato em que o 
fortalecimento dos laços institucionais 
com a Câmara Municipal de Lisboa resul-
tou no reconhecimento mútuo de par-
ceiros imprescindíveis para o alcance dos 
resultados por si ansiados.

Uma embarcação de passeio transfor-
mou-se, em pouco mais de 3 anos, num 
grande cruzeiro, um cruzeiro que se 
chama Olivais e precisa seguir o seu curso 
com consistência, solidez e confiança.

Somos referência, somos reconheci-
dos internacionalmente e pelos nossos 
pares e queremos ser reconhecidos por 
si também. 

Bem hajam.
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A Junta de Freguesia de Olivais levou a 
cabo uma empreitada que incidiu sobre 
a requalificação dos espaços verdes da 
Escola Adriano Correia de Oliveira. Depois 
da primeira fase, segue-se nova interven-
ção que está prevista para a interrupção 
letiva do verão. 

“Este é um dos muitos equipamentos 
escolares transferidos pela Câmara de 
Lisboa para a Junta de Freguesia, e tal 
como noutras escolas do território, as 
áreas de recreio tinham muitas árvores 
adultas com várias décadas, muitas delas 
decrépitas”, nota a Presidente Rute Lima, 
que detém o pelouro dos Espaços Verdes.

Tendo em conta esse diagnóstico da 
situação, a JFO elaborou um plano de 
requalificação dos espaços exteriores e 
colocou-o à avaliação do Município, que 
o acolheu e celebrou com a Junta um 
protocolo de delegação de competências 
para a primeira fase da obra. “A Câmara 
tinha a noção de que o arvoredo teria de 
ser abatido dentro de pouco tempo, pela 
perigosidade que oferecia à comunidade 
escolar”, acrescenta a Presidente. 

A intervenção contemplou o abate de 

muito do arvoredo existente e a sua subs-
tituição por novas árvores já com uma 
dimensão significativa, para permitir o 
necessário ensombramento.

A segunda fase de requalificação passa 
pela repavimentação das áreas exteriores 
e terá de ser realizada num período de 
interrupção letiva. Será levada a cabo na 
pausa de verão, para não perturbar o nor-
mal decorrer das aulas.

“Todos os passadiços e caminhos da 
escola serão repavimentados para as 
crianças poderem correr à vontade”, 
afirma Rute Lima. “A JFO fica satisfeita 
por poder fazer, ainda que numa versão 
minimalista, este tipo de intervenções na 
única escola que ficou de fora do pacote 
de intervenções estruturais do Município. 
É uma escola extraordinária, com muito 
bons equipamentos, que por via da sua 
localização está um pouco escondida da 
população. Por isso mesmo, muitos oli-
valenses desconhecem a sua existência. 
Faço aqui um convite aos pais desta zona 
para que inscrevam os filhos no jardim de 
infância e no 1.º ciclo da Escola Adriano 
Correia de Oliveira”.

Áreas exteriores na Escola Adriano 
Correia de Oliveira requalificadas

EDUCAÇÃO

O diagnóstico dava conta de uma estru-
tura com o piso bastante degradado, com 
equipamentos pouco adequados para a 
utilização pelas crianças e sem as melho-
res condições.

No cumprimento do plano de interven-
ções nos parques infantis da Freguesia, 
a JFO procedeu à colocação de um piso 
moderno de borracha in situ e à coloca-
ção de equipamentos mais atrativos para 

as crianças, como baloiços e molas. 
O vogal Duarte Carreira, responsável 

pelos parques infantis da Freguesia, nota 
que “o novo piso garante totais condições 
de segurança e conforto para as crian-
ças poderem brincar e é uma boa aposta 
em termos de manutenção futura”. Por 
outro lado, também adianta que os equi-
pamentos de fitness que existiam foram 
mantidos, mas recolocados noutro ponto 
do parque e com uma disposição dife-
rente: “Acreditamos que a nova disposi-
ção dos vários elementos veio melhorar 
bastante as condições que o parque ofe-
rece aos fregueses”. 

A coexistência de equipamentos infantis 

e de ginástica para adultos é um convite 
à intergeracionalidade e ao convívio em 
família, uma aposta recorrente da Junta 
de Freguesia de Olivais.

Por fim, o vogal acrescenta: “Temos 
consciência de que faz falta um campo de 
jogos nesta zona, particularmente para a 
prática de futebol. Encontramo-nos neste 
momento a estudar o melhor local para 
a criação de um campo de jogos voca-
cionado para esta modalidade, por ser 
aquela que reúne as preferências da 
maioria das crianças e jovens, e respon-
dendo diretamente a uma solicitação da 
população olivalense”.

Novo parque infantil 
na Rua Vila de Bissorá

EQUIPAMENTO PÚBLICO

A JFO procedeu à recuperação do parque infantil da Rua Vila de Bissorá, um equi-
pamento que se encontrava degradado.

A Escola Adriano Correia de Oliveira recebeu uma primeira fase da requalificação 
das suas áreas de recreio: o arvoredo decrépito foi abatido e substituído.
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A intervenção decorreu durante o mês 
de maio e já se encontra finalizada, resul-
tando num campo de jogos praticamente 
novo. Conforme salienta o vogal Duarte 
Carreira, responsável pelos pelouros do 

Desporto e Juventude, “temos neste 
momento um campo de jogos comple-
tamente renovado, com piso sintético de 
excelente qualidade e redes muito recen-
tes em polietileno, uma escolha que se 

justifica para conferir maior segurança a 
quem joga e maior bem-estar para quem 
reside nos edifícios envolventes”. 

O vogal não tem dúvidas de que a 
autarquia criou um espaço que oferece 
as melhores condições para a prática do 
desporto, nomeadamente o futebol.

“Herdámos um equipamento comple-
tamente degradado, com as redes van-
dalizadas e um piso sem condições. 
Orgulhamo-nos de poder afirmar que 
atualmente o campo de jogos da Rua 
Acúrcio Pereira está completamente 
renovado para o usufruto da população, 
em particular a população jovem, que 

deve poder ocupar o espaço público e 
divertir-se em comunidade, em vez de 
ocupar o seu tempo fechada dentro de 
casa”, refere o vogal.

Note-se que a Junta de Freguesia de 
Olivais tem levado a cabo intervenções 
relevantes nesta zona, além dos anterio-
res trabalhos no campo de jogos, como 
a requalificação do parque infantil, a ins-
talação do sistema de rega automática 
e a colocação de novos bancos de jar-
dim, a que se somam as repavimentações 
promovidas pela Câmara Municipal de 
Lisboa no âmbito do Programa Municipal 
Pavimentar Lisboa. 

Os espaços ajardinados das pracetas 
residenciais ao longo da Rua dos Lojistas 
já têm sistema de rega automática, algo 
que vai permitir a sua manutenção e pre-
servação de um modo que antes era 
impossível.

A empreitada foi levada a cabo ao longo 
das últimas semanas pela JFO, procu-
rando dar resposta a um problema que já 
tinha sido identificado e colocado no topo 
da lista de prioridades.

“Esta é uma boa novidade para os mora-
dores, que depois de alguns meses com 
alguma instabilidade ao nível da paisa-
gem podem agora esperar outro enqua-
dramento para as zonas que envolvem 
as suas residências”, resume a Presidente 
Rute Lima, que detém os pelouros do 
Espaço Público e Espaços Verdes. A autarca 
recorda que “a Câmara Municipal de 
Lisboa tinha feito algumas intervenções 
há cerca de três anos, mas que não con-
templaram o sistema de rega dos vários 

espaços verdes. Ora sem rega, os espaços 
não se mantêm. Quisemos projetar todas 
as pracetas da Rua dos Lojistas de uma 
forma diferente, que permitisse a manu-
tenção das áreas ajardinadas em frente às 
moradias”. Ainda segundo a Presidente, 
“Alguns moradores desejariam que aque-
les espaços desaparecessem para dar mais 
espaço para estacionamento. É evidente 
que este Executivo tem identificadas as 
suas prioridades ao nível do estaciona-
mento, mas entende que não deve des-
caracterizar o bairro e que deve manter 
as áreas ajardinadas de estadia, para que 
os fregueses possam usufruir delas e as 
crianças possam brincar. Há zonas especí-
ficas onde estamos a criar condições para 
conciliar a presença do automóvel com o 
peão, mas esta artéria não é uma delas”.

Para finalizar, Rute Lima deixa um apelo 
aos automobilistas para que zelem pela 
preservação dos jardins e não circulem 
com os automóveis por cima dos relvados.

A Junta de Freguesia de Olivais procedeu à colocação de rega automática nos 
espaços verdes que se estendem ao longo da Rua dos Lojistas.

Rua dos Lojistas já tem 
sistema de rega automática

ESPAÇOS VERDES

Novo piso sintético no campo 
de jogos da Rua Acúrcio Pereira

EQUIPAMENTO DESPORTIVO

A Junta de Freguesia de Olivais procedeu à colocação de um piso sintético no 
campo de jogos da Rua Acúrcio Pereira.
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O Mercado de Olivais Sul – Célula B é 
o único mercado que fica de fora desta 
empreitada, uma vez que este equipa-
mento receberá uma remodelação pro-
funda brevemente.

A ação em curso nos três mercados jus-
tifica-se pelo desgaste natural dos equi-
pamentos, que padecem de melhorias 
para garantir melhores condições de 
segurança e salubridade. A intervenção 
pretende corrigir o mau estado de con-
servação dos revestimentos e pinturas, 
que é possível observar-se de um modo 
generalizado em todos os mercados.

Além destes aspetos, no Mercado 
Encarnação Norte será corrigida a des-
configuração estrutural dos portões de 
acesso a cargas e descargas (cais) e será 
colocado um pavimento adequado, junto 
à zona de recolha de lixo. Para permitir a 
instalação de uma cobertura no espaço 
vazado, será criado um acesso.

Quanto ao Mercado de Olivais Sul – 
Célula E, para além das intervenções ao 
nível dos revestimentos e pinturas, a rea-
bilitação também se fará ao nível da ins-
talação elétrica, que se encontra desa-
tualizada, e da cobertura, visto que se 
verificam infiltrações de águas pluviais e 

um desempenho desadequado do isola-
mento térmico. Todas estas intervenções 
não justificam, pela sua natureza, a elabo-
ração de projetos de arquitetura.

Sobre este assunto, a Presidente Rute 
Lima recorda que os mercados são equi-
pamentos que passaram para a gestão 
da Junta de Freguesia por via da reforma 
administrativa da cidade de Lisboa: 
“Numa ótica de gestão de proximidade, 
consideramos que há sempre remodela-
ções a realizar. Apesar de termos a noção 
de que há muito a fazer, nomeadamente 
ao nível logístico e das medidas de incen-
tivo ao consumo no comércio local, con-
siderámos prioritário fazer melhoramen-
tos nas infraestruturas e embelezar os 
mercados para os tornar mais atrativos”.

Rute Lima antevê um benefício duplo 
para a dinamização dos mercados oli-
valenses: “Entendemos que será dupla-
mente positivo: atraindo os comerciantes 
a estabelecerem-se nas lojas disponíveis 
e atraindo os consumidores a fazerem as 
suas compras nos mercados. Vamos con-
tinuar atentos às necessidades dos mer-
cados da nossa Freguesia, para assegu-
rar que oferecem condições dignas para 
todos, comerciantes e visitantes!”.

Reabilitação parcial de 
três Mercados dos Olivais

Os Mercados da Encarnação Norte, Encarnação Sul e Olivais Sul – Célula E estão a 
receber uma intervenção de melhoramentos. 

MERCADOS 

A Junta de Freguesia de Olivais está cada 
vez mais atenta aos cuidados de saúde e 
ao bem-estar dos olivalenses, sobretu-
do dos mais desfavorecidos. Assim sendo 
não é de estranhar que se multipliquem 
os locais disponíveis para dar resposta a 
todos os que necessitam de uma oferta 
de saúde alternativa á existente.
Isso mesmo acontece no espaço saúde 
e bem-estar situado dentro do merca-
do dos Olivais Sul na Praça das Casas No-
vas, onde pode ter e fazer tratamentos de 
acupuntura, osteopatia e fisioterapia. Um 
protocolo estabelecido com a Junta de 
Freguesia de Olivais e os seus serviços de 
ação social garantem preços de baixo cus-
to. O protocolo está aberto a toda a comu-
nidade olivalense sobretudo dirige-se aos 

que vivem com orçamentos mais difíceis. 
Para deles usufruir deverá dirigir-se á jun-
ta para obter o respetivo cartão e o reci-
bo de pagamento, o qual deve apresen-
tar no espaço saúde e bem-estar, pois só 
com este passo dado poderá usufruir do 
baixo custo.
Através do protocolo os preços para cada 
sessão de osteopatia e fisioterapia temo 
custo de 7,07 euros e acupuntura de 8,98 
euros, sendo a especialidade de acupun-
tura funciona todos os dias, já as sessões 
de osteopatia podem ser marcadas de 
2.ª a 6.ª feira para os horários das 17h às 
19h, por seu turno a fisioterapia funciona 
sempre em horário a combinar com o pa-
ciente consoante as necessidades de cada 
um deles. As marcações podem ser feitas 
pelo tel.: 218 510 077, através do website: 
www.cara4U-saude.pt ou por e-mail: ge-
ral.cara4u@gmail.com.
Rita Marques responsável pelo espaço sa-
lienta que o sucesso nos resultados obti-
dos é a palavra de ordem “principalmente 
junto das comunidades mais desfavore-
cidas que beneficiam do protocolo e que 
a proximidade com o serviço social da 
JFO tem sido uma mais valia para todos. 
As terapêuticas mais procuradas pela co-
munidade são a acupuntura e a osteopa-
tia uma vez que são áreas fora do servi-
ço nacional de saúde de difícil acesso por 
vias normais”. Por sua vez Helena Sobral 
da ação social salienta que as “vantagens 

destes serviços para além dos preços re-
duzidos permitem aos utentes obter uma 
marcação mais rápida, o que permite ata-
car os sintomas mais cedo e também há 
o fator proximidade que é também mui-
to importante”.
Este é um projeto muito acarinhado pela 
Presidente Rute Lima que salienta: “a cria-
ção do projeto alternativo de saúde, foi 
pensado tendo como principais destina-
tários a população senior, muito exposta 
a um conjunto de patologias que não têm 

um tratamento barato. Ajudá-los finan-
ceiramente, aliviá-los das dores típicas da 
idade bem como de uma carga medica-
mentosa elevada são os nossos objetivos 
em nome de uma melhor saúde e bem-
-estar, “resume Rute Lima.
De referir ainda que na care4U pode ain-
da obter consultas de naturopatia, mas-
sagens, reiki e psicologia, mas estas são 
áreas fora do protocolo com a JFO sujei-
tos a uma tabela de preços que oscila en-
tre os 25 e os 35 euros.

Saúde para 
todos a preços 
reduzidos

AÇÃO SOCIAL

O projeto saúde e bem-estar da Junta 
de Freguesia de Olivais está prestes 
a completar dois anos de existência. 
Trata-se de um projeto de sucesso, muito 
procurado pelos Olivalenses e que é já 
um serviço de referência.

Mercado da Encarnação Sul

Mercado da Encarnação Norte

Mercado de Olivais Sul - E
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A segunda edição do OP dos Olivais 
está em plena fase de votação, o que sig-
nifica que está na hora de os olivalenses 
participarem para garantir que são esco-
lhidos os projetos que mais lhes dizem ao 
coração.

A Presidente Rute Lima coloca a fas-
quia na superação dos resultados obti-
dos na primeira edição, para assegurar 
uma lógica de crescimento contínuo: “Em 
2016, pudemos contar com uma vasta 
participação e contributo dos olivalen-
ses, que se mostraram muito interessa-
dos por participar na governação da sua 
Freguesia, contribuindo com propostas 

aliciantes e prementes para aquilo que é o 
dia-a-dia das suas vidas. Para 2017, tendo 
em conta o êxito que foi 2016 em termos 
quantitativos, só podemos desejar que 
possamos superar todas as expectativas”.

O processo de votação é simples: cada 
freguês pode depositar um boletim com 
três votos nas urnas que se encontram 
disponíveis nas instalações da JFO, como 
a própria sede, o Espaço da Juventude ou 
a Casa da Cultura, e ainda a Biblioteca dos 
Olivais. Estão também ao dispor da popu-
lação duas urnas de voto móveis para 
impulsionar ainda mais a participação.

De um total de mais de 150 propostas, 

a Junta de Freguesia de Olivais procedeu 
à análise, agregação e exclusão de pro-
postas, chegando a um número final de 
8 projetos a votação.

Foram agregadas propostas de igual 
natureza, como por exemplo a constru-
ção de uma pista de skates, mas também 
a construção de parques infantis, cam-
pos de jogos e mais estacionamento na 
Freguesia. Por seu turno, foram excluí-
das as propostas que não diziam respeito 
a competências da Junta de Freguesia, 
como as questões relacionadas com o 
Metro (Governo Central) ou asfaltamen-
tos (Câmara Municipal de Lisboa). Foram 
igualmente excluídas propostas que não 
tinham dimensão para figurar num pro-
grama de Orçamento Participativo e que 
podiam ser resolvidas pela JFO na sua 
atuação diária, como podas de árvores e 
reparação de pequenos buracos. Por fim, 
tiveram de ser excluídas as propostas que 
ultrapassavam os 15 mil euros previstos 
no Regulamento.

As oito propostas finais que estão dis-
poníveis para votação são as seguintes: 

construção de um campo de jogos na 
Rua Cidade da Praia, recuperação de cha-
fariz na Avenida Cidade de Luanda, cria-
ção de estacionamento na Rua Francisco 
Mantero, criação de um jardim na Rua 
Cidade de Cabinda, requalificação do par-
que infantil do Bairro Alfredo Bensaúde, 
construção de um campo de jogos na 
Rua Capitão Santiago de Carvalho, repa-
ração dos balneários do Sport Lisboa e 
Olivais e finalmente a criação de um skate 
park em local a definir.

Para Rute Lima, “Este processo vai ao 
encontro da nossa forma de trabalhar de 
há quatro anos a esta parte: envolvendo 
todas as pessoas, organizações e institui-
ções da Freguesia. O contributo dos cida-
dãos, individualmente ou em grupo, é 
importantíssimo porque nos traz situa-
ções de grande detalhe, problemas, 
desejos e preocupações à escala micro, 
chegando mesmo à porta de casa das 
pessoas”. A Presidente termina apelando 
ao voto dos olivalenses, no exercício de 
um direito de participação na governa-
ção do seu território.

Orçamento Participativo: 
oito propostas a votação

CIDADANIA

Até 16 de junho todos os olivalenses são convidados a votar para eleger as melho-
res propostas do Orçamento Participativo (OP) dos Olivais!
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ENTREVISTA 

A passagem da Carris para a Câmara 
Municipal de Lisboa foi uma boa notícia 
para a cidade?
Sem dúvida. A degradação a que chega-
ram os transportes públicos em Lisboa, 
para preparar uma privatização que feliz-
mente nunca teve lugar, foi profunda e 
tem sérias consequências na qualidade de 
vida na cidade. A  Carris perdeu motoristas 
e os autocarros e elétricos existentes não 
chegam para as necessidades. O mesmo 
acontece no Metro, aliás. Para que se per-
ceba bem o que aconteceu, a Carris em 
2011 fez 42 milhões de quilómetros de via-
gens e em 2015 não fez mais de 29 milhões.  
Para trazermos as pessoas de volta temos 
de tornar o transporte público mais barato 
e ter mais autocarros a circular. É esse o 
nosso plano para os próximos 3 anos. 

Uma das mudanças já introduzidas foi a 
redução dos preços dos passes dos ido-
sos e a introdução da gratuitidade para 
as crianças até aos 12 anos. Que impor-
tância tem esta medida?
De 2011 a 2015, os vários transportes de 
Lisboa perderam 100 milhões de passa-
geiros. Ora, a única forma de melhorar 
a circulação dentro da cidade é termos 
menos carros e mais transporte - com os 
naturais ganhos em qualidade de vida, 
ambiente e saúde pública – e para isso 
precisamos de ter preços mais baratos do 
que o carro individual. 
Um exemplo apenas. Antes de a Câmara 
tomar posse da Carris, a 1 de fevereiro, 
uma família com duas crianças até aos 
12 anos pagava 148 euros pelo nave-
gante Urbano. Agora, paga 74. É a dife-
rença entre ser mais caro andar de trans-
porte ou, como agora acontece, muito 
mais barato. Os resultados dizem-nos isso 
mesmo. Em apenas dois meses, o número 
de idosos com passe social aumentou 
40% e o de crianças até aos 12 anos mais 
do que triplicou. Estou certo que, até ao 
fim do ano, estes números vão ser ainda 
mais significativos. 

Que outras melhorias podem os lisboe-
tas esperar?
O segundo passo, depois de alterado o 
tarifário, é contratar mais 220 motoristas 
e comprar 250 novos autocarros. Como 
disse, os meios humanos e físicos da 
Carris estão no osso e é preciso investir. É 
esse o nosso compromisso e a nossa von-
tade. Ao longo dos próximos três anos 

temos 80 milhões de euros para investir 
na melhoria do serviço da Carris. Não vai 
ser de um dia para o outro, pois as regras 
de contratação pública têm o seu tempo, 
mas vamos lançar os concursos públicos 
já nas próximas semanas. À margem do 
reforço da frota, que é essencial, vamos 
introduzindo novas medidas para melho-
rar o serviço. É o caso do wifi gratuito, 
uma medida já em teste no eléctrico 15, 
mas que será estendido a todos os auto-
carros e elétricos ainda este ano. 

Também foi anunciada a criação de 21 
novas linhas de autocarro, para servir 
os diferentes bairros de Lisboa. Como é 
que estas linhas vão funcionar?
A Rede de Bairros é uma das novas apos-
tas da Carris. Foi pensada e desenhada 
para facilitar as pequenas deslocações 
e a mobilidade e vida dentro do bairro, 
passando sempre pelos mercados, cen-
tros de saúde, farmácias, escolas de cada 
bairro e principais eixos de transporte. 

No caso concreto dos Olivais, o que é que 
está previsto?
Para lá da diminuição de tempos de espera 
que contamos ser visível quando tiver-
mos os novos autocarros, os Olivais vão ter 
uma das novas carreiras da Rede de Bairros 
(ver mapa). O trajeto ainda deverá sofrer 
alguns acertos, acordados com a Junta 
de Freguesia, mas no essencial passa pelo 
Metro, mercados e escolas da freguesia. 
Numa segunda fase, depois de consolidada 
a atual rede com os níveis de desempenho 
que a Carris e a cidade merece, teremos de 
pensar em melhorar e expandir a rede – 
nomeadamente a noturna. 

Ainda ao nível dos transportes, uma 
mudança anunciada para breve é a 
introdução em Lisboa de uma rede de 
bicicletas partilhadas. Que relevância 
atribui a autarquia a esta medida?
Quanto mais alternativas tivermos para 
circular na cidade melhor. A Câmara não 
quer obrigar ninguém a andar de bicicleta, 
mas, dotando a cidade de condições para 
a circulação em segurança, estou certo 
que teremos mais pessoas a optar por 
meios suaves de mobilidade, como a bici-
cleta. Aliás, é o que já vemos na Avenida 
da República e Fontes Pereira de Melo. 
O teste piloto das bicicletas partilhadas 
começa agora no Parque das Nações, mas 
a ideia é ter o serviço a funcionar a 100% 

já este verão. Para quem tiver o passe 
social, o preço anual será quase simbó-
lico, permitindo uma integração entre 
diversas formas de mobilidade. Daqui a 
uns anos vamos ver muito mais pessoas 
de bicicleta na cidade. É um meio rápido 
para circular na cidade e fazer exercício 
físico moderado, mas é bom também 
para quem anda de carro ou transporte. 
Basta que 1000 pessoas que troquem o 
carro pela bicicleta para termos menos 5 
quilómetros de trânsito na cidade. É bom 
para todos.

Também está prevista a criação de esta-
ções de bicicletas nos Olivais?
Nesta primeira fase não. Agora, como 
acredito que a rede partilhada vai ser um 
sucesso, e como os Olivais são uma das 
zonas com maior densidade populacional 
e onde faz todo o sentido existir um serviço 
como este, estou certo que zonas como os 
Olivais virão a ser incluídas no futuro.

Em resultado da reforma administra-
tiva da Cidade, a Freguesia dos Olivais 
– como todas as 24 – assumiram um 
papel ainda mais relevante na governa-
ção do seu território. Que balanço faz 
desta transferência de competências do 
município para as freguesias, essencial-
mente na gestão do ambiente urbano e 
de equipamentos?
Lisboa fez em 4 anos uma reforma 

administrativa que a maioria das cidades 
europeias demorou mais de uma década. 
O melhor elogio que se pode fazer a este 
processo, que transferiu meios, respon-
sabilidades e recursos da Câmara para 
as freguesias, é verificar a tranquilidade 
deste processo que rapidamente entrou 
em velocidade de cruzeiro. Nem sou só 
eu que o digo, um estudo encomendado 
pela CML à Universidade Nova de Lisboa 
mostra como os lisboetas estão satis-
feitos com a cidade e como identificam 
positivamente as principais áreas agora 
geridas pelas juntas de freguesia. 

É expectável que a zona oriental da 
cidade de Lisboa registe um cresci-
mento exponencial nos próximos anos, 
tanto ao nível do imobiliário como do 
tecido empresarial ou oferta de serviços. 
Como é que perspetiva, nesta dinâmica, 
a Freguesia dos Olivais em 2025?
 Melhor mobilidade, com o reforço do 
investimento da CML na Carris.  
Mais e melhor emprego, com as indús-
trias do século XXI que se estão a insta-
lar neste momento em Lisboa, “puxadas” 
por eventos como a WEbssumit e o Hub 
Criativo do Beato, onde dentro em pouco 
teremos 3000 empregos qualificados. 
Habitação mais acessível, com a aposta 
ganha do Programa de Renda Acessível, 
o qual, tendo-se iniciado agora, terá mais 
de 6000 fogos prontos antes de 2025.

Fernando 
Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, em entrevista ao 
Jornal Olivais onde fala da passagem da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa.
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Nos Olivais, o trajeto 
ainda deverá sofrer 
alguns acertos,
acordados com 
a Junta de Freguesia, 
mas no essencial passa 
pelo Metro, mercados, 
escolas da freguesia.
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A Bedeteca, sediada na Biblioteca dos 
Olivais, comemorou no dia 22 de abril o 
seu 21.º aniversário, numa grande festa 
da Banda Desenhada. Mais de cinco 
centenas de pessoas marcaram pre-
sença neste dia especial para a Bedeteca 
Municipal, existente no Palácio do 
Contador-Mor desde 1996 e integrada 
na Biblioteca dos Olivais desde 2011.

O evento recebeu o nome “Singular” e 
constituiu-se como uma “festa da biblio-
diversidade da banda desenhada por-
tuguesa”, nas palavras do coordenador 
do espaço, Marcos Farrajota, incluindo 

manga para jovens e adolescentes, ilus-
tração para infância, banda desenhada 
para adultos, artística e até design 
experimental.

Um total de 10 coletivos ofereceu pro-
gramação para o público, através de 
exposições, publicações oferecidas e 
concertos musicais que tornaram o 21.º 
aniversário muito especial. Desses 10 
coletivos, um era finlandês e chegou 
aos Olivais através da Chili com Carne, a 
organização de jovens artistas sem fins 
lucrativos que promoveu o evento.

Entre os mais de 500 visitantes, como 
não podia deixar de ser, contaram-se 
múltiplos artistas ligados à banda dese-
nhada, às fanzines e ao submundo deste 
nicho literário que tem o seu epicentro 
nos Olivais.

O Dia da Mãe foi assinalado nas escolas 
dos Olivais com atividades variadas pro-
movidas pela Junta de Freguesia. As várias 
atividades decorreram no âmbito da CAF e 
serviram para promover um contacto dife-
rente do habitual entre as mães olivalen-
ses e os seus filhos em contexto escolar.

Conforme explica a vogal da Educação 
da JFO, Anabela Silva, “muitas vezes, infe-
lizmente, os pais não têm tempo nem dis-
ponibilidade para acompanhar de perto 
aquilo que os seus filhos fazem na escola, 
além das matérias mais convencionais 
ou dos trabalhos de casa. Esta foi uma 
excelente oportunidade para as crianças 

demonstrarem ao vivo aos pais o que 
andam a fazer e notámos que elas fica-
ram muito felizes e orgulhosas de se exibi-
rem aos papás”. Os jogos preparados pela 
CAF giraram em torno dos cinco sentidos, 
que é o tema escolhido para o corrente 
ano letivo. Assim, as atividades incluíram, 
a título de exemplo, um “quem é quem” 
especial, em que os pais tinham os olhos 
vendados e tinham de descobrir qual era 
o seu filho; atividades de culinária, envol-
vendo sabores, cheiros e o tacto; confe-
ção de sabonetes artesanais para ofere-
cer às mães; pinturas em lixa de água; e 
um “mini-spa” que oferecia massagens e 
maquilhagem quase profissional!

Além de todos estes mimos, também 
foi possível um lanche de convívio que 
tornou o Dia da Mãe muito especial em 
todas as escolas.

 1  DIA DA MÃE

Escolas dos Olivais 
assinalam o Dia da Mãe

No dia 26 de abril, a Presidente Rute 
Lima e a vereadora da Educação da 
Câmara Municipal de Lisboa, Catarina 
Albergaria, descerraram a placa com o 
nome da Escola. Além das duas autarcas, 
o momento simbólico foi protagonizado 
também pela diretora do Agrupamento 
Fernando Pessoa, Cláudia Torres, e pela 
coordenadora da Escola, Maria Celeste 
Carvalho, além de ter estado presente 
representante da força política do PCP na 
Assembleia de Freguesia de Olivais e, não 
menos importante, familiares da perso-
nalidade homenageada: Adriano Correia 
de Oliveira.

Na ocasião, a Presidente Rute Lima pro-
feriu um discurso centrado no simbo-
lismo e peso que o nome atribuído ao 
estabelecimento de ensino carrega con-
sigo, pela figura de relevo e contributo 
significativo que Adriano Correia de 
Oliveira prestou à sociedade portuguesa, 
particularmente na área da Educação. 
Depois de declamar “Trova do Vento que 
Passa”, Rute Lima interagiu com os alunos 
e falou sobre liberdade, lutas estudantis e 
sistema de ensino público, para concluir 
que “o importante na vida de cada um de 
nós não é o tempo de vida mas sim aquilo 
que fazemos e damos de nós em prol de 
uma causa. E Adriano Correia de Oliveira 
é um exemplo disso!”.

Este célebre músico português, conhe-
cido pelos fados de Coimbra, trovas e can-
ções de intervenção, teria completado 75 
anos a 9 de abril deste ano, se fosse vivo. 
Faleceu em 1982, com apenas 40 anos.

 2  EDUCAÇÃO

Descerrada a placa da 
Escola Adriano Correia 
de Oliveira

 4  CULTURA

Bedeteca comemora 
21 anosComo é tradição, o 620.º aniversá-

rio da Freguesia serviu de pretexto para 
mais uma caminhada inclusiva organi-
zada pela JFO em parceria com a ANDDI 
Portugal. Foi a 7.ª edição de uma inicia-
tiva que costuma reunir no Parque do 
Vale do Silêncio um número significativo 
de participantes. Este ano, no dia 9 de 
maio, foram cerca de 200 as pessoas que 
compareceram, vindas de várias associa-
ções federadas na ANDDI - Associação 
Nacional de Desporto para a Deficiência 
Intelectual.

O vogal Duarte Carreira, responsável 
pelo pelouro do Desporto da JFO, afirma: 
“Gostamos de associar esta caminhada 

inclusiva ao aniversário da Freguesia de 
Olivais e queremos evidenciar a rele-
vância que o desporto adaptado deve 
assumir hoje”. O vogal salienta a “exce-
lente relação” que a autarquia mantém 
com as instituições que participaram 
na caminhada, nomeadamente a pró-
pria ANDDI, mas também o Elo Social, a 
Cerci, a Associação Jorge Pina, os Núcleos 
de Autismo das Escolas, entre outras. 
Também os Centros de Dia da Freguesia 
marcaram presença, numa prova de con-
vívio intergeracional.

“A prática desportiva é muito impor-
tante para estes jovens e adultos, porque 
muitas vezes é através do desporto que 
se afirmam e revelam aquilo em que são 
melhores. O desporto não lhes pergunta 
quais são ou deixam de ser as suas capa-
cidades”, remata Duarte Carreira.

 3  DESPORTO

7.ª Caminhada Inclusiva 
com a ANDDI
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As quatro lojas finalistas do projeto 
foram distinguidas com o selo Loja +, 
reservado para os vencedores do con-
curso organizado pela Junta de Freguesia 
de Olivais.

O “Loja +” é um projeto da JFO que visa 
dinamizar o comércio local e promo-
ver boas práticas no âmbito da susten-
tabilidade. O selo Loja +, recebido no 
evento Sustentabilis Olivais pelas qua-
tro lojas finalistas, atesta o cumprimento 
de um conjunto de critérios de sustenta-
bilidade, no âmbito dos Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável, fixados 
pela ONU. Conforme explica a vogal com 
o pelouro do Ambiente, Cátia Rosas, a JFO 
pretende com este projeto “captar o inte-
resse dos lojistas, dotá-los de ferramentas 
que lhes permitam melhorar o seu negó-
cio e torná-los mais apelativos aos consu-
midores, além de estimular as parcerias”. 

O acompanhamento envolveu forma-
ção gratuita em varias áreas, desde o 
Ambiente a normas de Proteção Civil 
e Empreendedorismo. “Tivemos mui-
tos lojistas a participar nas formações, 
um número superior a formações ante-
riores noutros formatos. Agradecemos o 
empenho de todos e o apoio dos nossos 
parceiros na formação, como a ZERO, a 
Copérnico e um projeto de investigação 
do IST”, remata a vogal.

No dia 29 de abril, a Junta de Freguesia 
de Olivais promoveu mais uma campa-
nha de recolha de alimentos nos super-
mercados da Freguesia.

Como é habitual, os olivalenses foram 
convidados a contribuir com géneros 
alimentares para uma campanha que 
reverte a favor da Loja Social da JFO. 
Estas campanhas só têm sucesso gra-
ças ao esforço voluntário de dezenas de 
pessoas que oferecem o seu tempo e 
disponibilidade para garantir a recolha 
e armazenamento do produto obtido.

Ao contrário do que tem acontecido, 
a campanha decorreu em três dos qua-
tro supermercados habituais: no Pingo 
Doce da Avenida Infante D. Henrique, 
no Pingo Doce do Spacio Shopping e no 
Minipreço da Circular Sul do Bairro da 

Encarnação. Os alimentos angariados 
serão agora distribuídos pelas cerca de 
300 famílias apoiadas pela Loja Social da 
Junta de Freguesia, cujos casos foram 
devidamente analisados pelo Gabinete 
de Ação Social.

Para a Presidente Rute Lima, respon-
sável pelo pelouro da Ação Social, cada 
campanha realizada é “mais uma prova 
de que temos uma Freguesia solidá-
ria e uma população que contribui na 
medida do possível para que a nossa 
Loja Social tenha condições para traba-
lhar. Noto que os olivalenses já conhe-
cem bem esta campanha e têm gosto 
em contribuir para um equipamento 
que sabem que vai apoiar os seus vizi-
nhos que passam dificuldades. É um 
laço de comunidade muito bonito. No 
fundo, quem contribui está a ajudar a 
sua Junta de Freguesia a cumprir a sua 
missão!”.

Recolha de alimentos

A Câmara Municipal de Lisboa atribuiu 
à ex-futebolista profissional Carla Couto a 
Medalha Municipal de Mérito Desportivo, 
no dia 27 de abril. A Presidente Rute Lima 
acompanhou o momento solene da con-
decoração desta olivalense no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho e reco-
nhece o seu mérito “não só em termos 
desportivos e profissionais, como por 
aquilo que ela deu em termos de afeto à 
causa desportiva e ao futebol feminino”.

Carla Couto contou 24 anos de carreira, 
tendo passado pelo Sporting, Trajouce, 
1.º de Dezembro, Benfica, Valadares Gaia, 

Lázio (Itália) e Fhosan Guadzon (China). É 
a jogadora com mais internacionalizações, 
tendo participado em 145 jogos interna-
cionais. Conquistou durante a sua car-
reira desportiva 17 títulos: 11 campeonatos 
nacionais e 6 taças de Portugal de fute-
bol. Em 2015 foi eleita a jogadora do século 
pela Federação Portuguesa de Futebol.

“Conheço e sou amiga da Carla há 30 
anos, chegámos a jogar futebol jun-
tas e sempre a conheci assim: a entre-
gar-se com amor, dedicação, trabalho e 
empenho às causas que a despertavam. 
Foi uma jogadora exemplar, que se pau-
tou sempre pelo código da ética despor-
tiva. Alcançou grandes conquistas, ele-
vou bem alto a bandeira nacional e tenho 
muito orgulho enquanto Presidente de 
Junta em ter uma referência como a Carla 
para as nossas camadas jovens”.

 5  COMÉRCIO

Carla Couto 
condecorada

 7   DESPORTO

“Lojas +” distinguidas 
pela Junta de Freguesia

 6  AÇÃO SOCIAL

Entre os dias 25 e 28 de maio, o 
Sustentabilis Olivais colocou as preo-
cupações ambientais e a sustentabili-
dade no centro das atenções. O evento 
decorreu no Jardim da Biblioteca dos 
Olivais e na zona envolvente ao equipa-
mento, procurando sensibilizar a popu-
lação para a temática da sustentabili-
dade. “Este é um conceito de que se fala 
muito mas é difícil perceber exatamente 
o que é”, aponta a vogal Cátia Rosas, res-
ponsável pelo pelouro do Ambiente da 
JFO. “A base para esta iniciativa foram 
os Objetivos das Nações Unidas para 
a área da Sustentabilidade Ambiental 
na Agenda 2030, incidindo sobre vários 

temas fundamentais, como a fome, a 
igualdade económica ou a desigualdade 
de género”. Os olivalenses, em particular 
os alunos das escolas, foram convidados 
a experimentar a sustentabilidade de 
forma prática e concreta, beneficiando 
da participação no evento de diversas 
entidades parceiras da JFO, que expuse-
ram os seus projetos.

Ciência, recursos aquíferos, árvores e 
plantas, animais, todos tiveram o seu 
espaço na Sustentabilis Olivais, que ao 
longo de quatro dias ofereceu atividades 
tão variadas como dança, cinema, jogos 
tradicionais, degustações a partir de for-
nos solares ou sessões de showcooking.

O evento contou com a presença do 
Secretário de Estado do Ambiente, Carlos 
Martins, que visitou o recinto acompa-
nhado pela Presidente Rute Lima e o seu 
Executivo. 

A JFO agradece a todos os parceiros e 
entidades participantes.

 8   SOCIEDADE

Sustentabilis 
Olivais
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Depois da grande intervenção de requa-
lificação levada a cabo na Praça Cottinelli 
Telmo e na Rua Dr. José Saraiva, reali-
zada pela Junta de Freguesia de Olivais, 
estão em curso trabalhos adicionais para 

melhorar as condições de mobilidade dos 
moradores.

“Quando estamos no terreno e no con-
tacto direto com os cidadãos há sempre 
coisas que nos vão pedindo. Cabe-nos 

aferir se os pedidos têm fundamento 
e são necessários e se temos capacida-
des para os cumprir”, explica a Presidente 
Rute Lima, responsável pelos pelouros do 
Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes.

A primeira requalificação foi feita no 
âmbito de um projeto concebido pela 
Câmara Municipal de Lisboa que já se 
encontra concluído. O projeto não con-
templava a criação e requalificação de 
caminhos e percursos de acesso a deter-
minados fogos habitacionais, cingindo-
-se às artérias principais. “O certo é que a 
envolvência destas duas ruas inclui outras 
pracetas que também merecem atenção”, 

nota Rute Lima. “Durante muitos anos, os 
moradores viram a necessidade de inter-
venção a crescer e aproveitando aquilo 
que está a ser feito há muitos meses sen-
tiram que era a altura certa para nos pres-
sionarem e chamarem a nossa atenção 
para essas pracetas”.

Assim sendo, e juntando-se a vontade 
aos recursos disponíveis, a obra vai con-
tinuar, desta vez inteiramente a cargo da 
JFO, para permitir melhores condições de 
mobilidade aos residentes, até porque, 
recorda ainda a Presidente, “o Bairro da 
Quinta do Morgado é uma zona onde resi-
dem muitos cidadãos com dificuldades de 
mobilidade e portadores de deficiência”.

Obra na Quinta do Morgado 
ampliada a pedido dos moradores

REQUALIFICAÇÃO

A Junta de Freguesia de Olivais, responsável pelas obras em curso no Bairro da 
Quinta do Morgado, entendeu ampliar o âmbito da intervenção, respondendo a 
necessidades adicionais.

A intervenção é da responsabilidade da 
Junta de Freguesia de Olivais e pretende 
replicar o que foi feito na Praça Cottinelli 
Telmo e na Rua Dr. José Saraiva, embora 
aplicado à realidade distinta da Praça Faria 
da Costa. Ou seja, também nesta artéria 
será substituído o arvoredo que se encon-
tra sobredimensionado e em mau estado 
de conservação fitossanitária e ordenado 
o estacionamento disponível.

O procedimento concursal atingiu a sua 
fase final em meados do mês de maio, 
estando previsto o arranque dos trabalhos 
nos primeiros dias do mês de junho.

“Por via do conhecimento que tenho da 
zona, até porque moro lá, consigo perce-
ber que aquela praceta está a ser subva-
lorizada”, nota a Presidente Rute Lima, res-
ponsável pelos pelouros do Urbanismo 
e Habitação, Espaço Público, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes. “Há um pedaço 
da praceta ocupado por aquilo que anti-
gamente era um campo de futebol para 

os mais jovens que começou a ser ocu-
pado pelos veículos. Os automóveis entra-
vam pelo acesso da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes, junto à pada-
ria, onde devia haver caminhos pedonais 
e não acessos automóveis”. 

Depois de a JFO ter encetado um pro-
cesso de planeamento e conceção de um 
novo parque de estacionamento e de ter 
oferecido aos moradores novos acessos 
pedonais (além da colocação de pilare-
tes impeditivos da passagem de veículos), 
chegou a hora de completar a interven-
ção com a reconversão de um espaço 
subaproveitado. “No fundo, o estaciona-
mento que serve a Praça Faria da Costa vai 
ser prolongado para cobrir esta zona que 
já foi um campo de jogos e que agora não 
o é, aumentando a oferta em cerca de 40 
lugares, quer no miolo, quer nas bordas 
exteriores do parque”, refere Rute Lima.

A obra deverá estar concluída até ao final 
do mês de julho.

Praça Faria da Costa vai ganhar 
40 lugares de estacionamento

ESPAÇO PÚBLICO

Graças a uma intervenção da JFO que também incide sobre o arvoredo, a Praça 
Faria da Costa, no Bairro da Quinta do Morgado, vai ver a sua oferta de estaciona-
mento aumentada.

Rua Dr. José Saraiva  (traseiras)
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Rua Dr. José Saraiva  (traseiras)
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Loja 19 
Praça Casas Novas, Mercado da Encarnação Sul
Aberto de 2.ª a 6.ª feira, das 8h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00;
Sábado das 7h00 às 15h00.

Nada reflete melhor a chegada do verão, e do calor, que a mudança de vestuário que 
utilizamos. A Loja 19, situada no Mercado da Encarnação Sul, tem de tudo um pouco 
para preparar esta mudança, desde vestidos de verão para senhora a roupa de bebé.

A explorar esta loja desde o 25 de abril de 1974, há 43 anos, Irene Martins já tem vas-
tos anos de experiência no meio e está sempre pronta para o ajudar.

RETROSARIA

Casa Teodora
Praça do Norte, 5 C, Bairro da Encarnação
Aberto de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00;  
Sábado das 9h00 às 13h00

Com 55 anos de história, a Casa Teodora é uma retrosaria que tem um toque moderno 
e acolhedor. Maria Teodora, atual proprietária, explora este espaço há 49 anos.

Se precisa de comprar artigos de costura aqui tem ao seu dispor uma retrosaria onde 
pode encontrar fitas, fechos, elásticos, bordado inglês, novelos de lã, tecidos a metro 
e ainda alguns artigos de vestuário.

LOJA DE ROUPA

Espaço da Roupa        
Circular Sul do Bairro da Encarnação, 5-D
Aberto de 2.ª a 6.ª feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00

Maria Adélia Gonçalves, proprietária da loja, resolve aspetos práticos do vestuário 
dos olivalenses há 7 anos. Com serviços de engomadoria, lavandaria (3ª e 6ª) e arran-
jos de costura o “Espaço da Roupa” trata de tudo, desde uma bainha das calças para 
subir até o simples passar a ferro de uma camisa. Aqui encontra a solução ideal para 
resolver o seu problema.

ENGOMADARIA E ARRANJOS DE COSTURA 

Armazéns de Barcelos
Praça do Norte, 2 C - 4ª
Aberto de 2.ª a 6.ª feira, das 10h00 às 13h00 e das 15h30 às 18h00;
Sábado das 10h00 às 13h00

Armazéns de Barcelos é gerido por uma antiga modista, Amélia dos Prazeres Veloso que 
desde há 54 anos se dedica a esta loja.

Aqui encontra os artigos normais de retrosaria, mas o destaque vai para as peças de 
vestuário. Roupões; roupa interior; camisas; calças e vestidos são alguns dos artigos que 
encontra ao visitar esta loja.

RETROSARIA
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620 anos é um número redondo e sim-
bólico, que carrega todo o peso histórico 
e de tradição de uma freguesia que até 
já foi concelho, estendendo os limites do 
seu território sobre uma vasta área (pra-
ticamente metade da cidade de Lisboa e 
aquilo que são hoje freguesias do conce-
lho de Loures). 

“O 620.º aniversário merecia, claro está, 
uma comemoração com toda a pompa 
e circunstância, até porque já foi sede de 
concelho, abrangendo uma vasta área 
aqui pelas redondezas. Além disso, as 
memórias de muitos olivalenses incluem 
tempos em que esta zona tinha quintas e 
prados a perder de vista. Temos uma fre-
guesia a todos os títulos especial e orgu-
lhamo-nos muito da sua história!”, afirma 
a Presidente Rute Lima

Um dos pontos altos das comemorações 
de aniversário mais recentes é sempre o 
almoço com os naturais da Freguesia. 
O objetivo é valorizar e homenagear a 
população sénior originária dos Olivais, 
promovendo e disseminando a memória 
coletiva. Segundo palavras da Presidente, 
“É sempre um dia diferente em que temos 
oportunidade de escutar relatos de outros 
tempos, em que os Olivais ainda não eram 
uma autêntica cidade dentro de Lisboa, e 
em que era possível percorrer a pé a fre-
guesia de Norte a Sul encontrando pouca 
coisa pelo caminho”.

Com o intuito de convidar todos os oli-
valenses aos festejos, a JFO promoveu 
um conjunto de atividades dinâmicas 
destinadas às famílias, incluindo os mais 
novos, das quais se salientam as pinturas 
faciais e outras atividades nos Mercados e 
ainda a atuação da Original Bandalheira, 
um grupo de animação de excelência 

que criou um espetáculo para envolver o 
comércio local.

Condecorações Olivalenses
Integradas no 620.º aniversário da 

Freguesia, as Condecorações Olivalenses 
assumiram-se como um momento solene 
de reconhecimento do mérito e do papel 
de individualidades e instituições, concre-
tizando a sua segunda edição.

O Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 
Sarah Afonso acolheu uma cerimónia em 
que a JFO e a Comissão de Condecorações 
distinguiram as pessoas ou organizações 
que contribuíram ou contribuem dia-
riamente “para que os Olivais tenham a 
grandeza que têm”, recordando as pala-
vras utilizadas por Rute Lima. Ao Jornal 
Olivais, a Presidente explica que “mui-
tas vezes estas ações meritórias, o traba-
lho, empenho e zelo passam despercebi-
dos ao cidadão comum. Entendemos que 
faz parte das nossas competências dis-
tinguir e celebrar o mérito, seja ele cultu-
ral, desportivo, ao nível da educação, da 
ação social ou da intervenção na comuni-
dade… As escolhas dos condecorados são 
feitas de forma autónoma pela Comissão 
de Condecorações, para evitar qualquer 
tipo de enviesamento e para garantir uma 
análise profunda das propostas”.

As distinções começaram pela atribui-
ção póstuma da Medalha Olivalense de 
Serviços Distintos a Marcelino de Sousa 
Rocha, funcionário da Junta de Freguesia 
recentemente falecido. Mais tarde, cum-
priu-se um minuto de silêncio em sua 
memória. Seguiu-se a distinção com a 
mesma medalha da diretora da Biblioteca 
dos Olivais, Teresa Capela. Foram atri-
buídas Medalhas de Mérito ao primeiro 

comandante e primeiro sócio fundador da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
de Cabo Ruivo, Fernando Gilberto Carriço 
(a título póstumo), ao ex-atleta Péricles 
Pinto, aos munícipes Manuel Alexandre, 
voluntário na Horta d’Oliva, e Luís Santos, 
figura do andebol nacional, e ainda ao filó-
sofo e cantor José Adriano Barata Moura.

Foram atribuídas Medalhas de Honra 
aos quatro agrupamentos escolares da 
freguesia, ao Elo Social – Associação 
para a Integração e Apoio ao Deficiente 
Mental Jovem e Adulto, ao Centro de 

Cultura e Desporto dos Olivais Sul, ao 
Regimento de Sapadores Bombeiros, ao 
Laboratório Militar de Produtos Químicos 
e Farmacêuticos, ao Centro de Informação 
Geoespacial do Exército, ao Aeródromo 
de Trânsito n.º 1, ao Regimento de 
Transportes e à 34.ª Esquadra da PSP de 
Lisboa.

Em relação aos organismos galardoa-
dos, Rute Lima realça que “não teríamos a 
qualidade de vida que temos se estas ins-
tituições não existissem e não trabalhas-
sem da maneira que trabalham”.

A Freguesia de Olivais comemorou no dia 6 de maio, 620 anos. Para celebrar a 
efeméride, a JFO promoveu um conjunto de atividades que envolveram toda a 
população.

620.º Aniversário da Freguesia

Almoço com os naturais da freguesia

Medalhas das condecorações
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17 DE JUNHO
Workshop a origem das imagens - 
Fotografia estenopeica
Casa da Cultura − 15h00 às 18h00
Maiores de 12 anos. Preço: 5 €.
Formador: João Paulo Barrinha.
Inscrição: cultura@jf-olivais.pt. 

24 DE JUNHO
Hora do Conto
Biblioteca dos Olivais − 11h00
Público infantil/ famílias. Entrada Livre.

22 DE JULHO
Workshop de desenho de caras com  
música
Casa da Cultura − 15h30 às 18h30
Público: maiores de 15 anos. Formador: David 
Meehan. Participação gratuita, mediante ins-
crição para cultura@jf-olivais.pt.

4 DE JUNHO
Concerto Cais do Sodré Funk 
Connection 
Quinta dos Arcos − 18h00
No âmbito da inauguração do corredor verde. 
Evento da CML com apoio JFO. Entrada livre. 

12 DE JUNHO
Oficina “Quadras a Santo António”
Biblioteca dos Olivais − Todo o dia
Crianças que já sabem ler e escrever. 
Entrada livre.

“Toca a Mexer GOLD”
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na 
loja do Mercado Olivais Sul - Célula E. 
Das 10h00 às 11h00: 2.ª feira - Pavilhão da ADCEO;  
5.ª feira - Escola EB1/JI Alice Vieira; 6.ª feira - Esco-
la 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” - HORÁRIO 
DE VERÃO
Inscrições na sede da Junta de Freguesia e na loja do 
Mercado Olivais Sul - Célula E. Das 19h00 às 20h00: 
2.ª feira - Escola EB1/JI Sarah Afonso; 4.ª feira - Escola 
EB1/JI Paulino Montez. Preços: €5/mês (uma vez por 
semana); €10/mês (duas vezes por semana).

TODO O MÊS

TODO O MÊS

Convidamos todas as instituições 
da Freguesia a anunciarem os seus 
eventos na ‘Agenda da Freguesia’

Enviar e-mail [jornal@jf-olivais.pt] com: data, 
horário, local, título, pequeno resumo e imagem 

(opcional), até ao dia 16 de junho.

Caminhadas 2017 
03/04 de junho: Encantos de Ocedeixe pela 
Rota Vicentina. Distância: 9 Km’s. Dificuldade: 
moderado. 
24/25 de junho: Guincho pelo Caminho de 
Santiago. Distância: 10 Km’s. Dificuldade: fácil. 
Preço p/participante: 3€. Transporte assegurado 
pela autarquia. Inscrições: caminhadas@jf-olivais.pt 
(nome, BI/CC, data nascimento, contacto telefónico). 
Informações através do 218 540 690.

JUNHO

23 DE JUNHO
Conversas de Café com Ana Crista
Casa da Cultura − 21h00
Conversa informais com temas variados, com 
a presença a vogal da Cultura: Ana Crista. 
Entrada Livre. 

24 DE JUNHO
kamishibai – Workshop de teatro de 
papel
Casa da Cultura  − 15h00 às 19h00
Público alvo: crianças dos 6 aos 12 anos. 
Formadora: Inês Sobral. Entrada gratuita me-
diante inscrição para cultura@jf-olivais.pt. 

7 DE JULHO
Inauguração da exposição coletiva 
Epopeia de Artes 
Casa da Cultura  − 21h00
Exposição do coletivo de artistas “Epopeia das 
Artes”. Patente até 28 de julho. Entrada livre. 

Apresentação do livro Coentros & 
Garam Masala
Casa da Cultura  − 18h30
“Uma cozinha indiana-gujarati em Portugal”  
com receitas de Bina Achoca Entrada livre. 

8 DE JULHO

23 DE JULHO
Festival de Folclore dos Olivais 
Vale do Silêncio − 17h00
No âmbito da comemoração do Dia dos Avós e 
Netos. Encontro de ranchos folclóricos e etno-
gráficos e mostra de artesanato. Entrada livre. 
Parceria PSP e JFO

28 DE JULHO
Apresentação da coletânea de 
contos “Os desafios da Europa”
Casa da Cultura − 21h00
Editora Livros de Ontem. Contos de Luísa Se-
medo, João de Almeida, Quita Miguel, Márcia 
Ferreira Balsas e Márcia Filipa da Costa, selecio-
nados no âmbito do Prémio Literário Eça de 
Queiroz. Entrada livre.
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