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A Magia do Natal nos Olivais 

Arrancam as obras 
na Praça de Chinde
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Celebrar o renascimento
Celebrar o Natal é celebrar a esperança 

num mundo melhor, onde as injustiças 
sejam cada vez mais raras e onde a solida-
riedade entre os homens e mulheres seja 
cada vez mais uma constante. 

Quando o Natal se aproxima, o espírito 
solidário tendencialmente revigora-se, 
sensibilizando todas e todos para cenários 
que deveriam existir durante todo o ano. 

É impossível chegar ao final do ano, ao 
Natal, sem olharmos em nosso redor e 
refletir sobre o mundo e sobre aqueles 
que nem sequer sabem que o Natal existe. 

Num mundo tão agitado e tão carente, 
é inegável a mudança que acontece no 
comportamento das pessoas no Natal. 
Uma paz, alegria e generosidade no 
tempo que se comemora a renovação, 
o renascimento, um novo princípio.

E neste novo começo é urgente per-
guntarmos a nós próprios, o que tenho 
feito para tornar mais feliz a humanidade, 
a  minha pátria, os meus vizinhos e vizi-
nhas, a nós mesmos e principalmente as 
nossas famílias?

Precisamos de afastar-nos de tudo o que 
nos leve a pensar de forma individual, pre-
cisamos de ajudar-nos mutuamente, pre-
cisamos de viver a vida em harmonia e 
com os nossos espíritos inundados de soli-
dariedade e verdadeira misericórdia por 
quem nos acompanha, por quem encon-
tramos na rua, pelos nossos iguais.

Sem dúvida, esta é uma época festiva 
que atravessa o mundo e é sentida e vivida 
de diversas formas. Mas em todas elas, 
a alegria e a esperança imperam.

Comecemos então 2017 com este belo 
ensinamento de Mahatma Gandhi

“Meu Senhor… 
Ajuda-me a dizer a verdade diante 
dos fortes e a não dizer mentiras para 
ganhar o aplauso dos débeis 
Se me dás fortuna, não me tires a razão. 
Se me dás êxito, não me tires a humildade. 
Se me dás humildade, não me tires 
a dignidade. 
Ajuda-me sempre a ver a outra face da 

medalha, não me deixes culpar de traição 
a outrem por não pensar como eu. 
Ensina-me a querer aos outros como 
a mim mesmo. 
Não me deixes cair no orgulho se triunfo, 
nem no desespero se fracasso, mas antes 
recorda-me que o fracasso é a experiência 
que precede o triunfo. 
Ensina-me que perdoar é um sinal de 
grandeza e que a vingança é um sinal 
de baixeza. 
Se me tiras o êxito, deixa-me forças 
para aprender com o fracasso. 
Se eu ofender a alguém, dá-me energia 
para pedir desculpa e se alguém me 
ofende, dá-me energia para perdoar 
Senhor… se eu me esquecer de Ti, 
nunca Te esqueças de mim!”

Desejo a todos, e em especial a si, que 
este Santo Natal seja portador de um 
abençoado espírito de união e tolerân-
cia e que o ano de 2017 transforme cada 
um dos seus dias em partículas mági-
cas de paz, saúde, amor, solidariedade 
e fraternidade.
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Apesar de as condições climatéricas terem 
criado alguns constrangimentos para a 
conclusão do processo, a obra de requa-
lificação no Bairro da Quinta do Morgado 
está a avançar dentro dos prazos previs-
tos. Quem o diz é a Presidente Rute Lima, 
que acumula os pelouros do Urbanismo e 
Habitação, Espaço Público, Higiene Urbana 
e Espaços Verdes, que acrescenta: “A obra 
decorre dentro da normalidade, ape-
sar dessas condições desfavoráveis e da 
necessidade de fazer uma pequena altera-
ção ao projeto inicial, para criar mais bol-
sas de estacionamento para beneficiar os 
moradores”.

Como os moradores podem verificar no 
local, as novas caldeiras das árvores foram 
construídas mais longe dos blocos habita-
cionais, de modo a impedir o surgimento 
dos mesmos problemas que afetavam a 
zona, uma vez plantadas as árvores em 
substituição das que foram abatidas há um 
ano e meio.

“Esta obra justifica-se pela necessidade 
premente de combater os problemas origi-
nados pela dimensão do arvoredo. As árvo-
res que se encontravam nestas ruas tinham 
atingido dimensões astronómicas e esta-
vam a prejudicar os moradores e as condi-
ções de habitabilidade, com as raízes muito 
possantes a abraçar as canalizações no sub-
solo, com tudo o que isso implica para os 
orçamentos dos moradores e dos condo-
mínios”, explica a Presidente Rute Lima. “A 
Câmara Municipal de Lisboa fez uma avalia-
ção fitossanitária em que foi determinado o 
abate do arvoredo, tendo em conta que já 
não havia nada a fazer para a sua recupe-
ração. Por outro lado, a plantação de novas 
árvores obedeceu a um critério de maior 
afastamento das caldeiras das empenas 
dos prédios, para proporcionar uma maior 
distância de segurança”, conclui a autarca.

O término da intervenção está previsto 
para a primeira quinzena de fevereiro 
de 2017.

Intervenção na Quinta do 
Morgado aproxima-se do fim

Aproxima-se a conclusão da obra que está a ser levada a cabo na Praça Cottinelli 
Telmo e na Rua Dr. José Saraiva, no Bairro da Quinta do Morgado.

ESPAÇO PÚBLICO

Já arrancou a intervenção que vai deixar 
a Praça de Chinde como nova. A obra está 
a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, 
depois de um longo processo em que a 
Junta de Freguesia de Olivais se empenhou 
a fundo, tendo em vista a melhoria da qua-
lidade de vida dos moradores da zona.

Conforme explica a Presidente Rute 
Lima, “A Praça de Chinde integra-se 
num aglomerado de pracetas residen-
ciais dos Olivais que confluem com a 
Rua Cidade da Beira, que ao longo dos 
vários anos nunca foram requalificadas. 
Podemos dizer que esta é apenas uma 
das várias pracetas que precisavam de 
uma intervenção e mereceu o estatuto 
de prioritária”. 

E porquê a prioridade? “O motivo que 
nos levou a escolher esta artéria em detri-
mento de outras que também carecem 
der requalificação foi o elevado estado de 
degradação que tem origem no uso abu-
sivo da praça para estacionamento, por 
parte dos funcionários e passageiros do 
Aeroporto Humberto Delgado”.

Conforme explica a Presidente, que 
é também responsável pelas áreas do 
Ambiente Urbano, “De acordo com infor-
mações de que dispomos, nos últimos 

três anos as pessoas criaram o hábito 
de estacionar ali na Rua Cidade da Beira 
e nas pracetas residenciais porque o 
Aeroporto deixou de permitir o estacio-
namento dos seus funcionários nas suas 

instalações”. “Esta utilização abusiva e a 
pressão de estacionamento já habitual 
levou a que os espaços verdes come-
çassem a ficar degradados, tendo em 
conta que os automobilistas estacionam 
de qualquer maneira, seja em cima dos 
espaços verdes, seja em cima dos pas-
seios, dando origem a situação caótica”, 
acrescenta Rute Lima.

“Entendemos, portanto, requalificar a 
Praça de Chinde e ordenar o estaciona-
mento, tentando criar algumas condi-
ções privilegiadas para os moradores. Em 
resumo, a obra de requalificação passa 
pelo embelezamento de toda a praceta e 
pela criação de condições de mobilidade, 

tanto nas acessibilidades pedonais como 
na circulação automóvel”, esclarece a 
autarca.

A circulação automóvel será feita ape-
nas num sentido, com estacionamento 
em todo o perímetro da praceta e com 
uma área de lazer no miolo, equipada 
com elementos de mobiliário urbano.

Com uma duração estimada de 60 dias, 
a obra deverá estar concluída nos últimos 
dias do mês de janeiro de 2017.

A Presidente termina afirmando que 
as próximas artérias a receber a atenção 
do executivo da Junta de Freguesia são a 
Rua de Manica e as pracetas residenciais 
adjacentes.

Arrancam as obras 
na Praça de Chinde

Com conclusão prevista para o final do mês de janeiro de 2017, a obra na Praça de 
Chinde já teve início.

ESPAÇO PÚBLICO
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De acordo com o vogal com o pelouro 
da Mobilidade e Transportes, José Ricardo 
Silva, “A ideia que impulsionou esta emprei-
tada de colocação de pilaretes foi a melho-
ria da acessibilidade pedonal e a promo-
ção de uma maior segurança dos peões 
no atravessamento das vias de tráfego. 
Por outro lado, o nosso objetivo também 
é o de obstaculizar o estacionamento em 
cima dos passeios, promovendo assim não 
só a acessibilidade pedonal mas também 
a proteção dos passeios que ficam degra-
dados quando são usados como locais de 
estacionamento”.

A empreitada visou, por um lado, a substi-
tuição de todos os pilaretes danificados ou 
tortos no território da Freguesia de Olivais 
e, por outro, a colocação de pilaretes novos 
em zonas onde se entendeu haver carência.

A lista de artérias olivalenses benefi-
ciadas com este tipo de equipamento 
compreende as seguintes: Rua Almada 
Negreiros, em frente e nas traseiras do 

Mercado de Olivais Sul – célula E; Rua 
Almada Negreiros, em frente ao Sport 
Lisboa e Olivais; Avenida de Pádua, em 
dois locais distintos, junto à passadeira e 
no cruzamento com a Avenida Infante D. 
Henrique; Avenida Cidade de Luanda, no 
cruzamento com a Rua Cidade de Nova 
Lisboa e em vários outros locais; Alameda 
da Encarnação, em vários locais; Circular 
Norte do Bairro da Encarnação, em frente 
à Padaria; Rua Cidade da Beira, em frente 
ao lote 60 e comboio parado; Rua General 
Silva Freire, junto ao lote 27; Rua Cidade de 
Carmona, em frente da Escola Fernando 
Pessoa; Rua Mamadu Sissé, no acesso 
ao parque de estacionamento; Rua do 
Dondo, em frente à Pastelaria Ramos; Rua 
Alferes Barrilaro Ruas, junto ao Mini Preço 
e na esquina com a Rua Furriel João Nunes 
Redondo; Rua Vila de Catió, junto à Escola 
Alice Vieira; e na Quinta de Santa Maria, 
com a substituição de todos os pilaretes de 
madeira previamente existentes.

Esta é mais uma praça olivalense a rece-
ber trabalhos de requalificação, pese 
embora o facto de não corresponderem 
a uma obra transformadora do aspeto 
urbanístico, ou que a façam sofrer gran-
des alterações. A empreitada foi execu-
tada pela Câmara Municipal de Lisboa, 
tendo a JFO acompanhado desde o início 

o processo e contribuído de forma deci-
siva para o mesmo. Também chamada 
«Praça das Maminhas», numa alusão his-
tórica às mães dos Olivais, a Praça Cidade 
de São Salvador está a ser alvo de uma 
requalificação que passa pelo “embele-
zamento puro e simples do espaço”, con-
forme resume a Presidente Rute Lima, 

responsável pelas áreas do Ambiente 
Urbano. E esclarece: “É evidente que não 
pretendíamos remover nenhum aspeto 
histórico do desenho da praça. Todo 
aquele piso foi substituído, o pequeno 
anfiteatro existente no centro da praça 
também se vai manter, porque tem que 
ver com o desenho original do autor”.

A autarca nota que a dimensão excessiva 
atingida pelo arvoredo da praça originou 
danos na calçada e no pavimento, tendo 
em conta que “as raízes eram muito pos-
santes”. Em resumo, a situação compor-
tava já um risco para a circulação pedonal 
e impedia os moradores de usufruírem 
do espaço público junto das suas habita-
ções. “Estamos muito satisfeitos com esta 
obra e não nos vamos ficar por aqui: é 

nossa intenção criar ali uma zona de esta-
dia, através da colocação de um pequeno 
quiosque de suporte às famílias, um local 
onde possam, quem sabe, tomar um café, 
beber um sumo, estar um pouco em con-
vívio”, sugere Rute Lima.

Por fim, a Presidente adianta que a JFO 
está a tentar fazer com que a repavimen-
tação do impasse que dá acesso aos pré-
dios seja feita em simultâneo com a res-
tante obra; contudo, as repavimentações 
obedecem a um calendário próprio apli-
cado pelo Município e “é possível que 
exista um pequeno atraso”. Seja como 
for, Rute Lima garante: “A repavimenta-
ção não vai ficar esquecida e os morado-
res podem contar connosco para pressio-
nar a Câmara nesse sentido”.

ESPAÇO PÚBLICO

Praça Cidade de São Salvador 
como nova

Até ao final do ano, deverá estar concluída a intervenção que está a deixar a Praça 
Cidade de São Salvador como nova.

MOBILIDADE

Colocação de pilaretes 
na Freguesia

Atenta às necessidades relacionadas com a mobilidade, a Junta de Freguesia de 
Olivais lançou uma empreitada de colocação de pilaretes em todo o território.
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A JFO encarregou-se da substituição do 
areão do parque infantil localizado junto 
à Igreja de Santo Eugénio, na Alameda da 
Encarnação, por piso de borracha in situ.

Conforme esclarece o vogal responsá-
vel pela gestão e manutenção dos equi-
pamentos de jogos e recreio da Freguesia, 
Duarte Carreira, este “É um parque infantil 
recente, já inaugurado pelo atual executivo 
da JFO, embora a execução do projeto seja 
da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Lisboa, em parceria com o anterior exe-
cutivo da nossa autarquia. Trata-se de um 
parque infantil moderno, com boas condi-
ções, mas infelizmente detetámos um pro-
blema que tem merecido reclamações por 
parte dos olivalenses”.

De facto, a utilização diária por parte das 
crianças comprovou que a solução de jun-
tar piso de borracha com areão não foi a 
mais indicada, por questões de segurança 
dos utilizadores do equipamento. O vogal 
Duarte Carreira explica que “no decurso 
das brincadeiras normais das crianças, 
o areão vai para o piso de borracha e as 

crianças magoam-se com facilidade. Nos 
últimos três anos recebemos várias recla-
mações nesse sentido e assumimos desde 
logo o compromisso de colocar piso de 
borracha em todo o perímetro do parque 
infantil”.

A intervenção, que se prolongou por 15 
dias, entre o final do mês de novembro e 

a segunda semana do mês de dezembro, 
resultou na melhoria das condições de 
segurança: “As crianças podem agora brin-
car com menos risco de escorregar e têm 
um piso muito mais confortável, algo que 
este magnífico equipamento merecia”, 
refere Duarte Carreira.

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Parque infantil 
de Santo Eugénio 
ganha piso novo

Na sequência dos alertas da popula-
ção, a Junta de Freguesia de Olivais pro-
cedeu à colocação de piso novo no par-
que infantil de Santo Eugénio.

De acordo com o vogal responsável pela 
gestão e manutenção dos equipamentos 
de jogos e recreio da Freguesia, Duarte 
Carreira, trata-se de um parque infan-
til construído pela Câmara Municipal de 
Lisboa que se encontrava encerrado.

“Estabelecemos uma parceria com o 
Clube TAP, ao abrigo da qual recuperámos 
o parque infantil localizado nas instalações 
desta associação que é uma das maiores – 
senão a maior – em número de associados 
na Freguesia, com a garantia de que passa 
a estar disponível para todas as crian-
ças dos Olivais e da cidade de Lisboa que 
queiram usufruir dele”, explica o vogal. 

“Infelizmente, a gestão do parque nos 
últimos anos não conseguiu garantir a 
sua adequada manutenção e chegou ao 
ponto de ter de ser encerrado por falta de 
condições, o que é uma pena, sobretudo 
pensando nas crianças que podiam bene-
ficiar de momentos de lazer e brincadeira 
se os equipamentos estivessem em bom 
estado”, acrescenta Duarte Carreira.

Depois da intervenção, que se prolongou 
por uma semana, entre 12 e 16 de dezem-
bro, passou a haver mais um equipamento 
disponível para os olivalenses mais peque-
nos, situado dentro de um recinto atra-
tivo, servido por equipamentos como um 
pequeno jardim e um restaurante.

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Parque infantil 
do Clube TAP 
recuperado

Graças a uma parceria com o Clube TAP, 
a Junta de Freguesia de Olivais procedeu 
à requalificação do parque infantil locali-
zado naquelas instalações.
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No local, no dia 28 de novembro, os vizi-
nhos ficaram a conhecer em detalhe a pro-
posta dos técnicos da Câmara Municipal 
de Lisboa para uma artéria que deverá 
estar renovada até ao final do primeiro tri-
mestre de 2017, assim prossiga sem entra-
ves o respetivo processo de adjudicação 
da empreitada em concurso público. 

O diagnóstico da situação atual revela a 
existência de problemas como o estado 
de degradação do pavimento e das estru-
turas de betão (os chamados «vulcões»), o 
desordenamento do estacionamento e a 
falta de segurança na circulação pedonal, 
e ainda a ausência de equipamentos de 
mobiliário urbano. 

Para resolver a questão do estaciona-
mento, o projeto apresentado na ses-
são prevê o ordenamento em três bolsas 
distintas, algo que permitirá até aumen-
tar ligeiramente a oferta de lugares atual. 
A pintura de duas passadeiras e a cria-
ção de um caminho pedonal ao longo da 
estrada deverão aumentar a segurança 
pedonal, a par do reforço da iluminação 
pública. O projeto também inclui a cria-
ção de nove eco-ilhas para colocação dos 
lixos, distribuídas ao longo da artéria, que 
serão compostas dos respetivos conten-
tores e de um loureiro a ser plantado em 
cada uma. Por fim, também foi mencio-
nada a recuperação dos canteiros estraga-
dos e o redesenho das caldeiras do arvo-
redo. Alguns dos moradores apresentaram 

a sua preocupação com as tílias, pela resina 
que deitam e que suja as viaturas; em res-
posta, receberam a notícia da remoção 
destas árvores, que serão substituídas 
pelos loureiros das eco-ilhas e pelos sobrei-
ros a ser plantados no «vulcão» grande. Um 
dos pontos mais destacados do projeto é 
a criação de zonas de estadia, nomea-
damente nos dois «vulcões»: no mais 
pequeno haverá uma cultura de ervas aro-
máticas; no maior será instalado um par-
que canino, com rebaixamento do pavi-
mento e a colocação de mobiliário urbano. 

Para a Presidente Rute Lima, responsá-
vel pelos pelouros do Urbanismo, Espaço 
Público, Higiene Urbana e Espaços Verdes, 
foi uma “excelente notícia” que a Rua 
Cidade de Porto Alexandre fosse incluída 
no lote das praças a requalificar pela 
Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de 
uma “devolução aos munícipes das praças 
que foram sendo entregues ao predomí-
nio do automóvel”.

A Presidente considera importante que 
“os cidadãos possam usufruir delas nas 
várias funcionalidades possíveis” e pro-
movendo o “convívio intergeracional das 
várias faixas etárias”: “Temos o dever de 
recuperar algum controlo sobre essas 
situações e ordenar o espaço público de 
forma a que as pessoas tenham as suas 
praças para conviver, caminhar em segu-
rança, e usufruir delas enquanto espaços 
agradáveis, seguros e úteis”.

Projeto para a Rua Cidade de Porto 
Alexandre apresentado aos moradores

A sede da Associação O Tiroliro acolheu uma sessão de apresentação aos morado-
res do projeto previsto para a Rua Cidade de Porto Alexandre.

ESPAÇO PÚBLICO

Proposta de Intervenção
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A parceria entre o Elo Social – Associação 
para a Integração e Apoio ao Deficiente 
Jovem e Adulto e a Junta de Freguesia de 
Olivais para a prestação de serviços de jar-
dinagem nos espaços verdes dos Olivais 
é já antiga; depois de um interregno, foi 
retomada há cerca de três anos e produ-
ziu os seus frutos.

Há cerca de um ano, a equipa foi afeta 
à manutenção e limpeza dos espaços 
exteriores de cinco escolas olivalenses: 
Sarah Afonso, Alice Vieira, Adriano Correia 
de Oliveira, Arco-Íris e Santa Maria dos 
Olivais. Desde então, todas as manhãs, 
uma equipa de três jardineiros, orien-
tados pelo seu encarregado, executam 
nas cinco escolas trabalhos de varredura, 
deservagem, limpeza, manutenção de 
canteiros e manutenção de espaços ver-
des. “Esta colaboração contribui para a 
viabilidade económica de quatro postos 
de trabalho do CEP – Elo Social [Centro 
de Emprego Protegido] e para a inclusão 

sócio-profissional dos trabalhadores com 
deficiência desta instituição”, explica 
António Martins, diretor técnico do Elo 
Social. “Com este protocolo de coopera-
ção, a Junta de Freguesia de Olivais cum-
pre o seu papel social, fomentando o 
apoio à inserção profissional de pessoas 
com deficiência, ao mesmo tempo que 
zela pela manutenção, higiene e limpeza, 
fundamentais para a funcionalidade e 
salubridade destes espaços escolares”.    

Por seu turno, a vogal da Educação da 
JFO, Anabela Silva, destaca a melhoria 
sentida na limpeza e manutenção dos 
espaços exteriores das escolas olivalen-
ses: “Desde que temos este protocolo de 
colaboração com o Elo Social, as escolas 
têm tido um espaço exterior muito mais 
bem cuidado. É uma boa parceria que 
vem ajudar a dar um ar mais agradável e 
limpinho aos recreios das nossas escolas, 
quer nos espaços verdes, quer nos espa-
ços comuns”. 

Cuida dos espaços verdes das 
escolas da Freguesia

Aproveitando um longo historial de parceria com a Junta de Freguesia de Olivais, 
o Elo Social leva a cabo, há cerca de um ano, trabalhos de jardinagem e limpeza em 
cinco escolas.

ESPAÇOS VERDES

7 Dezembro, 2016, n.º 278 JornalOlivais| notícias



Celebrar o Natal com alegria é o pro-
pósito de muitos. Se é o seu caso e ainda 
não teve oportunidade de ir conhe-
cer a quinta de Natal reserve um espaço 
na agenda e vá até lá viver a magia do 
momento. A Quinta de Natal dos Olivais 
abriu portas a 8 de dezembro para só 
as encerrar a 30, e tem feito as delicias 
de todos os que por lá têm passado. Os 
sorrisos mágicos estampados nos ros-
tos dos mais pequenos são a prova de 
que o Natal, para além de um estado de 
espírito é a festa rainha para toda e qual-
quer criança. Entrar na quinta de Natal, é 
entrar garantidamente num mundo ima-
ginário repleto de alegria e felicidade. 
Um mundo onde quase tudo é possí-
vel, até falar com o Pai Natal e sussurrar-
-lhe ao ouvido os desejos mais secretos. 
Na Quinta de Natal dos Olivais, ele marca 
naturalmente presença e por lá instalou 
pelo terceiro ano consecutivo a sua casa, 
onde recebe, como só ele sabe a peque-
nada, que não quer perder a oportuni-
dade de uma foto, um beijinho e obvia-
mente deixar expresso o seu pedido 
de viva voz. Bicicletas, bonecas, patins, 
comboios, telemóveis, jogos e consolas 
estão entre os requisitados, mas o último 
pedido mais original tal como nos contou 
o pai natal foi mesmo imagine uma nova 
árvore de natal. Um pedido que o pró-
prio amigo das brancas explica: “Foi um 
pedido inesperado, de um menino cuja 
árvore de Natal lá de casa se estragou, e 
ele para que o pai não tivesse que fazer 
o esforço de a compra, pediu-me que lhe 
oferece uma nova”. O pedido claro está, 
que ficou registado!

Mas há mais mundo neste espaço nata-
lício, as pinturas faciais são mais um atra-
tivo e Catarina Silva é uma das artistas 
que desde há três anos embeleza os ros-
tos ao gosto de cada um: “as meninas em 
regra pedem que lhe desenhemos no 
rosto borboletas e Hello Kitty, os rapazes 
são mais pelos heróis e o Homem Aranha 
é o pedido mais frequente, bem como os 
tigres. De vez em quando, alguns, sejam 
meninos ou meninas pedem os flocos 
de neve e renas, e nós, satisfazemos o 
desejo, ou não fosse sobretudo para isso 
que cá estamos”.

Na Quinta de Natal cada desejo é como 
se de uma ordem se tratasse, por isso a 
oferta não se esgota, o ex-libris da quinta 
é sem dúvida a pista de gelo natural e 
não artificial, porque a experiência do 
passado assim o ditou. Um espaço que 

acolhe gente de todas as idades. Na aber-
tura, contou com a exibição e demons-
tração de patinagem artística feita por 
quem sabe, depois, e por estes dias, 
quem se faz à pista arrisca-se a grandes 
exibições, sobretudo na arte de bem cair. 
Uma coisa é certa apesar dos tombos, o 
sorriso rasgado e o brilho envergonhado 
no olhar, mantem-se sempre no rosto de 
cada um. Aqui não há espaço para lágri-
mas, até porque depois de cada queda, 
vem sempre uma nova tentativa ou em 
última análise, diz-se adeus aos patins, 
e corre-se em busca de outra atividade, 
ainda por experienciar. A bola de neve, 
os carrosséis, entre outros, também recla-
mam visitantes, e este ano, até os menos 
jovens foram comtemplados, com uma 
pista de carrinhos de choque - uma novi-
dade nesta quinta, para experiencias 
automobilísticas mais radicais. 

Novidade, também, é a feira do cho-
colate que aqui se encontra, e que vem 
substituir o espaço antes ocupado pela 
feira do artesanato. Uma substituição de 
ordem natural como refere a vogal da 
Cultura Ana Crista que explica que: “Nesta 
edição decidimos apostar na gastrono-
mia, sobretudo no chocolate que é um 
produto tipicamente de Natal e de exce-
lência, e dessa forma, trazer á Quinta de 
Natal uma coisa nova. Para além do cho-
colate temos também produtos regionais 
representados por feirantes que fazem 
disto a sua forma de vida, o que permite 
que em todos os dias da semana os visi-
tantes tenham possibilidade de apreciar 
e comprar, o que não acontecia com a 
feira do artesanato. 

Isto porque os artesãos, são-no por 
hobby, e muitos deles têm outras ativida-
des profissionais, não podendo por isso, 
permanecer aqui todos os dias durante 
tantas semanas seguidas. Por esta razão, 
e não por outra qualquer, optou-se por 
esta mudança. Mas isto não significa, - 
salienta a vogal da Cultura -, que tenha-
mos desistido de apoiar os nossos arte-
sãos. Nada disso!  O que faremos é criar 
novas oportunidades para que eles pos-
sam dar continuidade e visibilidade ao 
seu trabalho, com a participação em 
outros eventos, novas feiras, mais curtas 
e provavelmente em maior numero de 
edições”.

Assim sendo, já sabe; quando for á 
Quinta de Natal, não deixe de adoçar 
a boca com um qualquer chocolate à 
venda, bem como dar uma espreitadela 

aos queijos e enchidos, que na quinta 
estão representados por pequenos pro-
dutores que fizeram deste tipo de expo-
sição uma forma de vida. 

Para lá da gastronomia de feira, na 
Quinta de Natal, também há um espaço 
gastronómico dedicado às crianças, 
trata-se de ateliers de culinária, onde 
nada se compra e tudo se faz, com os 
mais pequenos a arregaçarem as man-
gas, colocarem os aventais e meterem as 
mãos na massa, para aprendem a execu-
tar: salame de chocolate, bolachas e que-
ques, receitas que mais tarde poderão 
replicar em família. 

Tudo em doce, de que não convém abu-
sar, é certo, mas que são receitas feitas 
com amor, que caem sempre bem nesta 
época do ano. 

Assim segue por estes dias, a vida na 
Quinta de Natal, onde a musica, o teatro, 
o mimo, os malabaristas e até um palhaço 
lhe podem aparecer pela frente a qual-
quer momento, para lhe roubar sorrisos 
e despertar em si o espírito deste Natal. 

Resta acrescentar em jeito de balanço, 
que esta é uma iniciativa da Junta de 
Freguesia dos Olivais, com entrada gra-
tuita, sendo os carrosséis e outros bens 
pagos, que vai já na terceira edição. Três 

anos de aprendizagem para a própria 
Ana Crista, vogal da Cultura, salienta que 
pela Quinta de Natal já passaram nas edi-
ções anteriores, seguramente mais de 20 
mil pessoas, um número que atesta bem 
o quanto este é um projeto ganho. 20 mil 
pessoas que nos ajudaram a perceber do 
que mais gostam, de forma a que melhor 
possamos corresponder aos seus anseios. 
Com todo essa ajuda podemos dizer que 
a Quinta de Natal dos Olivais é, hoje, um 
projeto mais equilibrado, que adquiriu 
maturidade. Claro está que pode sempre 
ser melhorado, mas o que está feito, está 
feito e, é para continuar. Digamos que 
nesta edição de 2016 a Quinta de Natal 
dos Olivais ganhou a sua identidade, e 
essa já ninguém mais lha pode tirar”!   

Boas razões para se ainda for a tempo, 
não faltar à chamada do pai natal e ir 
conhecer este espaço criado por si, para 
si e para toda a família. A quinta de Natal 
está à sua espera todos os dias das 10h 
às 23h. Vá até lá! Não se faça rogado e 
aceite o convite para sem reservas entrar 
neste mundo de muita cor e maior magia, 
onde o espírito natalício de paz e solida-
riedade,  é sem sombra de dúvida quem 
mais ordena. 

A Magia do Natal 
nos Olivais

A Magia do Natal voltou aos Olivais no dia 8 de dezembro com a terceira edi-
ção da Quinta de Natal. Uma iniciativa da Junta de Freguesia em jeito de presente 
natalício, que promete até dia 3o de dezembro muita diversão sobretudos para 
miúdos, mas sem deixar de fora os mais graúdos. 

QUINTA DE NATAL DOS OLIVAIS
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Pista de Gelo

Pinturas faciais

CarrocelGlobo de Neve
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Este ano não é exceção, uma vez mais 
vão ser sorteados cabazes de Natal nos 
mercados da freguesia por iniciativa da 
junta. Serão dois os cabazes a sortear em 
cada mercado, um para o freguês outro 
para o comerciante vencedor.  “Esta é mais 
uma iniciativa com o objetivo de trazer 
mais clientes aos mercados, ajudando os 
lojistas a aumentar o seu negócio e tam-
bém proporcionar aos fregueses compras 
personalizadas e de qualidade”, afirma o 
vogal José Ricardo Silva, responsável pelo 

pelouro do comércio, serviços e turismo, 
que adianta ainda que “com o mesmo 
objetivo da dinamização e da oferta dos 
mercados decorreu um concurso de atri-
buição de bancas e lojas que estavam 
vagas na tentativa de capturar novos 
tipos de negócio. Neste momento cerca 
de 70% desses espaços já estão entregues 
a novos empreendedores”. Para se habili-
tar ao sorteio tem apenas que fazer com-
pras e receberá um cupão por cada cinco 
euros gastos, depois há que preencher 
o cupão com os dados pedidos, juntar o 
talão ou talões de compra aos mesmos e 
coloca-los na tombola existente em cada 
um dos mercados e aguardar pelo sor-
teio, que acontecerá no dia 24 de dezem-
bro de manhã. Se for um dos vencedores 
receberá o seu cabaz nesse mesmo dia 
mesmo a tempo da ceia de Natal.

A música chegou às igrejas neste Natal! 
A iniciativa e organização coube à Casa 
da Cultura dos Olivais e teve a solidarie-
dade como objetivo. A entrada a troco de 
bens alimentares foi a forma encontrada 
para ajudar a suavizar a vida daqueles que 
mais necessitam. 

A “receita de bilheteira”, foi gerida pelas 
próprias paróquias, pois as igrejas, são 
instituições muito próximas de todo o 
tipo de pobreza, mesmo da pobreza mais 
envergonhada. São as igrejas, o pároco e 
os paroquianos, quem melhor conhece 
as dificuldades de quem os procura, por 
isso ninguém melhor que eles para fazer 
a gestão e entrega destas doações.  Isso 

mesmo explicou a vogal da cultura Ana 
Crista, que adianta  que  há solidariedade 
para além da doação de  bens, acrescen-
tando que  é também objetivo desta ini-
ciativa “mostrar à população  que institui-
ções como as igrejas, de grande riqueza 
cultural, para além de serem um espaço 
de culto e de oração, são também locais 
que  podem ser utilizados para iniciativas 
como esta - concertos de música ou coros 
- aliando a solidariedade a um apelo, -  o 
de olhar para o lado, pois cada vez mais 
as pessoas olham muito para si mesmas, 
e a solidariedade não é só dar,  passa tam-
bém, pela companhia e pelo convívio, 
por isso são tão importantes estas inicia-
tivas, geradoras de momentos de confra-
ternização com quem tantas vezes está 
silenciosamente só e para quem estes 
momentos de convívio fazem toda a dife-
rença. Para Ana Crista, Vogal da Cultura, 
ambos os objetivos foram alcançados nos 
três concertos realizados.

 1  CULTURA

Concertos 
Solidários

As inscrições para o terceiro concurso 
de montras de Natal decorreram a bom 
ritmo entre 7 de novembro e 15 de dezem-
bro.  As montras a concurso podem ser 
vistas até 6 de janeiro de 2017, data em 
que se serão conhecidos os vencedores.

O concurso, mais uma vez, levado a 
cabo neste natal, por iniciativa da Junta 
de Freguesia dos Olivais, premeia os lojis-
tas, cujas montras mereçam um dos três 
prémios a atribuir pelo júri do concurso, 
composto pelo executivo da junta no seu 
todo.  Os prémios são de 500 euros para 
a montra vencedora, 300 para segunda 
melhor e 150 para a terceira. 

Sem dúvida, são três boas razões, para 
dar uso á sua criatividade e imaginação 
e transportá-la para montra da sua loja 
neste natal de 2016. 

“Com esta iniciativa pretende-se que 
os comerciantes locais se sintam impeli-
dos e motivados a embelezar a sua mon-
tra tornando-a apelativa aos olhos de 
quem passa, despertando neles a von-
tade de entrar no espaço e comprar, em 
suma dar corpo á vida comercial que 
não é mais que uma troca permanente 
entre comerciante e cliente”, explica José 
Ricardo Silva vogal do pelouro do comér-
cio, serviços e turismo.

No dia 6 de janeiro de 2017 pelas 19h30, 
com todos os concorrentes presentes, na 
Junta de Freguesia dos Olivais, será feito 
o anuncio dos vencedores escolhidos 
pelo executivo bem como se procederá á 
entrega dos respetivos prémios.  

 2  COMÉRCIO

3.º Concurso 
Montras De Natal

 3  MERCADOS

MERCADOS 
sorteiam cabazes 
de Natal

A Junta de Freguesia dos Olivais apoia 
cem famílias carenciadas, e distribuiu 
cem cabazes de Natal. À semelhança do 
que aconteceu em anos anteriores, os 
cabazes de Natal deste ano, foram distri-
buídos no âmbito do trabalho desenvol-
vido pelo pelouro da ação social, bem 
como do trabalho efetuado pela loja 
social, da junta de freguesia dos Olivais. 
Trata-se de cabazes de bens alimenta-
res, cada um composto por: um baca-
lhau, grão, massa, arroz, farinha, azeite, 
óleo, açúcar, leite, bolachas, salsichas e 
atum entre outros géneros de produtos 
e que tem por objetivo proporcionar um 

melhor Natal a estas cem famílias com 
menores possibilidades económicas, 
nesta altura do ano, que é de maiores 
afetos e solidariedade.

A Junta de Freguesia dos Olivais 
entende que a quadra natalícia e a ceia 
de Natal são momentos em que a reu-
nião e o convívio familiar são particu-
larmente importantes, por isso não quis 
deixar de fora, pelo menos estas cem 
famílias residentes na freguesia dos 
Olivais, que por uma ou outra razão pas-
sam por momentos de maior dificul-
dade. Tendo bem presente este espírito 
e porque o Natal é também e sobre-
tudo uma festa para as crianças, a Junta 
de Freguesia dos Olivais, não esqueceu 
mais uma vez as crianças e a este cabaz 
acrescentou brinquedos, tal como acon-
teceu no ano de 2015. 

Um mimo mais, na tentativa de pro-
vocar rasgados sorrisos nos rostos dos 
mais pequenos.

 4  AÇÃO SOCIAL

Famílias carenciadas 
recebem cabazes 
de Natal
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A palavra de ordem da Junta de 
Freguesia dos Olivais, ao organizar men-
salmente os passeios seniores é: afastar 
as pessoas da rotina, retirá-las das suas 
residências, dos centros de dia e leva-las 
a conhecer outros locais vivenciando 
novas experiências, quebrando assim 
o isolamento em que muitos se encon-
tram. Tudo bons motivos para uma vez 
mais, pela mão da ação social, haver 
lugar a novo passeio sénior.

Desta vez o destino foi Almeirim. Mais 
um destino, mais um passeio que como 
tem sido habitual, se revelou um dia 
cheio de animação, convívio, alegria, e 
partilha de boa disposição, marcada nos 
rostos de todos o que nele participaram.  
E foram muitos! Foram cerca de 

trezentos, os que se inscreveram e par-
tiram em mais esta aventura, que para 
além do almoço, incluiu visitas a alguns 
locais selecionados como pontos de 
interesse turístico. 

Para além do almoço e das visitas, 
houve também tempo para após o 
repasto, acontecer a já habitual tarde 
dançante, naquele que é um momento 
alto de boa disposição, sempre pre-
sente nestes passeios. Uma tarde dife-
rente, que não deixa ninguém agarrado 
à cadeira. E, nestas tardes há sempre 
um par para um pezinho de dança, que 
não faz mal a ninguém; pode até ser 
um bom digestivo, ou ajudar a quei-
mar algumas calorias, que o almoço se 
encarregou de colocar a mais. 

Em jeito de balanço e porque 2016 está 
prestes a terminar, pode dizer-se que o 
número de inscrições é bem revela-
dor do sucesso deste projeto, que pro-
põe todos os meses, com exceção dos 
meses de verão, levar os seniores para 
fora de portas.

Passeio Sénior 
a Almeirim Junte-se a nós e venha correr ou cami-

nhar connosco! As inscrições estão aber-
tas até dia 27 de dezembro. Dez euros é 
o custo para a inscrição na corrida de 10 
km, seis euros para se inscrever na cami-
nhada de aproximadamente 5 km.

A corrida S. Silvestre dos Olivais aberta 
a toda população, acontece no dia 30 
de dezembro, e terá inicio às 21 horas. A 
caminhada, também ela aberta a toda 
a população, marcada para as 21h10. A 
Junta de Freguesia dos Olivais será o 
local da partida para ambas a atividades, 
que percorrerá várias ruas da freguesia e 
terminará junto ás instalações do Go Fit.

Todos os participantes estarão cober-
tos pelo seguro desportivo obrigatório, 
e todos aqueles que terminem a prova 

terão direito a receber uma medalha e 
uma t-shirt alusiva á prova.

Este é um evento com um histórico de 
28 edições e, é uma iniciativa conjunta 
da Junta de Freguesia dos Olivais e os 
Ingleses Futebol Clube, que conta com a 
colaboração técnica da Xistarca. 

Este ano a prova tem como padri-
nho Pedro Proença, Presidente da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, que 
aliás desde há alguns anos não perde 
uma edição. A S. Silvestre dos Olivais, 
é hoje a terceira mais concorrida S. 
Silvestre do País, o que comprova o nível 
de crescimento obtido ao longo destas 
28 edições, e de tal forma tem sido esse 
crescimento e reconhecimento, que a 
Associação de Atletismo de Lisboa, mais 
uma vez este ano, disputa na S. Silvestre 
dos Olivais o Campeonato Regional de 
Estrada, o que faz da S. Silvestre dos 
Olivais uma prova certificada com a 
medição oficial de 10 km.

 5  DESPORTO

28.ª Edição 
S. Silvestre dos Olivais

Os jogos estão de regresso, e com eles 
regressa também a grande festa despor-
tiva das 24 freguesias de Lisboa, partici-
pantes nas Olisipíadas. 

“Esta é uma iniciativa que a junta de fre-
guesia dos Olivais coloca como estru-
turante ao nível do desporto e, o nosso 
objetivo para a este ano, é o de aumen-
tar o número de participantes, algo que 
tem acontecido todos os anos”. A afirma-
ção é do Vogal Duarte Carreira, responsá-
vel pelo pelouro do desporto, que revela 
ainda que nesta 3ª edição das Olisipíadas 
há duas novidades: “a primeira é a da 
inclusão de uma nova modalidade, - o 
karaté -, a segunda é a de fazer com que 

as Olisipíadas cheguem às escolas. Com 
esta atitude pretende-se, reforçar todas 
as condições de segurança e desportiva, 
a todos os jovens participantes, condi-
ções essas que desde sempre foram uma 
preocupação acrescida que queremos 
continuar a reforçar. Na prática, o que vai 
acontecer, é que se até aqui todas as ati-
vidades organizadas pela JFO em con-
junto com Marvila, Beato e Parque das 
Nações aconteciam na sua totalidade ao 
fim de semana, este ano pretende-se des-
locar para as escolas, esses momentos 
desportivos em horário escolar durante a 
semana. Com isto, temos a absoluta con-
vicção de que, se chegará a muito mais 
crianças. Os fins de semana coexistirão, 
para inscritos fora do nosso parque esco-
lar.” Conclui Duarte Carreira. 

As inscrições para crianças entre 0s 6 
e os 14 anos podem ser feitas na JFO ou 
no site das Olisipíadas 2017. A inscrição e 
todas as atividades são gratuitas.

 7  DESPORTO

3.ª Edição 
Olisipíadas 2017

 6  AÇÃO SOCIAL

A casa da cultura dos Olivais está a rece-
ber propostas para eventos culturais a 
serem divulgados em 2017. Exposições, 
moda, estilismo, workshops, ou even-
tos musicais, e tudo o mais que a popu-
lação em geral, seja ou não dos Olivas, 
julgar conveniente e gostasse de ver 
representado na casa da cultura em 
2017 será aceite.  As propostas entregues 
serão pré-selecionadas para apresenta-
ção publica, no novo ano. A inovação, a 
qualidade e a criatividade são requisitos 
tidos em conta.

Para Ana Crista, vogal do pelouro da 
cultura, da Junta de freguesia dos Olivais, 
esta é forma encontrada para” mostrar à 
população, o quanto a casa da cultura 
é um espaço aberto a novos artistas, a 

novas formas de arte seja ela de que área 
for. Pintura, fotografia, ensinamentos 
de questões práticas que possam facili-
tar a vida de cada um de nós, como é o 
caso dos workshops, o teatro, a leitura, 
e também artes pouco exploradas, mas 
de grande criatividade”. Assim sendo, se 
tem um projeto na gaveta está na hora 
de agarrar nele e sujeitá-lo á seleção da 
casa da cultura, e dá-lo por fim a conhe-
cer ao mundo. Pode fazê-lo ao longo de 
todo o ano.

Quanto ao já agendado para o novo 
ano, Ana Crista adianta que: “a aposta 
para 2017 é a de uma oferta muito diver-
sificada.  No alinhamento está desde já 
previsto dar continuidade às conver-
sas de café, uma exposição mensal, bem 
como dois workshops por mês, um para 
adultos outro para crianças, e ainda a 
apresentação de um livro, bem como a 
momentos musicais”.

 Momentos de cultura a não perder.

 8   CULTURA

Casa da Cultura recebe 
propostas para eventos
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Os autocarros partiram dos Olivais bem 
cedo, no dia 19 de dezembro, para mais 
um passeio sénior promovido pela JFO. 
No entanto, este não era um passeio 
igual aos outros todos: estavam reserva-
das muitas surpresas…

Depois de uma paragem nas Caldas da 
Rainha, logisticamente complicada, dada 
a quantidade de participantes, mas ainda 
assim importante para “mudar de ares”, 
os olivalenses chegaram ao Solar dos 
Noivos, na região da Nazaré. Ninguém se 
casou, mas houve almoço e tarde dan-
çante para todos!

A Presidente Rute Lima marcou pre-
sença no passeio, acompanhada dos 
vogais Anabela Silva, Duarte Carreira e 
José Ricardo Silva. A autarca participou 
de modo ativo na festa, dançando e con-
vivendo com os seniores.

Uma das surpresas do dia foi um 
momento musical diferente do habitual: 
além dos tradicionais temas de música 
popular, as fadistas Alice Costa Franco e 
Fernanda Proença brindaram o público 
com as suas vozes fantásticas, acompa-
nhadas à guitarra portuguesa por Alfredo 
da Sé e Edgar Alfredo na viola de fado. Em 
coro, a plateia pediu para Lisboa “não ser 
francesa”, entre outros fados populares 
muito apreciados por todos.

A animação prosseguiu pela tarde den-
tro e não faltaram os temas mais anima-
dos, desde José Malhoa a Tony Carreira 
e Marco Paulo, mas também Enrique 
Iglesias e outros artistas do momento, e 
até um ou dois kizombas, porque estes 
seniores dançam qualquer que seja o 
estilo! E diga-se, não dançam nada mal!

Aproximamo-nos de Rosa Gomes no 
preciso momento em que vão ser deita-
das as cartas para uma “suecada”, numa 
mesa aparte do salão onde decorre o 
baile. Aos 84 anos, Rosa é já uma vete-
rana destes convívios há vários anos. Diz 
aproveitar os passeios da JFO sempre que 
pode, sem deixar escapar nenhum, “para 
compensar o tempo da minha vida em 
que não me pude divertir”. Quando lhe 
pedimos para explicar porque vem, res-
ponde: “Acho estes passeios muito bons 
porque se não fosse isto nós não tínha-
mos oportunidade de conviver em festas 
e ver outros lugares fora da nossa casa. 
Na minha idade, acredite que faz muita 
falta”. Dançar não é para Rosa, porque o 
corpo não lhe permite (gostava muito!). 
Mas ali ao lado a festa está ao rubro. Não 
nos deixa desligar o microfone sem agra-
decer à Presidente Rute Lima pelas ini-
ciativas dirigidas à população sénior, 
que lhe têm dado muitas alegrias, e ter-
mina desejando um feliz Natal a todo o 
Executivo olivalense.

Também trocamos dois dedos de 

conversa com Maria Amélia Silva, que 
está acompanhada pela mãe, Nazaré 
da Silva. As duas senhoras, com 64 e 90 
anos, estão a divertir-se bastante. Amélia 
costuma vir “quase sempre” aos passeios, 
desde que está reformada. Conta-nos que 
ainda dá uns passinhos de dança (a mãe, 
com 90 anos, já não) e acha que o mais 
importante é o convívio: “faz falta para 
acabar com a solidão das pessoas mais 
velhas, coitaditas”. Nazaré acrescenta: 
“Até eu gosto de me distrair, quanto mais 
as novas!”, e com isto aponta para a filha, 
que lhe responde com uma pequena gar-
galhada: “É verdade!”.

Por fim, abordamos Emília Francisco, 
que veio a um destes passeios pela pri-
meira vez há cerca de um ano, e desde 
então não mais quis deixar de participar. 
Desfazendo-se em elogios às iniciativas 
da JFO, Emília elege as férias passadas no 
Norte, na zona de Estarreja, como o des-
tino que mais apreciou de entre os des-
tinos visitados na companhia da Junta 
de Freguesia: “Gostei imenso, por todas 
as coisas que nós fizemos. Sendo uma 
semana inteira tivemos tempo de fazer 
várias visitas culturais, de ir a Aveiro… 
adorei Ílhavo!”. E conta-nos a seguinte 
história: “Uma vez num destes passeios, 
estava com uma senhora que ia buscar 
o casaco às costas da cadeira no final do 
dia, para irmos embora. E disse-me: esta é 
a parte que custa mais, tirar o casaco para 
me ir embora! Isso mexe um bocadinho 
connosco. Isto faz realmente muita falta”.

Para a Presidente Rute Lima é evidente 
que os passeios seniores são um investi-
mento importante no bem-estar dos fre-
gueses: “O que está na génese deste pro-
jeto, através do qual levamos os nossos 
seniores a dar passeios todos os meses, é 
a necessidade de tirá-los das suas rotinas 
diárias e pô-los em contacto com outras 
pessoas de outras idades, com outras 
vivências, ao mesmo tempo que conhe-
cem locais diferentes e visitam sítios 
onde nunca tinham ido. Já o disse ante-
riormente, mas é bom notar que a cada 
passeio sentimos as pessoas sempre 
mais animadas e mais extrovertidas, com 
laços de afeto e novas amizades muito 
interessantes”.

Questionada sobre o carinho que 
recebe dos olivalenses, a autarca revela 
que os participantes “manifestam sem-
pre uma grande gratidão pela promoção 
destas atividades”: “Não é que sejam gra-
tuitas, porque todos pagam uma quan-
tia que está regulamentada pela JFO, mas 
só o facto de notarem que a sua junta de 
freguesia está empenhada em promover 
iniciativas para as tirar das suas casas já as 
preenche e suscita este carinho. Sempre 
que posso acompanho estes convívios!”.

Falando sobre o ambiente animado e 
de festa, Rute Lima acrescenta: “Cada um 
tem a sua vivência e vem de uma terra 
diferente, embora sejamos todos dos 
Olivais. Nos convívios proporcionam-se 
estes momentos em que cada um traz 
algo do seu passado, da sua origem, da 

sua história, como foi hoje o caso das can-
tigas à desgarrada ou dos fados”.

Para recordar o Passeio de Natal, a 
Presidente e os membros do Executivo 
entregaram a cada pessoa uma prenda 
simbólica, com os votos de feliz Natal e 
boas entradas no novo ano.

Mais de 300 seniores no 
Passeio de Natal da JFO

O Passeio de Natal Sénior promovido pela Junta de Freguesia de Olivais levou 
mais de três centenas de seniores às Caldas da Rainha.

SENIORES
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A Junta de Freguesia de Olivais apela aos 
olivalenses que façam uso da linha verde 
que o Município disponibiliza para a reco-
lha dos chamados “monos” e “monstros”, 
preservando o espaço público e os espa-
ços verdes da Freguesia.

Trata-se de um serviço gratuito, dispo-
nível através do 808 203 232, no portal 
“Na minha rua” ou num dos Balcões de 
Atendimento da Câmara, através do qual 
é possível agendar a recolha de objetos 
volumosos: equipamentos ou eletrodo-
mésticos, papel/cartão, embalagens, ou 
ainda resíduos elétricos e eletrónicos que, 
pelo seu volume, forma ou dimensões, 
não possam ser recolhidos pelos meios 
normais de remoção.

Além deste tipo de lixo, os serviços 
municipais também recolhem, a pedido, 
resíduos verdes provenientes de jardins 
e resíduos de construção e demolição 
(igualmente de forma gratuita). 

“Infelizmente, existe um certo laxismo 
por parte de alguns fregueses dos Olivais 
em relação ao lixo de grandes dimensões, 

os chamados monos e monstros que as 
pessoas têm em casa e dos quais se que-
rem ver livres. Uma parte da população 
não tem ainda presente que existe um 
número que está disponível para utiliza-
ção por qualquer cidadão lisboeta que 
ativa os serviços da Câmara para fazerem 
a recolha de monstros com data e hora 
marcada”, lamenta a Presidente Rute Lima.

“Apercebemo-nos de que algo não está 
bem quando encontramos todo o tipo de 
lixo espalhado pelos passeios, incluindo 
colchões, televisões, caixotes, sanitas e 
bidés, por vezes em cima de espaços ver-
des, o que confere um cenário degradante 
e oposto ao que se pretende. A JFO atua 
sobre a requalificação do espaço público 
e o embelezamento da Freguesia e dos 
espaços verdes, portanto é inglório ver 
este cenário. Basta contactar este serviço, 
que é gratuito! Apelo aos nossos fregue-
ses, para que promovam este sentido de 
cidadania e de zelo pelo que é de todos”, 
remata a Presidente, que é responsável 
pelo pelouro da Higiene Urbana.

HIGIENE PÚBLICA

Serviço municipal  
de recolha a pedido

Dando eco à campanha da Câmara Municipal de Lisboa “Não deixe o seu mons-
tro na rua”, a JFO recomenda a utilização do serviço municipal de recolha de obje-
tos volumosos.
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ENCARNAÇÃO SUL       
Praça das Casas Novas
Aberto de 2.ª a 6.ª feira das 7h00 às 19h00; sábado das 7h00 ás 15h00
Telef. : 218 512 569

Tal como o mercado da Encarnação Norte, também o mercado da Encarnação Sul, 
foi desenhado pelo arquiteto Fernando da Costa Belém, sendo inaugurado a 20 de 
dezembro de 1963, tendo ao seu dispor 29 bancas e 24 lojas. Uma estação dos CTT está 
por lá ao seu serviço. Mas há mais: destacamos a banca da fruta mais consumida nesta 
época natalícia, mas, o peixe fresco, carne legumes e pão entre outros produtos estão 
à espera da sua visita.

MERCADO 

ENCARNAÇÃO NORTE
Rua Circular Norte 
Aberto de 2.ª a 6.ª feira das 7h00 às 19h00; sábado das 7h00 às 14h00
Telef.: 218 511 607

Dos desenhos do arquiteto Fernando da Costa Belém nasceu este mercado inaugu-
rado a 20 de outubro de 1963. Com 34 lojas e 49 bancas, destacamos os legumes para 
a ceia de Natal, mas a escolha é vasta, peixe, fruta, carne, congelados e outros produ-
tos não alimentares como é o caso de acessórios de moda ou cosmética e cabeleireiro. 
Descubra mais, indo até lá.

MERCADO

OLIVAIS SUL CELULA B          
Rua Cidade Lourenço Marques 
Aberto de 2.ª feira a sábado das 7h00 às 14h00
Telef.: 218 517 740

Nasceu para o público a 20 de junho de 1967, tendo sido desenhado por M. Carlo 
Zuquete, e é composto por 75 lugares de banca e 15 lojas com as mais diversas ofertas, 
como é o caso de artigos para o lar e plantas das quais destacamos as que mais repre-
sentam o Natal. Mas porque de um mercado se trata obviamente que peixe fresco 
ou congelado, os legumes, a carne, os ovos e o pão também fazem parte do colorido 
deste mercado que merece a sua visita.

MERCADO

OLIVAIS SUL CELULA E
Rua Almada Negreiros 
Aberto de  2.ª feira  a sábado das 7h00 às 14h00
Telef.: 218 514 628

Porque é Natal, o grande destaque aqui é o polvo e o bacalhau, seja ele seco ou con-
gelado. Mas naturalmente que a fruta os legumes, a carne, os ovos, o pão e os produ-
tos de charcutaria são outros dos muitos produtos que neste mercado, inaugurado 
em 19 de janeiro de 1968, pode encontrar. Desenhado por M. Carlo Zuquete é com-
posto por 16 lojas e 45 bancas. Todos estão à sua espera e por lá pode encontrar um 
pouco de tudo o que necessita para uma bela e doce consoada.

MERCADO 
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São três divisões recheadas de banda 
desenhada. Milhares de títulos fazem as 
delícias de miúdos e graúdos, entre as 
séries que virtualmente toda a gente leu 
ou ouviu falar pelo menos uma vez e os 
conteúdos com um público mais restrito 
e fiel. Duas destas salas estão vocaciona-
das para o empréstimo, ou seja, contêm os 
livros que estão à disposição do leitor que 
visita o Palácio do Contador-Mor ou que 
requisita o empréstimo através da rede 
online da BLX. É nestas salas que encontra-
mos os super-heróis da Marvel, o Dragon 
Ball ou o Astérix e o Tintim. Já na terceira 
sala, a mais restrita, encontramos estantes 
repletas de preciosidades que têm de ser 
preservadas: continuam disponíveis para 
o público, mas apenas para consulta.

O responsável por estes espaços, autên-
tico “guardião” da Bedeteca, é Marcos 
Farrajota, com quem conversamos no 
âmbito desta reportagem. Este apaixo-
nado pela BD, na Biblioteca dos Olivais 
desde o ano 2000, explica que a sala de títu-
los reservados constitui “aquela que é um 
pouco a história secreta da Bedeteca”. Uma 
história que começa nas primeiras déca-
das do século XX (anos 20 e 30) com publi-
cações como o “ABC-Zinho”, “O Mosquito”, 
“O Papagaio”, “Cavaleiro Andante”, “Mundo 
de Aventuras”, etc. Estas “pérolas” são uma 
das razões de ser da própria Bedeteca, uma 
vez que o espólio que constituíam merecia 
ser preservado à parte do resto dos livros 
da rede de bibliotecas.

Muitos dos que procuram a sala restrita, 
fazem-no por motivos de investigação. 
Sabia que está na Bedeteca a primeira edi-
ção da coleção Tintim fora da Bélgica? A 

sala também alberga edições alternativas, 
independentes, estrangeiras com autores 
portugueses e “livros que se calhar daqui 
a 20 anos vão ser autênticos clássicos, 
quando os seus autores alcançarem outro 
estatuto”, alvitra Marcos Farrajota.

Queremos saber quais são os títulos mais 
procurados, qual é o padrão de movi-
mento dos empréstimos e qual o leitor-
-tipo da BD. Tudo perguntas difíceis de 
responder.

O responsável conta-nos que “os emprés-
timos funcionam muito por fases e nem 
sequer se consegue perceber um padrão 
específico. A única verdade mais estável é 
que há um pico de visitas durante as férias, 
quando as pessoas têm mais tempo dispo-
nível para ler”. Depois de referir que “a BD 
não é um género literário, como o policial 
ou o romance histórico”,  Marcos explica 
que dentro da BD há um universo para 
vários públicos: “do mais generalista que se 
fica pelo Tintin, Lucky Luke e Astérix (a que 
eu chamo o «triângulo das Bermudas» da 
BD), a outra geração que aderiu à banda-
-desenhada japonesa e norte-americana 
dos super-heróis, cuja fama foi propagada 
pelos filmes de Hollywood. Depois há um 
tipo de público mais sofisticado, que leva 
livros que são peças jornalísticas, como os 
do Joe Sacco, temas contemporâneos de 
História, temas sociais, estudantes de artes 
que procuram estéticas diferentes… No 
caso dos mangas o Dragon Ball e o Naruto 
são os nomes grandes, os miúdos ficam 
obcecados. As miúdas adoram Fruit Basket. 
No lado mais adulto, o Palestina tem muita 
saída, “Maus” do Art Spiegelman, cujos 
pais foram sobreviventes do Holocausto”.

Estas informações atestam a abrangên-
cia transversal dos conteúdos disponí-
veis, fazendo da Bedeteca um mundo para 
todos os tipos de público, para ambos os 
sexos e para todas as idades.

Teresa Capela, diretora da Biblioteca dos 
Olivais, não tem dúvidas de que a Bedeteca 
representa um tesouro: “Temos documen-
tos únicos, publicações periódicas que 
nem sequer há na Biblioteca Nacional, que 
chegaram à Câmara através do depósito 
legal. É um polo onde os investigadores 
procuram matéria-prima - inclusivamente 
estrangeiros e portugueses de outras cida-
des - e que os estudantes utilizam para 
fazer trabalhos sobre banda-desenhada”.

A diretora conta ainda que muitos tele-
fonam “à procura de coisas muito especí-
ficas”; “nós passamos as pranchas no scan-
ner e enviamos”! “Temos muito orgulho 
no nosso espólio e no nosso expert em 
BD, que é o Marcos Farrajota, também ele 
autor de banda-desenhada, que frequenta 
os círculos e as conferências do meio e 
consegue muitas ofertas para a Bedeteca”. 

E porquê a BD? Como se explica o fascí-
nio pelos também chamados “quadradi-
nhos”? Para Marcos, “é uma coisa tão pri-
mária como a primeira escrita. A própria 
escrita é um desenho, tanto na sua origem, 
com os hieróglifos, como a nossa escrita 
atual de todos os dias. A BD pode ser uma 
junção do mundo racional da escrita com 
o da criatividade das artes, um trabalho de 
ambos os hemisférios do nosso cérebro”. 
Marcos Farrajota lembra a “tendência para 
o visual” da sociedade típica do século XXI, 
como aspeto relacionado com o fascínio 
pela BD. Por último, não podíamos deixar 
de mencionar as “fanzines”: “Graças aos 
nossos contactos junto de diversos auto-
res, temos um conjunto assinalável de 

fanzines”, explica o responsável. “As fanzi-
nes são revistas amadoras, um termo que 
se vulgarizou nos anos 30. Têm a particu-
laridade de serem normalmente trabalhos 
feitos por escritores, artistas, poetas, que 
enquanto amadores criaram uma espécie 
de pequena rede antes da internet, pelos 
contactos que se estabeleciam entre pes-
soas interessadas num mesmo tema – os 
fãs. São muitas vezes fotocópias agrafadas, 
sem código ISBN, que não se vão encon-
trar em nenhuma livraria. Temos fanzines 
de música, poesia, política… Como não 
há um método de aquisição destas publi-
cações, não é fácil as bibliotecas públicas 
terem esta oferta”, completa.

Não faltam razões, portanto, para visitar a 
Bedeteca. Uma de apenas cinco bedetecas 
em Portugal, com um espólio riquíssimo e 
à espera de ser visitado, manuseado, lido 
e relido.

A Biblioteca dos Olivais tem muitos tesouros. Um deles é, sem dúvida nenhuma, 
a Bedeteca, um espaço que festeja 20 anos em 2016.

Bedeteca: um mundo dentro 
da Biblioteca dos Olivais
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8 A 30 DE DEZEMBRO
Quinta de Natal dos Olivais 
Biblioteca dos Olivais  – 10h00 às 23h00
Entrada gratuita. Evento de temática totalmen-
te natalícia, que pretende afirmar-se como uma 
oferta cultural e de lazer para toda a família. 

ATÉ 30 DE DEZEMBRO
Receção de Propostas 2017
Casa da Cultura dos Olivais
São aceites propostas para exposições; work-
shops e cursos; apresentação de livros; espe-
táculos. Envio de propostas através  do e-mail: 
cultura@jf-olivais.pt

30 DE DEZEMBRO
28º Corrida São Silvestre Olivais
Inscrições na Sede da Junta de Freguesia de 
Olivais ou através do link: http://xistarca.pt/
event…/28a-sao-silvestre-dos-olivais-2016

14 DE JANEIRO DE 2017
Apresentação de livros
Biblioteca dos Olivais – 15h30
Apresentação das obras de poesia ”Poesia 
Nova 2015-2016” de Amparo Monteiro, e do 
livro “a crispação de um toque a-fora o Ser  
( i ensaio derivante” de Gabriela Rocha Martins.  
Editoria Lua de Marfim.

11 DE FEVEREIRO
Inauguração da exposição 
“Tempos dispersos”
Casa da Cultura dos Olivais – 21h00
Exposição de pintura de Margarida Reis Silva. 
Patente até 5 de março. Entrada livre. 

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 janeiro.

DEZEMBRO E JANEIRO
“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).

DEZEMBRO E JANEIRO
“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).

ATÉ 15 DE JANEIRO
3.ª edição Olisipíadas
As Olisipíadas estão de volta! 
Inscrições gratuitas até dia 15 de janeiro.  
Idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. 
Modalidades desportivas: Andebol, Atletismo, 
Basquetebol,  Ciclismo,  Futebol, Ginástica, Judo, 
Karaté, Natação, Rugby, Ténis de Mesa, Voleibol  
e  Xadrez. Modalidades adaptadas para pessoas 
com deficiência: Atletismo, Boccia, Goalball  
e natação.
Informações em www.cm-lisboa.pt/olisipiadas 
Inscrições através do link: http://olisipiadas.
cm-lisboapt/#Inscricoes
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