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Intervenção nos jardins 
do Mercado da Encarnação Norte

Reunião Junta de Freguesia 
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção do público terá lugar a 25 de julho, 
pelas 19h30, mediante inscrição prévia (48 horas de antecedência)
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Olivais, uma Freguesia solidária
É com profundo pesar e grande cons-

ternação que apresento as mais sentidas 
condolências às famílias e amigos das víti-
mas da calamidade ocorrida em Pedrogão 
Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Góis e Pampilhosa da Serra pela 
perda dos seus entes queridos.

Por outro lado, devo aqui deixar um agra-
decimento caloroso a todos aqueles que, 
de uma forma ou de outra, se associaram à 
onda da solidariedade que desde o dia 17 
de Junho foi tomando forma e espaço na 
nossa Freguesia.

Têm sido dias de grande dor e sofrimento 
para todos aqueles a quem este sinistro 
atingiu, direta ou indiretamente, mas tam-
bém e em paralelo, para todos os que de 
longe assistiram e sofreram silenciosa-
mente, tentando colocar-se na sua pele.

E a verdadeira solidariedade revela-se 
sobremaneira em momentos limite em 
que damos de nós, sem pensar em nós e 
sem saber a quem. Pouco importa a quem.

A solidariedade não acontece ape-
nas entre amigos, é algo que se estende 
a todos, sob o olhar atento que capta as 

necessidades, as dores e o sofrimento dos 
outros, despertando em nós aquilo que 
somos e representamos, a nossa sensível 
e efémera humanidade.

E é de humanismo que escrevo também, 
de compaixão e fraternidade. Os olivalen-
ses, em todo este processo de auxílio e 
socorro aos cidadãos dos referidos con-
celhos, mostraram ser aquilo que efetiva-
mente são. Humanistas e solidários.

Responderam massivamente ao pedido 
de auxílio e foram milhares e milhares 
de bens, das mais variadas espécies, os 
que chegaram às nossas instalações para 
serem doados àqueles concelhos como 
forma de suprimento das necessidades 
imediatas.

Todos abraçaram esta causa corroída 
pelo infortúnio e contribuíram da forma 
possível em prol daqueles que viveram e 
vivem ainda momentos de angústia, de 
ansiedade, dor e amargura.

Assim, deixo aqui o meu profundo agra-
decimento a todos e todas os que se 
envolveram nesta onda de solidariedade. 
Em conjunto demonstrámos ser uma 

comunidade sensível, humanista e soli-
dária, que se move por emoções e que se 
coloca ao lado dos territórios vizinhos seja 
em que situação for. Enquanto Presidente, 
não posso estar mais orgulhosa.

Para terminar e aludindo mais uma vez 
àquilo que acima descrevi, deixo-vos com 
São Francisco de Assis e as suas palavras 
de Amor ao Próximo.

                     
“Senhor! Fazei de mim um instrumento 
da tua Paz,
Onde houver trevas, que eu leve a luz,
Onde houver ódio que eu leve o perdão,
Onde houver dúvida que eu leve a fé,
Onde houver desespero que eu leve 
esperança,
Onde houver discórdia que eu leve união,
Fazei-me antes, Senhor,
Amar que ser amado,
Perdoar que ser perdoado,
Pois é dando que se recebe,
Perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive, para a vida eterna.”
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Numa agradável tarde de quarta-feira 
(dia 14 de junho), os autarcas começaram 
por visitar os jardins interiores do Bairro 
da Encarnação, agora dotados de equi-
pamentos como parques infantis, apare-
lhos de ginástica para adultos, mobiliário 
urbano e caminhos requalificados.

Nas Ruas 26 e 27 da Encarnação, Rute 
Lima e Fernando Medina observaram 
bem de perto as brincadeiras das crianças 
e avaliaram as intervenções que decorre-
ram de uma delegação de competências 
da Câmara na Junta de Freguesia, que se 
encarregou da execução dos projetos.

Seguiu-se uma paragem na Rua Acúrcio 
Pereira, já em Olivais Sul, junto aos Ingleses 
Futebol Clube. Também ali existe um novo 
parque infantil onde os mais novos podem 
brincar nas melhores condições de con-
forto e segurança, vigiados de perto pelos 
pais e familiares. Os fregueses abordaram 
o edil e a Presidente Rute Lima e agrade-
ceram a realização das obras, enquanto 
aproveitavam para transmitir as suas opi-
niões sobre o que falta fazer. 

Ali ao lado, o Presidente da Câmara fez 
questão de se dirigir até ao campo de 
jogos que a JFO requalificou há semanas, 
com vedações e piso novo.

O roteiro só ficou completo com a 
visita à Praça do Chinde, onde a Câmara 
Municipal de Lisboa realizou uma inter-
venção há muito esperada de requalifi-
cação do espaço público, e que foi uma 
promessa eleitoral do atual Executivo da 
JFO quando assumiu funções. A requalifi-
cação incidiu sobre o próprio desenho da 
praça, tendo sido reordenado o estacio-
namento e criado um espaço de lazer ao 

centro, com aparelhos de ginástica.
Em declarações aos jornalistas, Fernando 

Medina congratulou-se por haver nos 
Olivais uma junta de freguesia que “assi-
milou muito bem o processo da reforma 
administrativa” e que reclama o exercí-
cio de mais competências para resolver 
os problemas da sua população. Medina 
lamentou que os jardins da Encarnação 
tivessem chegado ao grau de abandono 
e degradação a que chegaram e destacou 
a parceria com a JFO: “Decidimos em con-
junto fazer estas obras, devolvê-los às pes-
soas, com obras simples de requalificação 
dos passeios e bancos de jardim, novos 
parques infantis e equipamentos de fit-
ness… Eis como é possível promover uma 
grande transformação do espaço, com 
vontade e com pouco dinheiro: o dinheiro 
certo aplicado na ideia certa”. 

O Presidente da Câmara não se furtou a 
dar conta de uma intervenção profunda 
que se avizinha no Bairro da Encarnação: 
“Temos estado a trabalhar numa requali-
ficação profunda de todo este bairro, um 
pedido justo da população há várias déca-
das. Ainda não fizemos uma interven-
ção com a profundidade necessária, mas 
temos estado a trabalhar nisso, numa par-
ceria entre a Câmara e a Junta em que é a 
Junta que conduz o processo. Vamos iniciar 
brevemente um processo participado, de 
diálogo e de debate, para ouvirmos a opi-
nião dos moradores sobre um espaço que 
é de todos. Vai ser um dos grandes projetos 
da Câmara de Lisboa nos próximos anos, 
envolvendo passeios, pavimentos, coleto-
res, uma obra muito profunda que esta-
mos determinados em levar para a frente”.

Rute Lima, por sua vez, agradeceu a con-
fiança do Município e manifestou a sua 
satisfação por ver cumpridas duas pro-
messas eleitorais que têm influência 
direta na qualidade de vida das pessoas: 
“Prometemos requalificar os quatro jar-
dins interiores do Bairro da Encarnação e 
a Praça do Chinde e hoje podemos recla-
mar ter cumprido a nossa promessa. É a 

Junta de Freguesia que está no terreno, 
por uma questão de proximidade, e con-
seguimos ter uma perceção mais clara 
sobre as necessidades do bairro e aquilo 
que é necessário fazer. Vemos na Câmara 
um parceiro de excelência e é fantástico 
poder concretizar a nossa parceria com 
obras como estas que fazem a diferença 
na vida das pessoas”.

Fernando Medina e Rute Lima 
em presidência aberta nos Olivais

PRESIDÊNCIA ABERTA

A Presidente Rute Lima recebeu o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, numa visita de trabalho que privilegiou o contacto com os 
munícipes.

Rua 26 do Bairro da Encarnação

Rua 27 do Bairro da Encarnação

Praça de Chinde Rua Acúrcio Pereira - campo de jogos
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Estes espaços ocupam uma área que, 
segundo a própria Presidente Rute Lima, 
“precisava de uma requalificação há 
alguns anos”.

A Presidente, responsável pelo pelouro 
dos Espaços Verdes da JFO, explica 
que os espaços em questão estavam 

degradados e identifica uma consequên-
cia muito negativa dessa degradação: 
“Ao ver que os espaços não estavam cui-
dados, as pessoas deixaram de zelar pela 
sua manutenção e limpeza e infelizmente 
começámos a aperceber-nos de um pro-
blema relacionado com comportamentos 

menos próprios da população, como o 
descarte de lixo para os relvados”. 

A JFO apostou, portanto, na requalifi-
cação de todas as áreas envolventes do 
Mercado, depois de já ter construído um 
parque infantil novo no local. Desta vez, a 
obra passou pela substituição do relvado 
com uma nova sementeira de relva, pela 
instalação de sistemas de rega automati-
zados e pela plantação de um conjunto 
de arbustos e plantas para que aquele 
espaço tivesse uma nova vida.

No entanto, nem tudo correu bem: 
“Tivemos uma péssima surpresa quando 
notámos que todos os hibiscos já em 
flor tinham sido roubados, porventura 
durante a noite, por alguém que passou 

e achou que lhe faziam falta. É de lamen-
tar porque a JFO fez ali um grande inves-
timento e alguém o vandalizou e, ao 
arrepio da lei e das mais elementares nor-
mas de bom senso, roubou os arbustos”, 
lamenta Rute Lima. 

“Não vamos baixar os braços, como é 
evidente. Os projetos de requalificação 
do nosso Espaço Público e dos nossos 
Espaços Verdes vão continuar a ser exe-
cutados. Mas sentimo-nos muito tristes 
com estas ações porque estamos a tra-
balhar desde o início do mandato para 
embelezar a Freguesia em todo o seu 
território e depois temos esta resposta 
muito negativa por parte de uma mino-
ria de pessoas sem respeito”, acrescenta.

Como nota a Presidente Rute Lima, “Um 
dos eixos da nossa estratégia de interven-
ção no Espaço Público passa pela requa-
lificação de todos os parques infantis já 
existentes, bem como pela construção 
de novos parques nos locais onde enten-
demos que existe essa carência. Dentro 
do leque de competências recebidas pela 
JFO, por delegação da Câmara de Lisboa 
no âmbito da reforma administrativa da 
cidade, esta é uma realidade que levamos 
muito a sério”.

Rute Lima nota ainda que a Freguesia de 
Olivais é, pelas suas características natu-
rais, “muito propícia a que as crianças pos-
sam brincar livremente na rua, usufruindo 
de todos os nossos jardins, parques e 
zonas verdes”. Nesse sentido, a necessi-
dade de manutenção e recuperação dos 

equipamentos envelhecidos torna-se 
ainda mais premente. 

“Cada vez temos mais crianças. Temos 
muitas escolas, desde o pré-escolar ao 
ensino secundário – embora como é óbvio 
os parques infantis se destinem às franjas 
mais novas destas idades escolares – e 
esse elevado número de crianças merece 
este nosso cuidado”, justifica a autarca.

Tem sido prática corrente da JFO colo-
car também aparelhos de ginástica para 
adultos junto aos parques infantis da 
Freguesia, sobretudo naqueles que são 
construídos de raiz, criando uma dinâmica 
de intergeracionalidade. No entanto, no 
parque infantil da Rua Vila de Bissorá esse 
não é o caso, uma vez que não se verifica-
ram as condições para essa colocação em 
termos de espaço disponível.

A Junta de Freguesia de Olivais procedeu à recuperação do parque infantil da Rua 
Vila de Bissorá, que agora se apresenta como novo.

Parque infantil na Rua Vila 
de Bissorá como novo

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Beneficiação dos Jardins do 
Mercado da Encarnação Norte

ESPAÇOS VERDES

Os jardins que envolvem o Mercado da Encarnação Norte, na Praça Norte, recebe-
ram uma intervenção de recuperação e embelezamento.
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A inauguração do novo campo polides-
portivo resulta de uma promessa feita 
pelo Executivo da Junta de Freguesia de 
Olivais às crianças e jovens do bairro, con-
forme relata a Presidente Rute Lima: “Há 
cerca de três anos construímos ali um par-
que infantil, que se encontra hoje muito 
bem cuidado e com excelentes condi-
ções, na sequência da recuperação de 
um espaço que se encontrava bastante 
degradado. Na altura da inauguração, 
ficou registado o pedido de muitas crian-
ças e jovens para que a Junta de Freguesia 
de Olivais ali criasse um campo de fute-
bol. Comprometemo-nos a aceder ao seu 
pedido até ao final do nosso mandato e 
por isso ficamos muito orgulhosos de ter-
mos cumprido este sonho das crianças no 
prazo que apontámos desde logo”.

O evento de Street Soccer resultou de 
um desafio colocado pela JFO ao Estrelas 
de Lisboa, que o vogal do Desporto, 
Duarte Carreira, considera “um clube bas-
tante dinâmico da nossa Freguesia que 
alia sempre a vertente desportiva à causa 
da solidariedade” e que a Presidente Rute 

Lima apelida de “parceiro de excelência da 
JFO”. “Quisemos associar à inauguração 
do novo campo de jogos da Rua Almada 
Negreiros um evento desportivo de cariz 
fortemente solidário. Por isso, desafiámos 
o Estrelas de Lisboa a organizar o seu já 
tradicional Street Soccer neste campo, 
um evento que reuniu cerca de 250 parti-
cipantes, distribuídos por várias equipas, 
inclusivamente da Junta de Freguesia de 
Olivais”, explica Duarte Carreira.

O custo de participação no torneio foi 

pago em géneros alimentares que rever-
teram para a Loja Social da JFO.

A abrilhantar o evento esteve o ex-fute-
bolista Rui Costa, que não só emprestou 
o seu mediatismo à iniciativa como deu o 
pontapé de saída da competição.

O dia foi de convívio entre todos os par-
ticipantes, com um almoço ótimo para 
retemperar as forças: um porco no espeto 
oferecido pela Junta de Freguesia de 
Olivais!

Polidesportivo da Rua Almada 
Negreiros inaugurado com 
a presença de Rui Costa

No dia 24 de junho, a JFO inaugurou um campo de jogos da Rua Almada Negreiros, 
através da realização de um evento de Street Soccer onde participou o ex-futebo-
lista Rui Costa.

DESPORTO 

A obra foi realizada pela Junta de 
Freguesia de Olivais na sequência da pri-
meira edição do Orçamento Participativo 
local e de uma aposta clara e coerente 
no desenvolvimento deste bairro da 
Freguesia.

Conforme afirma a Presidente Rute Lima, 
“O Bairro Bensaúde é uma grande aposta 
da JFO no presente e sê-lo-á ainda mais 
em breve. Tem sido desenvolvido um 
grande trabalho em termos sociais e urba-
nísticos, pela JFO e pelos seus parcei-
ros, nomeadamente a Gebalis. O muito 
que ainda há por fazer passa por adaptar 
mentalidades, comportamentos e postu-
ras numa perspetiva convergente e plural 
entre culturas diferentes. Não foi só a cria-
ção do parque infantil e agora a requalifi-
cação do Polidesportivo Costa Malheiro. 
Neste momento, a JFO está na fase final 
da requalificação das suas instalações no 
bairro, onde ficarão sediadas a própria JFO 
e as entidades parceiras que trabalham no 

terreno. Estamos no bairro para ficar”. 
Recorde-se que a proposta de requalifi-

cação do Polidesportivo Costa Malheiro 
conquistou o segundo lugar em termos 
de votos na 1.ª edição do OP dos Olivais.

A inauguração oficial decorreu no dia 
27 de maio, no tal 1.º Festival Comunitário 
Bensaúde, tendo sido um dia de intensa 
atividade: dança, música, boxe, jogos 
pedagógicos ambientais…

A iniciativa da Junta de Freguesia de 
Olivais contou com o apoio de vários par-
ceiros, entre os quais a Associação Jorge 
Pina e o Grupo Comunitário do Bairro 
Alfredo Bensaúde, através do projeto BIP/
ZIP “Sai da Caixa Bensaúde”. “O nosso pro-
jeto para o bairro é muito ambicioso e 
vai privilegiar não só todos os cidadãos 
que ali habitam como também o resto da 
Freguesia. Queremos crer que a Avenida 
Alfredo Bensaúde é um muro e uma bar-
reira que podem e que vão ser quebrados”, 
aponta ainda a Presidente.

Novo polidesportivo inaugurado 
no Bairro Bensaúde

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A Junta de Freguesia de Olivais re-inaugurou o Polidesportivo Costa Malheiro, 
no coração do Bairro Bensaúde, num evento que recebeu o nome de 1.º Festival 
Comunitário Bensaúde.
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Encontra-se em execução plena o pro-
jeto de requalificação da Praça Faria da 
Costa. À semelhança do que sucedeu na 
Praça Cottinelli Telmo e na Rua Dr. José 
Saraiva, ali bem perto, também na Quinta 
do Morgado, o projeto a cargo da Junta 
de Freguesia de Olivais prevê o ordena-
mento do estacionamento e o abate e 
substituição de algumas árvores.

“A Quinta do Morgado, tal como outras 
áreas da Freguesia, encontra-se com 
alguma pressão de estacionamento. Há 
cerca de dois anos, criámos um parque 
de estacionamento junto à Padaria de 
São José. Estas obras na Praça Faria da 
Costa acabam por ser como que uma 
continuidade dessa primeira interven-
ção”, recorda a Presidente Rute Lima, res-
ponsável pelos pelouros do Urbanismo 
e Habitação, Espaço Público, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes. “Há aqui dois 
fatores de fundo que justificam a nossa 
intervenção: o ordenamento do esta-
cionamento e a criação de condições de 
mobilidade para a população se deslocar 
em conforto e segurança”.

Segundo o diagnóstico da Presidente, 
também era necessário resolver a 

questão relacionada com a estrutura de 
betão que não tinha serventia: “Até aca-
bava por ser um pólo atrativo de perma-
nência noturna, que causava distúrbios 
ao descanso e sossego dos residentes”.

A decisão da Junta de Freguesia de O 
passou pela eliminação daquele bloco 
de betão e pelo alargamento da zona 
de estacionamento, criando dezenas de 
novos lugares (cerca de 40) e melhorando 
significativamente o aproveitamento do 
espaço útil da praça.

A substituição do arvoredo explica-se 
pelo estado decrépito das árvores exis-
tentes no local, tendo a análise ao seu 
estado fitossanitário revelado problemas 
e a impossibilidade de efetuar podas radi-
cais, devido ao risco estrutural associado.

“Tal como fizemos na Praça Cottinelli 
Telmo e na Rua Dr. José Saraiva, vamos 
substituir este arvoredo por árvores sãs, 
mais adequadas à envolvente e que vão 
dar nova vida à Praça Faria da Costa”, 
remata Rute Lima.

Como explica a Presidente Rute Lima, 
“Trata-se de um projeto que nos foi pas-
sado pela Câmara Municipal de Lisboa e 
que se atrasou um pouco quanto à sua 
execução uma vez que houve algumas 
expectativas criadas em relação à utiliza-
ção de um terreno adjacente”. 

A autarca esclarece que a intenção da 
Junta de Freguesia de Olivais é poder vir 
a criar neste terreno adjacente um campo 
de jogos ou um parque de lazer, uma situa-
ção que está a ser alvo de conversas com o 
Município: “Gostaríamos de poder ocupar 
aquele espaço para construir um parque 
de lazer ou um campo de jogos para ser 
utilizado pelos mais novos. Aliás, já esta-
riam feitos se não fosse um terreno muni-
cipal, pelo que temos de obter a devida 
autorização por parte da Câmara”.

Voltando ao parque de estacionamento, 
este equipamento surge da necessidade 
absoluta de lugares de estacionamento 

sentida pelos moradores da zona, que 
disso deram conta em diversas ocasiões 
ao Executivo da autarquia. “Olivais Velho é 
não só uma zona nobre como o berço da 
nossa Freguesia, ainda que tenha este pro-
blema de dispor de muito poucas áreas 
para que possamos colocar ou construir 
equipamentos sociais e mobiliário para o 
usufruto das pessoas”, nota Rute Lima.

O prazo de execução da obra é o final do 
mês de agosto.

Importa recordar que a Câmara pre-
para um projeto de intervenção na Praça 
Viscondessa dos Olivais e ruas adjacentes, 
no âmbito do programa “Uma Praça em 
Cada Bairro”. De acordo com informações 
prestadas pela Presidente, o projeto está a 
ser avaliado pela DGPC (Direção Geral do 
Património Cultural). 

“As primeiras datas apontadas para o iní-
cio das obras foram prolongadas por moti-
vos que se prendem com esta avaliação. 

Não queremos que os moradores pensem 
que não se está a fazer nada, o projeto está 
de facto concluído mas teve de ser sujeito 
a uma avaliação da DGPC porque se trata 
de uma zona muito antiga da cidade. A 

JFO está a aguardar o feedback da Câmara 
de Lisboa para perceber qual é o ponto 
exato da situação e comunicaremos aos 
cidadãos assim que tivermos alguma notí-
cia”, remata Rute Lima.

Começa nas próximas semanas uma empreitada que vai dotar a zona de Olivais 
Velho de um novo parque de estacionamento.

Olivais Velho recebe novo 
parque de estacionamento

ESPAÇO PÚBLICO

Obra avança na 
Praça Faria da Costa

ESPAÇO PÚBLICO

As máquinas já trabalham na Praça Faria da Costa, no Bairro da Quinta do 
Morgado, onde haverá mais estacionamento, as condições de mobilidade vão ser 
melhoradas e as árvores em risco vão dar lugar a novas plantações.
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A Praça do Chinde foi a primeira pra-
ceta residencial desta zona do território 
da Freguesia a ver prometida uma inter-
venção profunda, quando ainda decorria 
a campanha relativa às eleições autárqui-
cas de 2013. Recentemente requalificada, 

esta praça recebeu inclusivamente uma 
visita em que a Presidente Rute Lima mos-
trou ao Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina, o resultado final 
da intervenção: o estacionamento caótico 
é agora uma realidade do passado, sendo 

que os espaços verdes (ou de terra, depois 
de destruídos pelas viaturas) deram lugar 
a novos relvados cuidados e cuidadosa-
mente delimitados, dando origem a um 
novo centro da praça, calcetado e dotado 
de mobiliário urbano e aparelhos de ginás-
tica para adultos.

A Rua Manica, nas imediações da Praça do 
Chine, é a próxima artéria a receber o início 
dos trabalhos de requalificação, assim que 
ficar concluído o procedimento concursal. 
Explica Rute Lima, responsável pelos pelou-
ros do Urbanismo e Habitação, Espaço 
Público, Higiene Urbana e Espaços Verdes: 

“Vamos passar para a Rua de Manica e o 
objetivo é sensivelmente o mesmo que na 
intervenção anterior: criar novas e melho-
res condições de acessibilidade, fazer as 
repavimentações necessárias, fazer marca-
ções para o estacionamento. Em suma, dar 
aos moradores novos motivos para fica-
rem orgulhosos do espaço próximo às suas 
casas, proporcionar-lhes condições de usu-
fruto real do espaço público, convidá-los a 
conviver uns com os outros e a desenvolve-
rem autênticas relações de boa vizinhança”.

Assim que começar, a obra estará a cargo 
da Junta de Freguesia de Olivais.

Rua Manica requalificada em breve
Depois de concluída a requalificação da Praça do Chinde, chega a vez da Rua 

Manica receber também uma intervenção.

ESPAÇO PÚBLICO

Este plano de requalificações apresenta 
as intervenções em sequência nas quatro 
ruas (Rua Montepuez, Ibo, Macia e Man-
jacazé) porque, como resume a Presiden-
te Rute Lima, “Não podemos fazer tudo 

ao mesmo tempo”. No momento em que 
a obra na Rua Montepuez já se encontra 
na sua fase final, tem agora início a inter-
venção na Rua do Ibo, aguardando as res-
tantes duas pracetas residenciais por luz 

verde ao início dos trabalhos.
Trata-se de um conjunto de quatro arrua-
mentos e pracetas residenciais nas ime-
diações dos Bombeiros de Cabo Ruivo 
onde o passar do tempo provocou um as-
peto degradado.
O plano de intervenção passa pelo rede-
senho das praças, pelo ordenamento do 
estacionamento e pela requalificação dos 
canteiros ou espaços verdes existentes. 
“Temos nos Olivais uma freguesia privi-
legiada por ter tantas praças, zonas no-
bres destinadas ao lazer, ao usufruto do 

espaço público por parte das pessoas”, re-
fere a Presidente Rute Lima, responsável 
pelos pelouros do Urbanismo e Habita-
ção, Espaço Público, Higiene Urbana e Es-
paços Verdes. “Estas quatro ruas estavam 
bastante degradadas e demos início a um 
plano de intervenção que pretende resta-
belecer o equilíbrio entre o espaço des-
tinado ao peão e ao automóvel, criando 
um todo coerente e ao serviço dos mora-
dores”, conclui a autarca. 

Rua do Ibo recebe intervenção
ESPAÇO PÚBLICO

Tem início em breve a intervenção de requalificação da Rua do Ibo, junto à Rua 
Almada Negreiros. É a segunda de quatro pracetas limítrofes a receber obras.
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A manutenção regular dos Espaços 
Verdes da Freguesia, assegurando o 
embelezamento paisagístico de todo o 
território e o seu usufruto por parte da 
população, é um objetivo primordial da 
Junta de Freguesia de Olivais. 

No entanto, indo completamente ao 
arrepio deste objetivo, verificou-se um 
incumprimento reiterado da empresa 
adjudicatária deste serviço: a prestação 
de serviços que vinha a ser apresentada 
não se revestia dos parâmetros de qua-
lidade desejáveis, nem cumpria com os 
níveis contratualizados.

A sequência destes incumprimen-
tos levou a JFO a interpelar por escrito 
a adjudicatária, identificando as situa-
ções de incumprimento e concedendo 
um prazo de reposição da normalidade 
contratual, bem como a oportunidade 
de a mesma se pronunciar em sede de 
audiência prévia.

Contudo, as respostas escritas da adju-
dicatária não apresentavam argumen-
tos válidos e fundamentados, ao mesmo 
tempo que a degradação dos Espaços 

Verdes se continuava a verificar, não 
sendo implementadas as medidas miti-
gadoras necessárias.

Não restou à JFO outra opção senão a 
decisão de resolução contratual, pelo que 
se diligenciou desde abril de 2017 o pro-
cedimento de resolução sancionatória 
com a empresa Landscape – Construção 
e Manutenção de Jardins Lda., que teve 
efeitos a partir do dia 1 de junho.

Virar a página
Confrontada com a necessidade de 

encetar uma reação rápida de salva-
guarda dos espaços, a JFO procedeu, por 
um lado, à assunção de mais Espaços 
Verdes por administração direta e, por 
outro lado, recorreu à contratação, por 
ajuste direto, dos serviços de uma nova 
empresa para impedir perdas irreparáveis 
para a Freguesia de Olivais.

Desta forma, a partir do dia 1 de junho, 
a Brigada de Espaços Verdes da JFO assu-
miu mais 146.526,11 m2 para além das 
zonas 1 e 2 que já executava, num total de 
103.627,25 m2.

Feitas as contas, a JFO tem assim, por 
administração direta, cerca de 25 hecta-
res de Espaços Verdes na sua direta res-
ponsabilidade, cabendo os restantes 39 
hectares à manutenção por empresa, 
conforme se apresenta no mapa.

Para dar cumprimento a este objetivo, 
assegurando os 250.153,36 m2 de área de 
Espaços Verdes a intervencionar e garan-
tindo o desenvolvimento dos trabalhos 
da Brigada de Espaços Verdes, verificou-
-se a necessidade de adquirir mais viatu-
ras, maquinaria e equipamento, nomea-
damente duas carrinhas, um trator, dois 
corta-relvas e contentores, entre outro 
material diverso.

Sem prejuízo, entende a Junta de 
Freguesia de Olivais que se impõe a con-
tratação de outra prestação de serviços 
que permita o tratamento integral dos 
espaços verdes da Freguesia, num hori-
zonte de médio prazo, assegurando o 
cumprimento do regime jurídico dos con-
tratos públicos, nomeadamente os prin-
cípios da concorrência e da transparên-
cia, pelo que já abriu concurso público.

“Funcionários absolutamente 
extraordinários”

“É evidente que a Junta de Freguesia de 

Olivais reconhece que os espaços verdes 
são um dos ex-libris da Freguesia”, começa 
por apontar a Presidente Rute Lima, res-
ponsável por este pelouro dos Espaços 
Verdes. “Temos dado provas reiteradas 
de que temos uma grande preocupação 
com a sua manutenção, sendo que não 
só já criámos as nossas próprias brigadas, 
como temos promovido a implementa-
ção de novos sistemas de rega automati-
zada por todo o território”.

“No entanto”, continua a Presidente, 
“este trabalho não se consegue fazer 
todo de uma vez. Estamos a implemen-
tar os sistemas, recorrendo aos nossos 
funcionários, zona a zona. Não é uma 
tarefa fácil, tendo em conta a dimensão 
da Freguesia. Não será adequado imple-
mentar rega automática em todos os 
espaços e estamos a desenvolver um tra-
balho de requalificação que contempla, 
além de novas sementeiras, a colocação 
de outro tipo de materiais. Acreditamos 
que muito em breve vamos ter a nossa 
Freguesia bem verdinha e repor algu-
mas situações que infelizmente fugiram 
ao nosso controlo, pelo incumprimento 
contratual da empresa adjudicatária. Este 
percurso não tem sido fácil mas conhece-
mos bem as zonas de degradação e não 

Espaços Verdes
JFO assume mais 
146 mil m2 de área verde

A Junta de Freguesia de Olivais assumiu em junho a administração direta de mais 
146 mil metros quadrados de espaços verdes, aumentando a sua área total de ação 
para 250 mil metros quadrados.
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Espaços Verdes
JFO assume mais 
146 mil m2 de área verde

vamos negligenciar nenhum ponto da 
nossa Freguesia!”, completa. 

Por fim, Rute Lima deixa uma palavra de 
grande elogio aos funcionários afetos aos 
Espaços Verdes da Junta de Freguesia de 
Olivais: “Percebemos uma diferença clara 
entre as zonas asseguradas pelas nos-
sas brigadas e as outras, asseguradas por 
brigadas que não são nossas. Cada vez 
mais vamos aumentando a nossa zona 
de intervenção própria. Este aumento 
não pode ser feito de forma rápida, tendo 
em conta que têm de ser criadas con-
dições físicas e estruturais para os fun-
cionários, temos de ter equipamentos 
para que possam almoçar, fazer interva-
los, tomar banho, tivemos de fazer obras 
de melhoramentos nos postos, comprar 
materiais, etc. Os funcionários no ter-
reno são absolutamente extraordinários. 
Há poucas semanas promovemos uma 
ação de voluntariado no fim-de-semana 
e pudemos mais uma vez testemunhar a 
entrega, competência, zelo e dedicação 
dos funcionários da Junta de Freguesia 
de Olivais.

Orgulho-me bastante destes trabalha-
dores, bem como das chefias da divisão, 
que têm feito um trabalho notável”.

155
Meters

Empresa

Brigada de Espaços Verdes

Limite de Zonas

Limite da Freguesia dos Olivais

Manutenção de Espaços Verdes
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A Junta de Freguesia de Olivais e a PSP 
estão a promover uma campanha de sen-
sibilização para a segurança dos oliva-
lenses. A ideia surgiu da própria PSP, ou 
seja, da 34.ª Esquadra dos Olivais e do 
COMETLIS – Comando Metropolitano de 
Lisboa, e mereceu total apoio da JFO: o 
objetivo é transmitir à população, nomea-
damente aos seniores, algumas noções 
básicas de segurança e conselhos úteis 
em situações do quotidiano.

Conforme explica o vogal José Ricardo 
Silva, “decidimos em conjunto com a PSP 
que seria uma boa ideia utilizar os sacos 

de papel que as pessoas usam para as 
compras no supermercado, nos merca-
dos ou nas farmácias para serem veículos 
das nossas mensagens e dos nossos con-
selhos de segurança”. Estas mensagens 
alertam para cuidados como trancar sem-
pre as portas e janelas de casa ao sair, não 
transportar mais dinheiro do que aquele 
de que se necessita, não abrir a porta de 
casa a estranhos, ter atitudes discretas nas 
idas ao banco, nunca dar a entender que 
se está sozinho em casa, etc. O investi-
mento nos sacos foi assegurado pela JFO.

“Levámos a cabo estas ações de sensibi-
lização nos quatro Mercados da Freguesia, 
mas estamos a preparar para a segunda 
quinzena de julho uma entrega de sacos 
em todas as farmácias do território da 
Freguesia, que são oito”, completa ainda 
José Ricardo Silva.

No âmbito do concurso Olivais Urban 
Art 2017, foi inaugurado no dia 2 de junho 
o mural onde o artista vencedor do con-
curso verteu a sua criatividade.

Nos muros do Campo Branca Lucas, 
morada do Sport Lisboa e Olivais, dois 
murais novos mostram-se a todas as pes-
soas que passam: o mural realizado pelo 
artista Nuno Alecrim, vencedor do Olivais 
Urban Art 2017, e um mural de homena-
gem ao falecido rapper Beto di Ghetto.

O ato oficial de inauguração ficou mar-
cado por um concerto de hip hop com 

vários artistas e contou com a presença 
da Presidente Rute Lima, do seu Executivo 
e de familiares e amigos do rapper home-
nageado, além do público em geral.

Rute Lima recordou a forma como Beto 
se entregou ao projeto comunitário do 
Bairro Bensaúde e como era uma pes-
soa importante para as crianças e jovens 
daquele bairro. “A Junta de Freguesia de 
Olivais terá sempre pelo Beto um carinho 
especial e uma dívida de gratidão”, afir-
mou. A segunda edição deste concurso 
de arte urbana, do qual o SLO foi parceiro 
institucional, era subordinada ao tema 
“Olivais 620 anos de Cultura e Desporto” e 
premiou o artista Nuno Alecrim com um 
cheque no valor de 500€. O mural vence-
dor chama-se “Preto e branco”.

 1  OLIVAIS URBAN ART 2017

Murais de arte urbana 
e hip hop nos Olivais

A Freguesia de Olivais alcançou o 3.º 
lugar no pódio da edição deste ano das 
Olisipíadas, a versão renovada dos Jogos 
da Cidade de Lisboa.

As Olisipíadas são uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Lisboa e das 24 jun-
tas de freguesias da cidade, em parceria 
com o Comité Olímpico e Paralímpico 
de Portugal, os agrupamentos escolares 
e os clubes e coletividades.  Após uma 
primeira edição em que arrecadou o 2.º 
posto da classificação final, e de uma 
segunda edição em que ficou fora do 
pódio, a Freguesia de Olivais conquistou 
novamente um lugar de destaque, tendo 
terminado na 3.ª posição em 2017.

“As Olisipíadas são um projeto de 

enorme sucesso, plenamente consoli-
dado, que merece o empenho e moti-
vação dos olivalenses desde a primeira 
hora”, afirma o vogal do Desporto da JFO, 
Duarte Carreira. “O nosso 3.º lugar corres-
ponde a um fator de ponderação entre o 
número de atletas participantes, os resul-
tados desportivos alcançados, o fair-play, 
a participação efetiva e a população da 
Freguesia. É um resultado que muito nos 
orgulha, mas por muito mais do que ape-
nas a performance desportiva. Quando 
falamos de crianças, o mais importante 
é a participação, o convívio, os valores 
inerentes às Olisipíadas e ao Desporto, 
nomeadamente os valores olímpicos 
que as crianças absorvem”.

Importa salientar a participação recorde 
de olivalenses este ano: entre crianças e 
jovens atletas, treinadores, voluntários, 
dirigentes e árbitros tivemos mais de 
3470 participantes!

 2  DESPORTO

Olivais em 3.º lugar 
nas Olisipíadas 2017

 4  SEGURANÇA

Sacos das compras 
alertam para questões 
de segurança

Nasceu no dia 27 de maio uma nova rua 
nos Olivais: a Rua Padre Joaquim Aguiar.

O ato simbólico contou com a pre-
sença da Presidente Rute Lima e do seu 
Executivo, da vereadora Catarina Vaz Pinto, 
do Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente e 
de antigos alunos do Colégio Pio XII, fami-
liares e amigos.

Para a Presidente Rute Lima, o troço ao 
qual foi atribuído este topónimo era “uma 
rua perdida nos Olivais”. Apesar de os 
topónimos serem atribuídos pela Câmara 
Municipal de Lisboa, a Câmara não o faz 
sem pedir o parecer da Junta de Freguesia, 
portanto a autarca afirma que “foi com 
grato prazer que vimos ser atribuído o 

nome do Padre Aguiar a uma rua dos 
Olivais, tendo em conta tudo aquilo que 
ele representou para a cidade e para o País. 
Foi o fundador do primeiro colégio univer-
sitário de Lisboa, o Colégio Pio XII, e reco-
nheço nele alguém com uma grande visão 
de futuro, espírito empreendedor e dinâ-
mico e, por isso mesmo uma inspiração”.

Em jeito de conclusão, Rute Lima não 
deixa de identificar um bairro privilegiado 
para a eventual atribuição futura de topó-
nimos: “Um novo topónimo na Freguesia 
é sempre uma novidade importante, na 
medida em que estamos a falar de certa 
forma na nossa própria identidade e na 
preservação da memória de alguém. Aqui 
na Freguesia temos, por exemplo, o Bairro 
da Encarnação, em que várias ruas são 
identificadas numericamente. Com tempo 
e com bom senso, esta é uma situação que 
gostaria de ver alterada”.

 3  SOCIEDADE

Rua Padre Joaquim 
Aguiar
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Em plena sessão solene das 
Condecorações Olivalenses, no dia 6 de 
maio, a Presidente Rute Lima anunciou 
uma petição pela reposição do antigo 
nome da Freguesia. O momento esco-
lhido foi o discurso da Presidente. Rute 
Lima anunciou que se associava “com 
muito gosto e muito orgulho a uma peti-
ção pensada e lançada pelo querido 
amigo Padre Bruno Machado, pároco das 
paróquias de Santa Maria dos Olivais e de 
Nossa Senhora da Conceição (Olivais Sul)”, 
e declarou-se primeira subscritora de uma 
petição que, considera, “pretende recupe-
rar a identidade da nossa Freguesia”.

Ao Jornal Olivais, a autarca afirma que 
esta ação cívica “acabou por concretizar 
algo que desejávamos há muito tempo: 
passar a escrito uma intenção legítima 
dos olivalenses em voltar a recuperar o 
nosso nome, a nossa identidade. No pro-
cesso da reforma administrativa da cidade 
de Lisboa, a freguesia passou a ser ape-
nas Olivais, perdendo na denominação a 
referência Santa Maria. Os envolvidos no 
processo, incluindo o próprio Patriarcado, 
entenderam na altura fazer assim. Quem 

se apercebeu desta mudança ficou triste 
e descontente, muitos poderão ainda nem 
sequer ter-se apercebido. Fico feliz por 
poder subscrever este gesto pela recu-
peração do nosso ADN, considero que é 
uma pretensão perfeitamente possível de 
alcançar, até pela dimensão do processo 
de recolha de assinaturas”.

Em todos os seus balcões e serviços, 
a JFO tem disponível esta petição para 
todos os que a queiram subscrever.

A Presidente aproveita estas linhas 
para deixar o convite a todos os olivalen-
ses para que a assinem tão breve quanto 
possível.

No âmbito dos passeios seniores 
promovidos pela Junta de Freguesia 
de Olivais, 300 fregueses visitaram o 
Santuário de Fátima, acompanhados 
pela Presidente Rute Lima.

O passeio realizou-se no dia 5 de junho 
e contou com a participação de três cen-
tenas de olivalenses com idades com-
preendidas entre os 55 e os 95 anos. Sim, 
95 anos de idade! Além dos utentes do 
Centro de Dia da JFO, habituais entusias-
tas destes passeios, a visita também foi 
muito procurada pela restante popula-
ção sénior da Freguesia, tendo sido dis-
ponibilizado um total de seis autocarros.

Depois de o grupo ter passado a manhã 

em Fátima, marcando presença na euca-
ristia e cumprindo os rituais religio-
sos próprios da dinâmica do Santuário, 
seguiu-se um almoço em Minde. 

A Presidente Rute Lima fez questão de se 
associar ao passeio, acompanhada pelos 
vogais Anabela Silva, Duarte Carreira e 
José Ricardo Silva.

“Foi mais um excelente passeio, que 
já faz parte da tradição da JFO, esta de 
levar os nossos fregueses ao Santuário 
de Fátima. Temos sempre muita afluên-
cia, já que a maioria das pessoas são 
católicas e a ida ao Santuário tem sem-
pre uma carga religiosa assinalável. Para 
mim foi um duplo prazer: por um lado 
porque também sou católica e é sempre 
um momento especial e diferente, e por 
outro porque gosto muito de conviver 
com os nossos seniores, de ouvir as suas 
histórias e de sentir o seu carinho”.

300 seniores visitam 
o Santuário de Fátima

Mais uma vez, a JFO ofereceu aos oliva-
lenses de palmo e meio a oportunidade 
de passarem uma noite na sua Escola! 

Este ano foram 610 as crianças que parti-
ciparam na original iniciativa, distribuídas 
pelas sete Escolas da Freguesia.

À semelhança dos anos passados, os 
participantes ficaram nas respetivas 
Escolas para lá dos horários letivos no 
dia 9 de junho, que foi uma sexta-feira, 
na companhia de 72 monitores da CAF – 
Componente de Apoio à Família da JFO.

As atividades variaram entre cinema ao 
ar livre, histórias à volta da fogueira, guerra 
de almofadas, caça aos gambozinos, disco-
teca, outras atividades pontuais e até uma 

visita à casa assombrada, na Escola Arco-
Íris! A diversão só terminou de manhã, 
pelas 10h30/11h, depois de outras tantas 
atividades matinais. A vogal da Educação, 
Anabela Silva, conta que “foi novamente 
um sucesso”: “Voltámos a ter muitas crian-
ças de 3 anos que dormiram pela primeira 
vez fora de casa. Ninguém se arrependeu 
de ter vindo! Também tivemos o prazer 
de rever alunos que passaram para o 5.º 
ano mas que quiseram participar de novo, 
desta vez para nos ajudar a pregar parti-
das aos mais novos!”.

A Presidente Rute Lima visitou as Escolas 
na companhia dos vogais Anabela Silva e 
José Ricardo Silva e pôde constatar bem 
de perto a excitação e o entusiasmo dos 
mais novos.“É sempre uma atividade pela 
qual tenho especial carinho, pelas suas 
características e pela felicidade que traz 
aos miúdos… é uma excelente forma de 
terminar o ano e de festejar o Dia Mundial 
da Criança!”, afirma a vogal da Educação.

 5  FREGUESIA

“Uma Noite na 
Minha Escola”

 7   EDUCAÇÃO

Petição pela reposição 
do nome “Santa Maria 
dos Olivais”

 6  SENIORES

O Centro de Dia da Junta de Freguesia 
de Olivais completou no dia 2 de junho 13 
anos de atividade. Como não podia dei-
xar de ser, a ocasião especial foi assinalada 
com uma festa e um almoço que contou 
com a presença da Presidente Rute Lima e 
dos vogais Anabela Silva, Duarte Carreira 
e José Ricardo Silva.

Cantou-se os parabéns, soprou-se as 
velas e houve até direito a uma tarde 
musical, como também é tradição sempre 
que o Centro de Dia faz anos. “Já há mui-
tos anos que participo sempre nos ani-
versários do Centro de Dia da JFO”, nota 
a Presidente Rute Lima. “É sempre um 

momento muito agradável! Os anos vão 
passando, fomos acompanhando o per-
curso das pessoas que estiveram desde 
o primeiro momento da inauguração do 
Centro. A passagem dos anos e o ciclo 
natural da vida faz com que os rostos, as 
capacidades, as vivências vão mudando, 
mas enriquece-nos muito o facto de 
sabermos que marcamos as vidas des-
tas pessoas e somos marcados por elas. 
Nas suas alegrias, nas suas tristezas, nos 
momentos de fragilidade, de contacto 
com a família, vivemos muitas coisas que 
ficam guardadas e também recordamos 
aqueles que já partiram”. 

“Ainda para mais”, continua a Presidente, 
“os utentes vivem o aniversário do Centro 
de Dia como se fosse o seu próprio aniver-
sário, com um entusiasmo contagiante. 
Para mim é um momento que acarinho 
muito”.

 8   CENTRO DE DIA

13.º Aniversário do 
Centro de Dia da JFO

11 Junho, 2017, n.º 284 JornalOlivais| breves



A inauguração aconteceu no dia 4 de 
junho, depois de uma profunda requalifica-
ção levada a cabo pela Câmara Municipal 
de Lisboa, e contou com a atuação dos 
Cais Sodré Funk Connection para animar 
os presentes. Na cerimónia marcaram pre-
sença o Presidente Fernando Medina e a 
Presidente Rute Lima, além do Executivo 
da JFO, do Vice-Presidente da Câmara, 
Duarte Cordeiro e dos vereadores José Sá 
Fernandes e João Paulo Saraiva.

A Quinta Conde dos Arcos consiste num 
espaço com um total de 9 hectares com 
uma riqueza ímpar em termos paisagísti-
cos e de estrutura verde, que agora apre-
senta novas valências, como um novo 
parque hortícola, um parque infantil e 
uma cafetaria. Os espaços ajardinados, os 
caminhos e mobiliário urbano também 
foram totalmente requalificados, além 
de apresentar três portões de acesso que 
permitem agora a entrada do público 
dentro do horário de funcionamento do 
espaço: no verão, das 6h30 às 22h; no 
inverno, das 6h30 às 20h.

A Presidente Rute Lima não tem dúvi-
das ao afirmar que a Quinta “é uma mara-
vilha que tem estado fechada aos cida-
dãos e à cidade. E esse facto é uma pena. 
É um equipamento nobre dos Olivais e 
da cidade, as suas características urba-
nísticas conferem-lhe um elevado grau 
de segurança e proporciona uma grande 
riqueza e espaços muito aprazíveis para 
um passeio em família”.

Além dos espaços que agora ficam dis-
poníveis para os visitantes, a Quinta 

Conde dos Arcos continua a albergar 
a Escola de Jardinagem e a Escola de 
Calceteiros da Câmara de Lisboa, além 
do Viveiro Municipal e ainda das hor-
tas urbanas sob gestão da Junta de 
Freguesia de Olivais. “Neste momento 
sinto-me privilegiada por ter na nossa 
Freguesia um espaço como esta quinta, 
aberta ao acesso de todos. Tem um belís-
simo lago, espaços verdes cuidados, um 
bar de apoio, tem tudo para umas belas 
horas de lazer”, congratula-se Rute Lima. 

A Presidente afirma ainda que “Esta 
visão de devolver os equipamentos públi-
cos aos cidadãos por parte do Município 
é partilhada por nós, Junta de Freguesia. 
Faz parte da nossa missão enquanto 
órgãos de poder local fazer com que 
todos os equipamentos públicos estejam 
ao dispor dos cidadãos, do seu usufruto 
diário, porque lhes pertencem. E temos 
ainda o dever de manter estes equipa-
mentos no melhor estado de conserva-
ção possível”.

Também Fernando Medina se pronun-
ciou sobre esta matéria no próprio dia 
da inauguração, quando referiu: “Ao inte-
grar o corredor verde dá-se assim mais 
um passo para a consolidação de um 
conjunto de espaços públicos dirigidos 
à família e aos lisboetas para que tirem 
mais partido da cidade”.

Os Olivais possuem mais espaços ver-
des de primeira qualidade, que agora 
ficam valorizados com uma nova con-
quista para o corredor verde em que 
estão integrados.

Quinda Conde dos Arcos 
devolvida aos cidadãos

ESPAÇO VERDE

No dia 4 de junho, os olivalenses e os lisboetas em geral receberam uma grande 
notícia: a reabertura da Quinta Conde dos Arcos, sediada nos Olivais.
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Foi um dia inteiro de animação, diver-
sões, música e atrações variadas aquele 
que os olivalenses mais pequenos pude-
ram experimentar no dia 1 de junho. 

Houve direito a uma aula de zumba kids, 
pinturas faciais, modelagem de balões, 
palhaços, um concerto de música (“A Roda 
Gira”), atividades desportivas e uma aula 
de hip hop interativa, mas os insufláveis 
foram talvez as diversões mais procuradas: 
não há como bater a possibilidade de sal-
tar, pular, escorregar e voltar a trepar um 
insuflável, até não se poder mais!

Além de tudo isto, houve ainda ativida-
des variadas, como a construção de um 
marcador de livros, workshops e demons-
trações científicas dinamizados por alunos 
da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa. A PSP e os Bombeiros de Cabo 
Ruivo também marcaram presença no 
evento com os seus meios.

Apesar de a JFO comemorar todos os 
anos o Dia Mundial da Criança das mais 
diversas formas, repartindo as comemo-
rações pelas diversas Escolas, afirma a 
Presidente Rute Lima que “Era um sonho 
antigo poder organizar uma festa onde as 
crianças se pudessem reunir no mesmo 
local e usufruir das brincadeiras que nós 
puséssemos ao seu dispor”.

A Presidente nota que uma iniciativa 
desta dimensão obrigou ao empenho e 

participação das sete Escolas da Freguesia, 
dos respetivos agrupamentos e coordena-
ções: “Conseguimos que todos embarcas-
sem nesta aventura e foi ótimo poder con-
cretizar a iniciativa no espaço fantástico 
que é o Vale do Silêncio, que oferece con-
dições únicas para um evento como este. 
A própria barreira natural de segurança 
oferecida pelo arvoredo é uma vantagem 
enorme”.

Rute Lima revela que a avaliação do 
evento é muito positiva: “As crianças diver-
tiram-se muito, temos um feedback muito 
positivo por parte de muitos pais que nos 
disseram que os seus filhos adoraram o 
dia que passaram connosco, as diversões 
que preparámos para eles e as surpresas 
que não suspeitavam que acontecessem. 
Foi sem dúvida uma aposta ganha!”.

Para terminar, a Presidente dirige um 
agradecimento especial às comunidades 
educativas de todos os agrupamentos 
escolares, aos seus coordenadores e pro-
fessores e ainda às equipas da CAF e das 
AEC: “São profissionais que estão sempre 
disponíveis para todas as atividades que 
preparamos, dentro e fora dos portões das 
Escolas. Vivem para fazer as crianças feli-
zes e são inexcedíveis nessa missão, sem-
pre prontos, sempre animados, sempre 
zelosos dos cuidados que têm de ter”.

Dia da Criança junta 1700 
crianças no Vale do Silêncio

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

O Dia da Criança foi festejado com pompa e circunstância no Vale do Silêncio, 
numa mega-festa organizada pela JFO que contou com cerca de 1700 crianças 
presentes.
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Este ano, a Câmara Municipal de Lisboa 
reativou o encontro das marchas infantis 
da cidade, tendo participado 18 das 25 fre-
guesias de Lisboa.

A Marcha Infantil dos Olivais contou com 
70 crianças das sete Escolas da Freguesia 
e foi ensaiada no âmbito da CAF da Junta 
de Freguesia para participar no desfile que 
ocorreu em Belém no dia 17 de junho.

Merece destaque o facto de terem tido 
origem nos Olivais várias propostas vence-
doras do concurso lançado pelo Município 
para escolher a imagem da iniciativa… 
O elétrico amarelo que se tornou a ima-
gem das marchas infantis foi um desenho 
feito pela CAF da Escola Sarah Afonso, que 
assim ficou em 1.º lugar; o 2.º lugar tam-
bém ficou nos Olivais, da autoria da CAF 
da Escola Paulino Montez; e por fim, a CAF 
da Escola Sarah Afonso recebeu ainda uma 
menção honrosa.

Não há dúvida que o júri ficou conven-
cido com o enorme talento das crian-
ças olivalenses! A vogal com o pelouro 
da Educação, Anabela Silva, destaca o 
“enorme entusiasmo com que as nossas 
crianças participaram” da iniciativa. “As 
nossas crianças já estavam habituadas a 
ter marcha no âmbito da CAF, por isso este 
ano foi apenas um bocadinho diferente, 
desfilando em conjunto com as marchas 

de toda a cidade”.
A Presidente Rute Lima marcou presença 

no desfile das marchas infantis, aplau-
dindo na companhia das vogais Anabela 
Silva e Ana Crista as crianças que represen-
taram a Freguesia.

Além desta participação nova, cumpriu-
-se mais uma vez a tradição do desfile 
da marcha infantil pelas ruas dos Olivais, 
depois de um adiamento que se deveu ao 
período de luto nacional pelas vítimas dos 
incêndios. Em vez dos desfiles de todas 
as Escolas da Freguesia, este ano houve 
um único desfile da Marcha Infantil dos 
Olivais, a mesma que participou no evento 
em Belém e representou muito bem a 
Freguesia, que desfilou em conjunto com 
os seniores, como habitualmente.

Para a Presidente Rute Lima, que rece-
beu uma vez mais os marchantes na Junta 
de Freguesia e depois se associou ao 
momento de animação junto ao Mercado, 
“Esta é uma ocasião que já é tradicional 
e que já conta com muitos fãs que espe-
ram por este momento. Foi um fechar com 
chave de ouro dos anos escolares e do 
período de festas populares!”.

A autarca regista ainda um agradeci-
mento a todos os professores, coordena-
dores e funcionários que estiveram ligados 
às marchas infantis.

Marcha Infantil dos Olivais
MARCHA INFANTIL 

Além de espalhar a sua graça por Lisboa, a Marcha Infantil dos Olivais foi vence-
dora de um concurso à escala da cidade!
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A classificação final, o 13.º lugar, não 
espelha fielmente a dedicação com que 
os marchantes olivalenses e a Comissão 
Organizadora se entregaram à sua missão.

Na exibição no MEO Arena e no des-
file da Avenida da Liberdade, a Marcha 
olivalense entoou as marchas inéditas 
“Alcachofra em Flor, na Esperança de Um 
Amor” e “Arraiais dos Olivais”, com letra 
de Flávio Gil, música de Ricardo Santos 
e arranjo musical de Samuel Pascoal, 
além da já conhecida marcha “Vai Aqui os 
Olivais”, com letra de Alfredo Dias, música 
de António Graça e arranjo musical de 
Samuel Pascoal.

Diamantina Rodrigues e Sérgio Rossi 
foram os padrinhos da Marcha, que 
para a Presidente Rute Lima apresen-
tou um desempenho “muito positivo”: 
“Acompanhei bem de perto a Marcha 
dos Olivais e tenho muito orgulho nos 
nossos marchantes, que passam meses 
e meses a ensaiar, que roubam tempo às 
suas vidas e às suas famílias para partici-
par com toda a carolice e elevar bem alto 
a bandeira da Freguesia”.

A autarca destaca “toda a beleza e bair-
rismo que conseguimos viver, quer nos 
ensaios, quer nas apresentações” e consi-
dera que a classificação final acaba por ser 

secundária perante “todo o ambiente e os 
laços criados entre as pessoas, esta defesa 
do nosso bairro, da nossa Freguesia”.

De facto, a Marcha dos Olivais contou 
com um grande apoio dos seus popu-
lares, que não se cansaram de incen-
tivar e apoiar os marchantes quer no 
MEO Arena, quer na Avenida, quer ainda 
na apresentação à população junto ao 
Coreto de Olivais Velho. “Temos uma 
dinâmica forte de pertença aos Olivais, 
como se viu sobretudo na apresentação 
da Marcha aos olivalenses, que encheram 
o Coreto. Apesar de não sermos uma das 
freguesias da zona baixa da cidade, onde 
as marchas se vivem de maneira dife-
rente, temos muita garra, muito espírito 
de pertença e de apoio à nossa Marcha”, 
nota Rute Lima.

A Presidente termina dizendo: “Quero 
deixar uma palavra de reconhecimento 
ao Grupo de Pesca e Desporto de Santa 
Maria dos Olivais, a entidade organiza-
dora da Marcha. O processo da partici-
pação dos Olivais nas Marchas Populares 
da cidade tem vindo a melhorar de ano 
para ano, ainda que existam ainda mui-
tas coisas para afinar. O Grupo de Pesca 
e Desporto tem desenvolvido um exce-
lente trabalho!”.

A Marcha dos Olivais foi embaixadora da Freguesia no Concurso das Marchas 
Populares 2017, onde levou alcachofras em flor e os arraiais de outros tempos.

Marcha dos Olivais 
representa dignamente a Freguesia
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22 DE JULHO
Workshop de desenho de caras com  
música
Casa da Cultura − 15h30 às 18h30
Os participantes farão vários exercícios de ex-
pressão plástica, desenho o próprio rosto, o de 
outros participantes e/ou rostos imaginários, 
sempre acompanhados de diferentes músicas. 
Formador: David Meehan. Maiores de 15 anos. 
Participação gratuita, mediante inscrição para 
cultura@jf-olivais.pt.

1 DE JULHO
Projeto Manta de retalho – Objetivos 
do Desenvolvimento sustentável 
Casa da Cultura − 16h30 às 18h30
Workshop crochet (adultos/jovens) 
Formadora: Ana Carrilho
Workshop feltro (crianças)
Formadora: Vera Correia
Aprendizagem das bases destas técnicas e ela-
boração de trabalho para integração na Manta 
de Retalhos dos Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável. Participação gratuita, median-
te inscrição: cultura@jf-olivais.pt.

“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 20 de julho.

Caminhadas 2017 
09/10 de setembro: Fragas de São Simão. Distância: 6 Km’s. Dificuldade: moderado. 
23/24 de setembro: Cabo Espichel - Praia do Meco. Distância: 11 Km’s. Dificuldade: exigente. 
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.

9 E10 / 23 E 24 DE SETEMBRO

15 DE JULHO

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

30 DE JULHO
Festival de Folclore dos Olivais 
Vale do Silêncio − 16h30
No âmbito da comemoração do Dia dos Avós e 
Netos. Encontro de ranchos folclóricos e etno-
gráficos e mostra de artesanato. Parceria PSP e 
JFO. Entrada livre. 

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.

8DE JULHO
Hora do Conto
Biblioteca dos Olivais − 11h00
Público infantil. Entrada Livre.

Workshop de Fotografia estenopeica  - 
A origem das imagens 
Casa da Cultura − 15h00 às 18h00
Programa:
- Breve história das “Cameras Obscuras” e outras re-
ferências à história da fotografia.
- Vídeos demonstrativos: realização de fotografias 
com uma câmara “pinhole” gigante. 
- Demonstração ótica com uma caixa de cartão.
- Construção de câmaras estenopeicas ou pin-hole: 
duas por participante.
- Captação de imagens em exterior (dimensão das 
imagens: 9 x 12cm).
- Revelação das imagens em laboratório.
- Discussão final de resultados e conselhos práticos.
Formador: João Paulo Barrinha. Maiores de 12 
anos. Preço: 5 €. Inscrição: cultura@jf-olivais.pt. 

13 A 17 DE SETEMBRO
Sons do Vale Olivais Street Food
Vale do Silêncio
Festival de música e gastronomia: concertos, 
concurso de Bandas de Garagem, Food Trucks, 
equipamentos de diversão. Entrada livre. 
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