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Passeio de bicicleta pelo património arquitetónico dos Olivais 
 

Breve história dos Olivais 

A que foi até há bem pouco tempo a mais populosa freguesia lisboeta, remonta ao Séc. XIV, à 
data de 1397, quando o Arcebispo de Lisboa, João Anes, a 6 de maio cria a paróquia e a 
freguesia no lugar onde teria sido construída nesse século a igreja da Praça. A lenda então 
existente falava da aparição da virgem no tronco oco de uma oliveira. Por isso o templo lhe foi 
dedicado e para o futuro ficou Santa Maria dos Olivais, a igreja e a freguesia. Durante 300 anos, 
esse tronco foi guardado como relíquia no altar até desaparecer em 1700. Uma bula emitida em 1 
de Junho de 1400 pelo Papa Bonifácio IX confirmava a existência da freguesia, justificada pela 
presença de gente em número já expressivo. Antes disso, encontram-se registos de propriedades 
agrícolas pertencentes a comunidades religiosas e a mouros. Foram encontrados vestígios de 
ocupação ainda mais remotos, quando em 1964 durante a construção da Av. Marechal Gomes da 
Costa as escavadoras colocaram a descoberto restos de povoação/necrópole neolítica (ossadas, 
cerâmicas, moedas e uma sepultura completa da época romana).  

Em Setembro de 1852, Olivais passou a Concelho, o maior do país, como consequência 
de uma remodelação administrativa. Com 22 freguesias, estendia-se de Loures a Arroios, 
integrando o Lumiar, o Campo Grande, o 
Tojal, Sacavém, Bucelas e Beato. 

O Concelho dos Olivais, resistiu cerca de 
30 anos, sendo extinto em 1886. 

Foi em 1933 que o governo tomou medidas 
para resolver o problema de falta de 
habitação em Lisboa. Assim nasceram 
diversos bairros, entre os quais o Bairro da 
Encarnação, planeado em 1940 pelo 
Arquiteto Paulino Montez. Pequenas 
moradias em estilo neo-tradicional 
português, com o formato peculiar de uma 
borboleta. 

Também nos anos 40 são construídas uma série de estradas novas que ligam os Olivais ao centro de Lisboa. Em 1942 
foi inaugurado o Aeroporto da Portela, e os aviões deixaram de aterrar no cais de hidroaviões. Foi em meados dos anos 
50 que tudo começou a mudar. Cortaram-se as oliveiras, desapareceram as quintas, as hortas e as searas. Desapareceu 
a paisagem campestre e começaram a proliferar os prédios. 

 

O Brasão dos Olivais foi atribuído por decreto em 1860. 

O escudo divide-se em duas partes, tendo na primeira as armas de Portugal, na segunda, 
o quartel superior apresenta a Rainha Santa Isabel ladeada pelo Rei D. Diniz e pelo Infante 
D. Afonso. No quartel inferior observa-se duas oliveiras. O escudo é encimado pela coroa 
real. Simboliza as tréguas que fez Santa Isabel entre o seu marido e o seu filho em 1323. 
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Paragem: (+600m)  

 

Premio Valmor 1967  

 

Edifício de habitação projetado pelo Arq. Nuno Teotónio Pereira e pelo Arq. António Pinto Freitas, situado na Rua General Silva 

Freire, nº 55 – 55 A. Promotor: a Sociedade Cooperativa “O Lar Familiar”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragem: (+1,2km)  

 

Convento dos Candeeiros 

 

Arquitetura religiosa, barroca. Capela particular integrada num conjunto mais vasto - quinta e palácio, de inícios do séc. 18, e com o 

qual tem ligação interna. Exterior de linhas sóbrias e com certa tendência para a horizontalidade. Interior de grande riqueza decorativa. 

 

Breve história do Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura 
 
Instituído há um século, o Prémio Valmor surge na sequência de indicações deixadas no testamento do segundo e último visconde 
de Valmor, Fausto Queiroz Guedes, diplomata, político, membro do Partido Progressista, par do reino, governador civil de Lisboa e 
grande apreciador de belas artes. 
Falecido em França em 1878, segundo o seu testamento, uma determinada quantia de dinheiro era doada à cidade de Lisboa de 
modo a criar-se um fundo. Este passaria a constituir um prémio a ser distribuído em partes iguais ao proprietário e ao arquiteto 
autor do projeto da mais bela casa ou prédio edificado. 
Surge assim, com o nome do seu instituidor, o Prémio Valmor de Arquitetura, cuja atribuição era da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Lisboa, ficando esta sob fiscalização do Asilo de Mendicidade de Lisboa. A Câmara elaborou então um regulamento 
segundo o qual seria anualmente nomeado um júri de três membros, todos arquitetos, que avaliariam as várias edificações. 
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Paragem (+920m)  

 

Premio Valmor 2011 (Menção Honrosa) 

 

Escola Secundária António Damásio 

 

Ex-Escola Secundária Prof. Herculano de Carvalho, foi o único conjunto escolar nos Olivais que foi abrangido pelo “ Programa de 

Modernização do Parque Escolar”  para remodelação das instalações existentes, ao nível do reordenamento de compartimentação, 

beneficiação de revestimentos interiores, remodelação integral de infra-estruturas elétricas, de telecomunicações, de águas e esgotos. 

 

A intervenção centrou-se na requalificação e ampliação dos edifícios existentes, tendo sido construído um novo Bloco. 

O corpo principal do edifício foi ampliado segundo a lógica espacial da métrica do edifício existente, tendo os espaços desportivos 

cobertos sido igualmente ampliados. 

 

Os espaços exteriores foram intervencionados, ficando diferenciadas no projecto três zonas distintas: a zona da entrada, uma zona de 

campos desportivos exteriores de menor dimensão e uma zona com um grande recinto desportivo e um campo de pistas de corrida. 

 

 
  

 

Quem é o patrono da escola? 
 
António Damásio é um neurocientista de renome internacional e esteve presente no dia 9 de Janeiro de 2013, para a 
reinauguração oficial desta escola dos Olivais que resulta da fusão das escolas Professor Herculano de Carvalho e Vitorino 
Nemésio, e que desde então tem o seu nome. 
 
Ao contrário do que é habitual, uma escola adopta o nome de uma figura viva, facto que foi realçado por António Costa, 
agradecendo ao cientista ter contribuído para este "ato de inteligência emocional", numa escola projetada pelo Arq. Manuel Tainha, 
falecido em 2012, "um dos grandes arquitetos que marcou a cidade de Lisboa, designadamente todo o bairro dos Olivais”. 
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Paragem (+560m)  
 
SFUCO, Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense  

Fundada em 1 de junho de 1886 é uma das poucas 
dezenas de coletividades centenárias em atividade 
em Lisboa. 

A Sociedade Filarmónica União e Capricho 
Olivalense é uma coletividade da freguesia de 
Santa Maria dos Olivais (Lisboa) , foi fundada em 
1 de junho de 1886, alguns anos depois de ter sido extinta uma banda formada 
quase na totalidade por pessoal de uma fábrica de cartão existente na antiga Rua 
Nova, posteriormente designada como Rua Conselheiro Ferreira do Amaral e que 
foi demolida durante a construção da EXPO'98. A banda (a qual nunca interrompeu 
a sua atividade) é atualmente composta por cerca de 70 executantes com idades 
compreendidas entre os 12 e os 77 anos. 

 

Paragem (+800m)  

Casa da Fonte do Anjo, Quinta da Bica, Quinta da Fonte ou Quinta da Fonte do Anjo  

 
 
 
Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo IGESPAR - Instituto de Gestão do 
Património Arquitetónico e Arqueológico. 
 
 
 
 
É uma construção da época pombalina, integrando-se num complexo rústico constituído por 
diversas dependências organizadas em torno de um pátio.  
Destaca-se a capela, com fachada datada de 1762, encimada por frontão triangular. No 
interior da casa principal conservam-se tetos em masseira, lambris de azulejos do século 
XVIII, e algumas pinturas nas paredes; a capela, comunicando com a casa por tribunas na 
capela-mor e coro alto, possui revestimento azulejar com cenas da vida da Virgem, teto 
abobadado trabalhado em estuque, e altar marmoreado. A classificação inclui a capela, da 
invocação de Nossa Senhora da Conceição, e a área circundante. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SFUCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/SFUCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Filarm%C3%B3nica_Uni%C3%A3o_e_Capricho_Olivalense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Filarm%C3%B3nica_Uni%C3%A3o_e_Capricho_Olivalense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dos_Olivais_%28Lisboa%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dos_Olivais_%28Lisboa%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://pt.wikipedia.org/wiki/EXPO_%2798
http://pt.wikipedia.org/wiki/EXPO_%2798
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Paragem (+1,2km)  

Quinta do Contador Mor 

Restaurada pela Câmara Municipal de Lisboa, a quinta acolhe a Bedeteca de Lisboa, desde 23 
de abril de1996, onde está sedeada também a Biblioteca Municipal dos Olivais. 

Durante quase uma década, a estrutura funcionou como um centro cultural dedicado à banda 
desenhada, ilustração e cartoon, com uma valência de 
preservação documental e outra de divulgação e apoio a esta 
expressão artística, com lançamentos editoriais e exposições. 

Outrora pertenceu a um dos descendentes diretos do primeiro 
Van-Zeller a chegar a Portugal, com funções de ministro 
residente do Rei da Prússia em Lisboa. Lourenço Rudolfo Van-

Zeller foi nomeado Contador Mor do Reino em 1746 e o cargo manteve-se na família até à sua extinção. 
Ainda hoje é possível ver na fachada a pedra de armas dos Van-Zeller.  

À Quinta do Contador Mor também lhe chamam a "Toca" por muitos acreditarem que Eça de Queirós 
nela se inspirou para criar o cenário dos amores entre Maria Eduarda e Carlos da Maia. 

 
 

Paragem (+850m)  

Ruínas do Convento de São Cornélio 
 

  
Desenho da que foi a fachada do Convento de S. 

Cornélio 
Vestígios do antigo convento de S. Cornélio 

 
Segundo se crê, a construção deste convento ocorreu no ano de 1674, ocupando A Quintas da Nossa Senhora da Estrela e de S. 
João. 
S. Cornélius era advogado contra as moléstias do gado. No dia que lhe era dedicado, efetuava-se uma concorrida romaria ao lugar. 
Este pequeno templo não só alcançou grande prestígio e fama, denunciadas por animadas romarias locais, em que o povo oferecia, 
ao padroeiro cornos de cera e prata, por ele advogar a saúde e a longevidade bovinas, mas também serviu de derradeira morada a 
figuras relevantes da freguesia. 
Com a evolução urbana da Cidade de Lisboa, e a requalificação do espaço envolvente ao Cemitério dos Olivais, tornou necessária a 
demolição das ruínas do antigo Convento de S. Cornélio, do qual apenas restava parte da fachada principal, onde se destacava, pelo 
seu valor histórico, o Pórtico de Entrada. 
Sendo inviável a manutenção do Pórtico do Convento na sua localização original, o mesmo foi desmontado e guardado no interior do 
Cemitério. Concluída a requalificação urbana, a Divisão de Gestão Cemiterial, do Departamento de Ambiente e Espaços Verdes, 
procedeu em 2006 à sua remontagem, em lugar próximo ao original, restaurando deste modo a dignidade perdida e preservando a 
memória coletiva. 
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Paragem (+550m)  

 

Conjunto Praça da Viscondessa dos Olivais e Rua Francisco Alves Gouveia 
 
Francisco Alves Gouveia foi um daqueles industriais esclarecidos e preocupados socialmente e felizmente, Lisboa teve muitos no final 
do século 19. 
Como reflexo das ideias liberais adicionado ao começo da influência dos ideais 
republicanos e socialistas, muitos dos industriais e comerciantes de lisboa começaram a 
dar aos seus trabalhadores condições de habitabilidade que estes desconheciam até 
então. 
Se as vilas da graça são sobejamente conhecidas, muitas outras se construíram pela 
Lisboa desses tempos Uma das menos conhecidas, até pelas características 
arquitetónicas, é a 'vila operária' que Francisco Alves gouveia mandou edificar nos 
Olivais. 
Na sequencia da lei de 1863 que acabou com os morgadios, grande parte das quintas 
dos arredores de Lisboa foram ocupadas pela indústria nascente. 

No ano de 1874, Francisco Alves Gouveia inaugura na rua das casas novas a sua 
'fábrica de estamparias' 
Esta fábrica alterou por completo o aspeto dos Olivais. Passado poucos anos, esta fábrica já empregava centenas de operários. 
Situada no coração da freguesia, a rua, cuja construção se concluiu já no começo do século 20, tinha numa extremidade a igreja 

paroquial e na outra a fábrica de estamparia.  
Desde uma ponta da rua até ao adro 
da igreja, onde também mandou 
edificar o maior edifício da zona, 
Francisco Alves gouveia construiu 
uma vila operária aberta que ficava 
junto à parte mais nobre da 
freguesia, virada de frente para a 
porta principal e adro da igreja. 
As casas, de renda económica, 
trouxeram para os Olivais todas 

aquelas famílias de trabalhadores, dando assim vida ao núcleo central da 
localidade. Nas costas da igreja, situava-se o rossio. 
Francisco Alves Gouveia patrocina a construção do chafariz, do coreto (onde a 
filarmónica capricho olivalense abrilhantava os bailes de domingo) e do mictório 
que ainda hoje ali estão 
Concorrendo de algum modo com Francisco Alves Gouveia, a viscondessa dos Olivais, que ali morava num palacete, promove a 
construção dum asilo para crianças, mudando a designação de largo do rossio para praça viscondessa dos olivais em homenagem à 
dita benemérita senhora (a antiga rua das casas novas e depois rua da fábrica, também se passou a chamar Rua Alves Gouveia)  

Gravura das quintas dos Olivais tendo o Tejo com fundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C3%A7a_da_Viscondessa_dos_Olivais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C3%A7a_da_Viscondessa_dos_Olivais&action=edit&redlink=1
http://imageshack.us/
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