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I  –  Âmbito e Objetivos 

  A Freguesia de Olivais, através das suas práticas no campo da Cultura e Ação Social 

está empenhada em dinamizar junto da comunidade atividades de carácter cultural e 

recreativo que apoiem o desenvolvimento pessoal, social e intelectual da população em 

geral, com especial atenção à faixa etária mais idosa.  

 O Projeto “Cultura sem Idades – Passeios Culturais” é promovido pela Freguesia de 

Olivais e consiste na dinamização de uma visita guiada por mês (exceto em agosto) a um 

equipamento cultural (museu, monumento), para um grupo de residentes na Freguesia, 

com mais de 65 anos.  

 Esta iniciativa tem como objetivos o apoio e incentivo à manutenção de uma vida ativa, 

social e culturalmente pela população idosa e procura promover a aprendizagem ao longo 

da vida, a fruição artística e cultural e propiciar momentos de lazer e convívio a este setor 

da comunidade olivalense.  

  

II – Planeamento e Organização 

2.1. Datas 

O programa engloba onze passeios culturais por ano, com início em janeiro de 2020, com 

periodicidade mensal, exceto no mês de agosto. Todos os passeios decorrerão em dia 

útil, na última semana de cada mês. Os dias e locais de cada visita serão divulgado ao 

longo do ano, com antecedência face ao período de inscrições.  

 

2.2. Horários 

O ponto de partida será a sede da Freguesia de Olivais (Rua General Silva Freire, Lote 

C), às 14h00, estando a chegada prevista para as 17h00/17h30, no mesmo local. As 

visitas terão duração variável, entre 60 a 90 minutos, entre as 15h00 e as 16h00/16h30.  
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III – Programa 

3.1 Atividades 

O programa, com a listagem de locais a visitar, sempre com visita guiada, será 

oportunamente divulgado, ao longo do ano, pelos meios de comunicação da Freguesia 

de Olivais e demais meios ao alcance.  

Alguns dos equipamentos previstos para 2020, sujeitos a confirmação e eventuais 

alterações, serão o Museu do Dinheiro, Museu da RTP, Museu de Lisboa – Palácio 

Pimenta, Museu de Lisboa – Sto. António, Museu de Cerâmica de Sacavém, Museu 

Bordalo Pinheiro e Museu do Fado.  

 

3.1.1 Lanche  

Será fornecido aos participantes, pela Junta de Freguesia de Olivais, um lanche (bebida 

e sandes). 

 

3.1.2 Deslocações e transportes 

O grupo efetuará as deslocações até aos equipamentos culturais a visitar, em autocarros 

da Junta de Freguesia de Olivais. 

 

3.2 Acompanhamento e segurança 

Em cada passeio o grupo será sempre acompanhado por dois trabalhadores da Freguesia 

de Olivais.  

Todos os participantes estarão seguros de acordo com a legislação em vigor, durante o 

período das atividades.  

IV – Inscrição 

4.1 Período de inscrição 

As inscrições decorrem entre o dia 5 de cada mês e até 5 dias úteis antes da data do 

passeio.   
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4.2 Local de inscrição  

A inscrição é exclusivamente presencial, na sede da Freguesia de Olivais, sita na Rua 

General Silva Freire, Lote C (no Serviço de Ação Social, no R/C) de segunda a sexta- 

-feira entre as 09h00 e as 15h00.  

As inscrições serão aceites por ordem de chegada e limitadas à lotação dos autocarros.   

O número de inscritos para cada visita será normalmente de 50 participantes, podendo 

existir edições em que o limite máximo seja inferior, de acordo com as condições de 

acolhimento do equipamento a visitar. 

O decorrer de cada visita está sujeito a um número mínimo de inscrições, podendo ser 

cancelado se o mesmo não for atingido.  

 

4.3 Condições de admissão e documentos obrigatórios 

A inscrição é gratuita e poder-se-ão inscrever apenas residentes na freguesia, maiores 

de 65 anos. 

No ato de inscrição, deveram ser disponibilizados todos os dados solicitados e 

apresentados documentos de identificação (cartão de cidadão ou bilhete de identidade e 

cartão de contribuinte) que permitam a confirmação dos dados pessoais e comprovação 

da freguesia de residência. É também obrigatória a disponibilização de um contacto 

telefónico, preferencialmente móvel.  

 

V – Equipamento Necessário 

Todos os participantes deverão trazer roupa e calçado confortável. 

 

VI – Contactos em Caso de Emergência 

Cada participante deverá fornecer, no ato de inscrição, o nome e contactos de um/a 

familiar ou amigo/a que possa ser contactado em caso de emergência.  
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VII – Faltas/Desistências 

A não comparência implicará a impossibilidade de inscrição em edições seguintes deste 

projeto, exceto quando devidamente justificada ou comunicada a desistência ainda 

durante o período de inscrições.  

Não haverá direito a restituição de eventuais valores pagos no momento da inscrição.  

 

VIII – Outras Informações 

A Freguesia de Olivais não se responsabiliza por quaisquer bens dos participantes que 

os mesmos tenham consigo durante as iniciativas.  

Com o objetivo de divulgação das atividades nos seus meios de comunicação, a 

Freguesia de Olivais efetuará a captação de fotografias e vídeos durante os passeios. 

Caso não autorize a divulgação das suas imagens, deverá transmiti-lo por escrito 

aquando do ato de inscrição.  

Os/as participantes, ao efetuar a sua inscrição, tomam conhecimento e aceitam as 

presentes normas e autorizam a Freguesia de Olivais a tratar os seus dados pessoais, 

no âmbito deste projeto.  

Quaisquer situações omissas nestas normas, serão deliberadas pela Junta de Freguesia 

de Olivais.  

IX – Contactos 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais deverá contactar a Freguesia de Olivais: 

cultura@jf-olivais.pt/218 533 527 (Serviços da Cultura) ou intervencao.social@jf-olivais.pt 

/218 540 690 (Serviço de Ação Social). 

 

 

Lisboa, 27 dezembro de 2019 
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