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       A solidariedade de hoje
é a força do nosso edifício social.
  O amanhã está a chegar, sorridente

Mais um mês passado sobre uma nova forma de ver e 
encarar a vida. Mais um mês de medos, anseios e 
precauções sobre nós e sobre os outros.

E antes de mais, quero muito agradecer-lhe por estar a 
cumprir as nossas orientações e as da DGS, ao ficar em casa 
e assim contribuir positivamente para o combate à COVID19.

Têm sido semanas de grandes preocupações e de muito 
trabalho. Os nossos objetivos têm sido alcançados com 
êxito. Objetivos claros de manter a salvo todos aqueles 
que se encontram nos variados grupos de risco definidos 
pelas autoridades. Todas as nossas ações foram e estão a 
ser pensadas com muito amor e muito afeto. E não só da 
minha parte, mas da parte de toda a equipa da Junta de 
Freguesia que se encontra no terreno e na linha da frente 
do combate ao vírus. Todos, vestidos de uma coragem 
infindável, deixam todos os dias em suas casas o medo de 
serem contagiados e trazem para o terreno a força e a 
coragem necessárias para o proteger a si.

São inúmeras as equipas, divididas por inúmeras tarefas, 
seja no auxílio aos mais velhos, seja no auxílio aos mais 
novos, seja nos milhares de contactos telefónicos que são 
feitos regularmente levando uma voz amiga a casa 
daqueles que se encontram confinados, sejam os homens 
e as mulheres que trabalham também incansavelmente 
para manter os nossos espaços limpos e desinfetados.

Têm sido heróis numa guerra surda e muda, onde não se 
vê o inimigo. Apenas sabemos que existe, que é perigoso e 
letal. Sabemos também que é astuto e ataca com maior 
violência os mais velhos, aqueles que já tanto 
contribuíram para nós e para o país e que tanta falta nos 
fazem para, com a sua sabedoria e experiência, 
continuarem a ser os faróis dos mais novos.

E é por sabermos disso que a nossa preocupação maior é 
de tudo fazer para que fique mesmo em casa. Ficando em 

casa, protege-se a si e aos outros e contorna a astúcia 
da COVID19.

Quero que saiba que apesar de tudo, dos medos, dos 
anseios e das precauções, o futuro continua a ser a luz 
que nos guia. Ter força e coragem para os combates do 
dia de hoje, sem perder a coragem de projetar o dia de 
amanhã é aquilo que me move, porque afinal, a fé e a 
esperança fazem-me acreditar que tudo vai ficar bem. E 
é preciso preparar também os momentos em que todos, 
sem exceção, irão abandonar a sua “clausura” e querer 
respirar caminhando, respirar fruindo dos nossos 
espaços e da beleza da nossa freguesia, respirar 
convivendo em atividades futuras, respirar abraçando-se 
numa ida à praia ou num passeio. Com alegria, com 
satisfação e com o orgulho de termos conseguido, 
juntos, combater este inimigo comum.

Isto para lhe dizer que estou, com todo o carinho, a 
preparar o regresso de todos. De jovens e menos jovens. 

Voltaremos a estar juntos em harmonia, com saúde e 
mais fortes. Mais fortes porque na verdade, na avalanche 
de sentimentos face a esta pandemia, todos nos unimos 
mais, todos nos tornamos pessoas mais tolerantes, mais 
fraternas. A onda do medo e da preocupação fez-nos a 
pensar e sentir que o outro, o vizinho, o senhor do café, a 
senhora da mercearia, a menina da Junta, a senhora da 
farmácia, afinal têm uma importância tão grande nas 
nossas vidas e nós nunca nos tínhamos apercebido 
disso. Mais fortes porque passamos a ser um só, uma 
comunidade unida.

Quero muito que ao ler estas palavras, saiba que pode 
contar comigo e com a sua Junta de Freguesia, em 
qualquer momento e em qualquer situação.

Estou, estamos consigo, mais do que nunca e 
não está só.
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A Junta de Freguesia de Olivais foi a primeira em Lisboa a proceder à desinfeção 
das ruas e espaços públicos.

Numa altura extremamente complicada com o desenvolvimento da situação 
pandémica Covid-19, a Junta de Freguesia de Olivais estabeleceu um 
conjunto de medidas para aumentar o nível de segurança dos seus fregueses 
e tentar que a relativa normalidade impere na vida quotidiana.

De forma a garantir a segurança de quem precise de se deslocar, por 
motivos pro�ssionais ou para aquisição de bens de primeira necessidade, 
a Junta encetou o processo de desinfeção de todas as ruas da Freguesia. 
Os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo associaram-se a esta medida e 

disseram presente mais uma vez, naquela que é uma missão coletiva de 
salvaguarda da segurança e saúde dos Olivais, estando ambas as 
entidades a empreender uma grande e contínua ação de desinfeção das 
ruas dos Olivais, tendo especial enfoque nos espaços de grande 
a�uência, como as zonas envolventes ao Centro de Saúde, Hospital 
SAMS, Mercados e Minimercados, Farmácias e Cemitério.

Esta ação vai desenrolar-se regularmente enquanto for necessário. Dia 
após dia, zona após zona, chegaremos a toda a freguesia. A segurança e 
higienização dos espaços públicos tem que ser uma das prioridades 
neste combate no qual estamos envolvidos.

Dia após dia, chegaremos a toda a freguesia
e recomeçaremos do ponto de partida inicial, pois

a nossa missão e a sua segurança é a sua saúde.

Estamos a desinfetar
        as ruas dos Olivais

Rui EliasRui Elias

Rui Elias
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Os idosos estão a ser apoiados diariamente pelas equipas da Junta de Freguesia

Não está só
  

Carlos Carvalho

Rui Elias

O bem-estar dos seniores da nossa freguesia é 
uma preocupação constante e recorrente da 
Junta de Freguesia. Agora mais que nunca, o 
auxílio e solidariedade para com este grupo tem 
que ser uma das prioridades da nossa equipa, 
visto que os mesmos se encontram num dos 
grupos de risco de�nidos pela DGS, no combate 
ao COVID19. Cabe a todos nós a proteção de 
quem tanto nos deu ao longo da sua vida.

Com este propósito em vista, a Junta de 
Freguesia de Olivais projetou um conjunto de 
medidas para que os residentes seniores não se 
sintam nem estejam abandonados durante o 
período pandémico. As nossas equipas 
começaram por contatar telefonicamente todos 
os idosos sinalizados pelo serviço de 
intervenção social da Junta de Freguesia e pelo 
projeto Radar, bem como todos aqueles que 
costumam participar nas nossas atividades 
regulares (passeios, visitas culturais, desporto, 
etc). 

Procedeu-se à monitorização e identi�cação 

de quem precisava de ajuda e iniciou-se um 
processo de distribuição de alimentos ou 
outros bens de todos aqueles que, por um 
motivo ou outro, se viram privados do 
acesso aos bens de primeira necessidade, 
principalmente alimentação. O objetivo 
claro e inequívoco é manter os nossos 
seniores nos seus domicílios, afastando-os 
do perigo de contágio. Todos sem exceção, 
independentemente dos vários critérios de 
seleção, estão abrangidos por esta medida, 
tendo bastado para tal, a sinalização prévia 
da Junta de Freguesia e outras sinalizações 
que, entretanto, nos foram chegando. 
Ninguém �ca para trás.

Passou-se então a uma segunda fase, com o 
projeto “Não está só”. Pretendeu-se apelar à 
solidariedade da população, tendo em conta 
que a primeira ação poderia não ter chegado 
a todos. Através de publicações nas redes 
sociais, website o�cial e com a colagem de 
cartazes em prédios por toda a freguesia dos 
Olivais, foi solicitado que a Junta de Freguesia 

fosse contatada em caso de necessidade de 
apoio alimentar, não só por quem estivesse 
carenciado, mas também por vizinhos ou 
familiares impossibilitados de deslocação e 
que tivessem conhecimento de situações que 
devessem ser reportadas.

Assim, o alcance das medidas de apoio foi 
bastante alargado e permitiu que centenas de 
idosos dos Olivais recebessem o necessário 
auxílio. Para isto contamos com uma 
excelente equipa de colaboradores aos quais 
devemos agradecer.

As instalações da escola Sarah Afonso têm 
servido de quartel-general deste projeto. 
Estão a ser utilizadas por uma equipa de 
cozinheiros que todos os dias faz mil refeições 
para take away. Outra equipa, durante o dia, 
faz a entrega das refeições a cerca de 500 
seniores e restantes grupos de risco que 
solicitaram apoio. Como é natural, estas 
equipas de colaboradores estão a seguir todas 
as recomendações da Direção Geral de Saúde 

e fazem o seu trabalho devidamente protegidos com luvas, 
procedendo, ainda assim, de forma regular à lavagem e 
desinfeção das mãos. Nas cozinhas, as luvas e máscaras são uma 
ferramenta fundamental de trabalho.

Nos últimos dias foi igualmente lançada a iniciativa Rede de 
Emergência Alimentar Olivais, em parceria com o Banco 
Alimentar Contra a Fome, com início a 9 de abril. Esta é mais 
uma ação que visa combater o isolamento e a carência, 
entregando bens alimentares ao domicílio ou no edifício sede 
da Junta de Freguesia de Olivais. As inscrições são feitas pelos 
canais habituais de contato.

No entanto, não há apenas necessidade de apoio alimentar. A 
Junta de Freguesia recebeu contatos no sentido de atentar a uma 
outra problemática. Estando os idosos e demais grupos de risco 
impossibilitados de deslocação, a ida à farmácia para 
levantamento de medicamentos tornou-se uma carência do dia a 
dia. Deste modo, expandiu-se o apoio prestado pelos nossos 
funcionários. Lançou-se uma campanha de distribuição de 
produtos farmacêuticos. As nossas equipas estão em condições 
de entregar os medicamentos necessários ao domicílio de quem 
mais precisa e não pode sair do seu lar. Quem quiser bene�ciar 
deste serviço tem apenas que contatar a sua farmácia habitual, 
fazer o pedido do receituário e solicitar a entrega dos 
medicamentos na sua casa. Todos os dias úteis é feito um 
levantamento por parte da equipa da ação social e um 
colaborador da Junta de Freguesia faz a recolha e respetiva 
entrega. O único ponto em que os nossos colaboradores não 
podem assumir é o transporte de pagamento, pelo que esta parte 
deverá ser tratada diretamente entre o utente e a sua farmácia.

Temos, pois, todo um conjunto de ações dedicadas a apoiar as 
pessoas carenciadas da nossa freguesia. Neste caso concreto, 
os idosos e outros grupos de risco que têm que �car 
con�nados ao seu domicílio podem contar connosco para que 
não lhes falte nada de forma a que a situação atual seja 
mitigada ao máximo.

De referir, também, que as nossas equipas têm apoiado outra 
parte fundamental no combate ao Covid-19, os agentes de 
segurança. Estamos a distribuir refeições aos agentes da 
esquadra da PSP dos Olivais a quem se agradece por tudo o 
que têm feito.

Por isso, nunca é demais apelar. Caso precise de apoio 
alimentar ou outro do qual esteja carenciado ou se conhece 
alguém que necessite, contacte-nos. A interajuda e 
solidariedade social são cruciais, nesta altura de grande 
fragilidade para todos, sobretudo para os grupos de risco.

“Este é um momento nunca antes por nós vivido, na nossa 
comunidade, no país, na Europa e no mundo. O momento é de 
conturbação, preocupação, medo e desejo que tudo passe da 
forma mais rápida possível. Sabemos que muitas famílias estão 
a ser abaladas nas suas estruturas, pelo fecho de empresas e 
pelo con�namento obrigatório” referiu a Presidente Rute Lima, 
“famílias que até agora tinham as suas vidas organizadas e de 
um momento para o outro se viram confrontados com 
necessidades impostas por uma crise global”.

“Queremos muito que perceba que este é um momento de 
auxílio, socorro e solidariedade e que todos ou quase todos nos 
encontramos na mesma situação, com os mesmos problemas, 
com as mesmas necessidades. Assim, é importante que se 
tenha presente que a interajuda e a solidariedade são neste 
momento os pilares das múltiplas sociedades naquela que é a 
procura do bem-estar de todos. Estamos consigo, mais que 
nunca e caso tenha necessidade apoio, contate a Junta de 
Freguesia”, apelou a Presidente.
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O bem-estar dos seniores da nossa freguesia é 
uma preocupação constante e recorrente da 
Junta de Freguesia. Agora mais que nunca, o 
auxílio e solidariedade para com este grupo tem 
que ser uma das prioridades da nossa equipa, 
visto que os mesmos se encontram num dos 
grupos de risco de�nidos pela DGS, no combate 
ao COVID19. Cabe a todos nós a proteção de 
quem tanto nos deu ao longo da sua vida.

Com este propósito em vista, a Junta de 
Freguesia de Olivais projetou um conjunto de 
medidas para que os residentes seniores não se 
sintam nem estejam abandonados durante o 
período pandémico. As nossas equipas 
começaram por contatar telefonicamente todos 
os idosos sinalizados pelo serviço de 
intervenção social da Junta de Freguesia e pelo 
projeto Radar, bem como todos aqueles que 
costumam participar nas nossas atividades 
regulares (passeios, visitas culturais, desporto, 
etc). 

Procedeu-se à monitorização e identi�cação 

de quem precisava de ajuda e iniciou-se um 
processo de distribuição de alimentos ou 
outros bens de todos aqueles que, por um 
motivo ou outro, se viram privados do 
acesso aos bens de primeira necessidade, 
principalmente alimentação. O objetivo 
claro e inequívoco é manter os nossos 
seniores nos seus domicílios, afastando-os 
do perigo de contágio. Todos sem exceção, 
independentemente dos vários critérios de 
seleção, estão abrangidos por esta medida, 
tendo bastado para tal, a sinalização prévia 
da Junta de Freguesia e outras sinalizações 
que, entretanto, nos foram chegando. 
Ninguém �ca para trás.

Passou-se então a uma segunda fase, com o 
projeto “Não está só”. Pretendeu-se apelar à 
solidariedade da população, tendo em conta 
que a primeira ação poderia não ter chegado 
a todos. Através de publicações nas redes 
sociais, website o�cial e com a colagem de 
cartazes em prédios por toda a freguesia dos 
Olivais, foi solicitado que a Junta de Freguesia 

fosse contatada em caso de necessidade de 
apoio alimentar, não só por quem estivesse 
carenciado, mas também por vizinhos ou 
familiares impossibilitados de deslocação e 
que tivessem conhecimento de situações que 
devessem ser reportadas.

Assim, o alcance das medidas de apoio foi 
bastante alargado e permitiu que centenas de 
idosos dos Olivais recebessem o necessário 
auxílio. Para isto contamos com uma 
excelente equipa de colaboradores aos quais 
devemos agradecer.

As instalações da escola Sarah Afonso têm 
servido de quartel-general deste projeto. 
Estão a ser utilizadas por uma equipa de 
cozinheiros que todos os dias faz mil refeições 
para take away. Outra equipa, durante o dia, 
faz a entrega das refeições a cerca de 500 
seniores e restantes grupos de risco que 
solicitaram apoio. Como é natural, estas 
equipas de colaboradores estão a seguir todas 
as recomendações da Direção Geral de Saúde 

A interajuda e solidariedade
social são cruciais

e fazem o seu trabalho devidamente protegidos com luvas, 
procedendo, ainda assim, de forma regular à lavagem e 
desinfeção das mãos. Nas cozinhas, as luvas e máscaras são uma 
ferramenta fundamental de trabalho.

Nos últimos dias foi igualmente lançada a iniciativa Rede de 
Emergência Alimentar Olivais, em parceria com o Banco 
Alimentar Contra a Fome, com início a 9 de abril. Esta é mais 
uma ação que visa combater o isolamento e a carência, 
entregando bens alimentares ao domicílio ou no edifício sede 
da Junta de Freguesia de Olivais. As inscrições são feitas pelos 
canais habituais de contato.

No entanto, não há apenas necessidade de apoio alimentar. A 
Junta de Freguesia recebeu contatos no sentido de atentar a uma 
outra problemática. Estando os idosos e demais grupos de risco 
impossibilitados de deslocação, a ida à farmácia para 
levantamento de medicamentos tornou-se uma carência do dia a 
dia. Deste modo, expandiu-se o apoio prestado pelos nossos 
funcionários. Lançou-se uma campanha de distribuição de 
produtos farmacêuticos. As nossas equipas estão em condições 
de entregar os medicamentos necessários ao domicílio de quem 
mais precisa e não pode sair do seu lar. Quem quiser bene�ciar 
deste serviço tem apenas que contatar a sua farmácia habitual, 
fazer o pedido do receituário e solicitar a entrega dos 
medicamentos na sua casa. Todos os dias úteis é feito um 
levantamento por parte da equipa da ação social e um 
colaborador da Junta de Freguesia faz a recolha e respetiva 
entrega. O único ponto em que os nossos colaboradores não 
podem assumir é o transporte de pagamento, pelo que esta parte 
deverá ser tratada diretamente entre o utente e a sua farmácia.

Temos, pois, todo um conjunto de ações dedicadas a apoiar as 
pessoas carenciadas da nossa freguesia. Neste caso concreto, 
os idosos e outros grupos de risco que têm que �car 
con�nados ao seu domicílio podem contar connosco para que 
não lhes falte nada de forma a que a situação atual seja 
mitigada ao máximo.

De referir, também, que as nossas equipas têm apoiado outra 
parte fundamental no combate ao Covid-19, os agentes de 
segurança. Estamos a distribuir refeições aos agentes da 
esquadra da PSP dos Olivais a quem se agradece por tudo o 
que têm feito.

Por isso, nunca é demais apelar. Caso precise de apoio 
alimentar ou outro do qual esteja carenciado ou se conhece 
alguém que necessite, contacte-nos. A interajuda e 
solidariedade social são cruciais, nesta altura de grande 
fragilidade para todos, sobretudo para os grupos de risco.

“Este é um momento nunca antes por nós vivido, na nossa 
comunidade, no país, na Europa e no mundo. O momento é de 
conturbação, preocupação, medo e desejo que tudo passe da 
forma mais rápida possível. Sabemos que muitas famílias estão 
a ser abaladas nas suas estruturas, pelo fecho de empresas e 
pelo con�namento obrigatório” referiu a Presidente Rute Lima, 
“famílias que até agora tinham as suas vidas organizadas e de 
um momento para o outro se viram confrontados com 
necessidades impostas por uma crise global”.

“Queremos muito que perceba que este é um momento de 
auxílio, socorro e solidariedade e que todos ou quase todos nos 
encontramos na mesma situação, com os mesmos problemas, 
com as mesmas necessidades. Assim, é importante que se 
tenha presente que a interajuda e a solidariedade são neste 
momento os pilares das múltiplas sociedades naquela que é a 
procura do bem-estar de todos. Estamos consigo, mais que 
nunca e caso tenha necessidade apoio, contate a Junta de 
Freguesia”, apelou a Presidente. Rui Elias

Rui Elias

Rui Elias

Rui Elias
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As crianças dos escalões A e B dos Olivais continuam a ter apoio alimentar;
Todos os dias são lançadas ideias de lazer para pais e �lhos.

   Crianças
com apoio alimentar
O apoio prestado pela Junta de Freguesia aos 
seus residentes senior e demais grupos de 
risco é um ponto prioritário. Contudo, não é o 
único. As crianças da nossa freguesia também 
precisam da nossa ajuda. Esta está a ser 
prestada diariamente em dois sentidos.

As crianças dos escalões A e B dos Olivais 
dependem em grande parte do apoio 
alimentar prestado. Com o encerramento dos 
estabelecimentos de ensino, estaríamos 
perante uma situação de enorme fragilidade 
social. Deste modo, de forma a reduzir o 
impacto do encerramento das escolas JI e EB1 
da cidade, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
articulação com as Juntas de Freguesia, decidiu 
manter o apoio alimentar a todas as crianças 
dos escalões A e B da Ação Social Escolar, em 
regime de take-away. Um kit com o 
pequeno-almoço, almoço e lanche tem sido 

distribuído todos os dias, gratuitamente, aos 
familiares das crianças sinalizadas, entre as 11h 
e as 13h, nas escolas que foram articuladas com 
as direções dos respetivos agrupamentos.

No que respeita aos Olivais, as escolas 
selecionadas são a EB1 Paulino Montez e EB1 
Arco Iris, como pontos de entrega, sendo que 
todas escolas de primeiro ciclo estão 
abrangidas por esta medida. É um apoio que 
não poderia faltar às nossas crianças.

Por outro lado, todos os dias tem sido publicado 
nas redes sociais da Junta de Freguesia, um 
conjunto de ideias de lazer para pais e �lhos que 
estejam em casa. Estas ideias têm sido 
transversais a várias áreas: trabalhos manuais 
que ocupem as crianças, jogos que sejam de fácil 
criação e com materiais simples de encontrar em 
casa, receitas dos nossos refeitórios e que 

possam culminar numa alimentação diferente e 
divertida e, claro, ideias de lazer cultural como 
visita a museus virtuais ou ao jardim zoológico 
virtual. Manter as crianças em casa durante estas 
semanas sem distrações ou exercício físico não é 
tarefa fácil, pelo que se pretende dar uma ajuda 
nesse sentido. 

Finalmente, de referir que contamos com uma 
entidade parceira, o Instituto de Apoio à Criança 
para um auxílio diferente. Para conversar com as 
crianças e prestar-lhes todos os esclarecimentos 
nesta fase, o Instituto disponibilizou a linha de 
apoio gratuito SOS-Criança, bastando marcar o 
número 116 111 (2 ª a 6ª feira das 9h às 19h). As 
crianças também podem contactar a equipa de 
psicólogos do SOS-Criança, pelo WhatsApp 
913069404 e E-mail soscrianca@iacrianca.pt, de 
forma a mitigar alguns efeitos deste 
con�namento necessário.

Rui Elias

Rui EliasRui Elias

Um kit com o pequeno-almoço, almoço e lanche
tem sido distribuído todos os dias, gratuitamente
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mascote
Desenha

a nossa

mais

Para este concurso de ideias envie
os seus desenhos para  jornal@jf-olivais.pt

Em breve os Olivais
terão uma mascote

que animará os eventos
e as instituições da freguesia.

E quem a vai criar são
as crianças que frequentam

as nossas escolas
do primeiro ciclo.



Venha aos nossos Mercados! Continuam abertos para servir os Olivais.

Um dos problemas do con�namento forçado causado pelo Covid-19 é 
a aquisição de bens alimentares essenciais. O encerramento de 
diversos espaços levou a uma diminuição na oferta disponível.

Para que a população dos Olivais tenha o máximo acesso possível a 
bens alimentares, sobretudo aos mais saudáveis, decidiu-se que os 
quatro mercados da freguesia continuariam abertos, mas sujeitos a 
novas regras baseadas nas recomendações da Direção Geral de 
Saúde.

Desta forma, houve, em primeiro lugar, uma alteração dos horários de 
funcionamento dos mercados. Estes continuam a abrir à mesma hora, 
mas encerram mais cedo, pelas 13h. 

Por outro lado, aplicaram-se as medidas de restrição. O acesso passou 
a ser feito exclusivamente por uma porta controlada e apenas é 
permitida a entrada a 20 clientes de cada vez, devendo as pessoas 
manter a distância de segurança necessária entre si.

Para que a abertura dos mercados fosse feita da melhor forma e nas 
melhores condições, procedeu-se, previamente, a uma profunda 
limpeza e desinfeção dos espaços. 

Numa outra ação de sensibilização no âmbito da prevenção do 
COVID19 da Junta de Freguesia de Olivais, a presidente Rute Lima fez 
a entrega aos comerciantes de loja de rua, de desinfetante de 
superfícies, acompanhada de uma distribuição de conselhos e 

recomendações da Direção Geral de Saúde, para que os nossos 
comerciantes continuem a operar em segurança no fornecimento de 
bens alimentares tão essenciais para que a vida dos olivalenses 
decorra com as menores perturbações possíveis.

A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

            Os Mercados
de abastecimento e o comércio
    local  continuam abertos

Entregámos produtos desinfetantes
aos comerciantes

Rui Elias

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

Rui Elias

Rui Elias
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A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

uma maior aposta a partir de dia 15 de abril, 
com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, 
sobretudo na zona do Bairro Alfredo Bensaúde. 
Assim, também cabe a cada cidadão contribuir 
à sua maneira para a não degradação destes 
espaços. Cuide de si e do espaço público! E 
contate-nos, através das nossas linhas, para 
qualquer situação urgente ou anómala. A 
Junta de Freguesia está atenta aos trabalhos 
dentro das suas competências. Para as 
competências da alçada da Câmara Municipal 
estamos a reforçar os apelos junto desta para 
que haja as menores perturbações possíveis 
no espaço público. 

Finalmente, por razões de segurança e 
seguindo as recomendações das entidades 
competentes, foram vedados alguns espaços 
comuns dos Olivais. De forma a reduzir os 
riscos de exposição e contágio os parques 
infantis, campos de jogos e equipamentos de 
�tness estão temporariamente encerrados. 
Nesta medida, e pelas mesmas razões, estão 
encerrados os bebedouros da freguesia.

Colabore connosco e acondicione os 
seus resíduos, cumpra as regras para 
que o êxito das medidas tenha um 
re�exo direto nas vidas de todos nós.

Os trabalhos regulares de manutenção poderão sofrer algumas perturbações durante o estado de 
emergência. Alguns espaços públicos vedados.

  Primeiro as Pessoas
No âmbito da evolução do Covid-19 e da 
declaração de estado de emergência, os 
trabalhos regulares de manutenção da nossa 
freguesia poderão sofrer algumas 
perturbações. Em primeiro lugar, os dias e 
horários da recolha de lixo, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Lisboa, foram 
alterados. Nos Olivais, a recolha faz-se à 3ª feira, 
5ª feira e sábado, devendo o lixo ser colocado 
na sua totalidade nos caixotes. No que toca às 
atribuições da Junta de Freguesia de Olivais, a 
recolha de lixo das papeleiras era assegurada 
duas vezes por semana pela nossa carrinha 
elétrica, bem como a recolha de resíduos nos 
vidrões e eco-ilhas. De forma a assegurar a 
e�ciência necessária, devido ao maior uso das 
papeleiras por parte da população, a partir da 
segunda quinzena de abril este circuito far-se-á 
três vezes por semana. No que toca à recolha 
de monos, esta tem lugar duas vezes por 
semana. Cabe a cada um de nós reduzir o 
impacto desta situação, acondicionando da 
melhor forma os resíduos e não 
sobrecarregando os contentores.

Do mesmo modo, há alterações relativas à 
manutenção de espaços públicos e de 
espaços verdes. Os trabalhos regulares nestas 
duas áreas estão suspensos. Contudo, a Junta 
de Freguesia mantém uma equipa de serviços 
mínimos e urgentes que irá assegurar 
trabalhos inadiáveis, quer no âmbito dos 
amplos espaços verdes da nossa freguesia, 
quer nas ações de deservagem e limpeza de 
sarjetas. Relativamente à varredura, haverá 

Carlos Carvalho

Rui Elias

Rui Elias
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A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

Conheça os locais que serão intervencionados

De olhos
   postos
no futuro
A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de Carlos Carvalho

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 
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A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

Carlos Carvalho

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

Junta de Freguesia
pretende investir

3 milhões de euros
em requalificações

Rui Elias

Rui Elias
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A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

A Junta de Freguesia 
trabalha no presente

e projeta o futuro

Carlos Carvalho

Rui Elias12
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A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.
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Se regressou de uma área
afetada, evite contacto 

próximo com outras pessoas 

If you returned from an
affected area, avoid contact

close with people

Lave frequentemente as
mãos com água e sabão
ou use solução à base 

de álcool

Quando espirrar ou tossir
tape o nariz e a boca com 

o braço ou com lenço 
de papel que deverá ser 

colocado imediatamente 
no lixo

When coughing or sneezing
cover your mouth and nose
with your forearm or with 
tissue paper that should 
be placed immediately In 

the trash 

Wash your hands frequently
with soap and water or an

alcohol -based solution

CORONAVÍRUS  (COVID-19)



A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

qualidade do espaço público e da 
mobilidade, com mais estacionamento e 
passeios confortáveis, a modernização da 
iluminação pública e do saneamento, 
prevendo-se, dada a dimensão da obra, uma 
intervenção faseada.

Nunca na cidade se criou uma linha de 
solidariedade tão grande, numa se 
mobilizaram tantos recursos e tantas 
pessoas, em tão pouco tempo, em torno do 
desígnio de ultrapassarmos esta adversidade. 
Atravessaremos tempos difíceis, mas estamos 
cá para apoiar as famílias, as empresas, o 
emprego e o relançamento da economia. 
Juntos conseguiremos enfrentar os 
problemas e juntos superaremos esta crise.

      Juntos
superaremos
   esta crise
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Vivemos momentos absolutamente 
extraordinários e exigentes cujas 
consequências e efeitos estão ainda longe de 
determinados. Todos, sem exceção, tivemos 
de nos adaptar a este Estado de Emergência 
para responder à pandemia do novo 
coronavírus garantindo, ao mesmo tempo 
que se impõe o con�namento social, o 
funcionamento dos serviços saúde, de 
proteção civil, limpeza urbana e apoio social 
nas cidades, percebendo o impacto que isso 
tem nas nossas vidas, no nosso emprego e na 
nossa economia.

Antecipando os graves efeitos sociais da 
pandemia implementámos várias medidas 
de apoio extraordinário da CML 
especi�camente para proteger as famílias, as 
empresas e o emprego.

Destas medidas destaco a suspensão do 
pagamento das rendas em todos os fogos 
municipais até 30 de junho de 2020, 
abrangendo 24.000 famílias e cerca de 
70.000 pessoas.

Reforçámos o Fundo de Emergência Social 
dirigido às famílias que será agora gerido 
pelas Juntas de Freguesia, com maior 
�exibilidade, para que os apoios cheguem 
mais rapidamente a quem precisa, bem 
como o Fundo de Emergência Social dirigido 
às IPSS e criámos uma linha de apoio à 
adquisição bens, serviços e equipamentos 
para fazer face aos efeitos da pandemia, no 
valor de 25 milhões de euros.

Também na área da cultura estamos a apoiar 
os agentes culturais e artistas independentes 
na dinamização de projetos culturais, no 
valor de 1 milhão de euros.

Isentámos do pagamento de rendas todos os 
estabelecimentos comerciais que se 
encontram encerrados e todas as instituições 
de âmbito social, cultural, desportivo e 
recreativo instalados em espaços municipais, 
até 30 de junho.

Suspendemos a cobrança de todas as taxas 
relativas à ocupação de espaço público e 

publicidade a todos os estabelecimentos 
comerciais, com exceção de bancos e 
instituições de crédito e seguradoras entre 1 
de março e 30 de junho de 2020.

Estamos a adquirir toneladas de produtos 
frescos aos produtores que vendiam em 
feiras agora encerradas, e a entregá-los às 
associações que desenvolvem trabalho social 
para que os possam fazer chegar a quem 
precisa.

E, porque a cidade não pode parar e é 
necessário reforçar o serviço público, apoiar 
o emprego e preservar a capacidade 
produtiva da cidade, estamos a assegurar e a 
acelerar a concretização do plano de 
investimentos da CML, no valor de 620 
milhões de euros, a agilizar do licenciamento 
de projetos e obras privadas, e dar apoio 
técnico a micro, pequenas e médias 
empresas.

Mas não posso deixar de agradecer às várias 
instituições a operar no terreno e à Junta de 

Não posso deixar de 
agradecer à Junta de 

Freguesia dos Olivais que, 
na linha da frente, em 

tempo de crise conseguiu, 
a uma velocidade 

impressionante, ajustar os 
serviços e as equipas para 

responder de forma pronta 
e criativa aos desa�os.

Fernando Medina
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Freguesia dos Olivais que, na linha da frente, 
em tempo de crise conseguiram, a uma 
velocidade impressionante, ajustar os 
serviços e as equipas para responder de 
forma pronta e criativa aos desa�os, com a 
rede de emergência alimentar, a distribuição 
de refeições confecionadas a quem precisa, a 
entrega de medicamentos e compras àqueles 
que não podem sair de casa, limpando e 
desinfetando as ruas, e criando linhas de 
atendimento especiais para telefonar a quem 
está mais isolado ou a precisar de apoio.

Com a Presidente da Junta, Rute Lima, estamos 
a articular um conjunto de intervenções que 
serão realizadas pela Junta de Freguesia, 
através de Delegação de Competências da 

CML, no valor de 3 milhões de euros. E estamos 
também a preparar um pacote de 
investimentos da CML com vista à resolução de 
inúmeros problemas relacionados com o 
estado de conservação dos mercados e das 
escolas dos Olivais, nomeadamente na EB 
Adriano Correia de Oliveira e EB Paulino 
Montez, estando também prevista o 
lançamento das obras de requali�cação total 
EB Alice Vieira, no valor de 4 milhões de euros e 
de construção de 2 novas creches no valor de 
1.6 milhões de euros. 

Em breve teremos a oportunidade de 
partilhar convosco, o projeto para a 
requali�cação do Bairro da Encarnação, onde 
estamos a procurar garantir uma melhoria da 



A atual situação que vivemos tem obrigado a 
Junta de Freguesia de Olivais a tomar uma 
série de medidas para mitigação dos efeitos 
da pandemia e a um trabalho redobrado e 
extremamente exigente para que as vidas dos 
olivalenses sofram a mínima perturbação e 
decorram da melhor maneira possível. Apesar 
desta preocupação e da monitorização ao 
minuto durante estas semanas complicadas, o 
executivo da Junta está já a projetar o futuro 
da Freguesia.

E é um futuro ambicioso. Estamos a iniciar 
um grande processo de obras e 
requali�cações de diversos espaços públicos 
dos Olivais, num investimento global de 3 
milhões de euros com execução prevista até 
2021 e no âmbito de um amplo Contrato de 
Delegação de Competência estabelecido 
com o Município de Lisboa. De sublinhar que 
a atempada conclusão das intervenções 
elencadas estará, obviamente, dependente 
da evolução e impactos na saúde pública, 
economia e �nanças nacionais provocados 
pela pandemia.

Os primeiros investimentos já estão em curso 
e referem-se aos Parques Infantis da Rua de 
Manhiça e da Praça de Cidade de São 
Salvador cujas obras estão em fase de 
adjudicação. Estes dois parques serão 
desmantelados em breve e posteriormente 
requali�cados. É de vital importância que se 

tomem as melhores medidas para os parques 
infantis. Estes, em especí�co, tinham os 
equipamentos necessitados de uma 
remodelação. A Junta de Freguesia chamou a 
si a manutenção destes espaços de recreio e 
exercício físico que, por motivos de saúde 
pública, se encontram encerrados na sua 
totalidade enquanto durar o estado de 
emergência, de maneira a prevenir focos de 
exposição ao contágio.

Estes são apenas os dois primeiros exemplos. 
Ainda no âmbito dos espaços verdes e de 
recreação, o Jardim do Parque Infantil da 
Avenida Cidade de Luanda irá sofrer 
alterações, nomeadamente nas zonas verdes, 
através da plantação de arbustos autóctones, 
de maneira a equilibrar as linhas retas com a 
forma circular do parque, conferindo um 
sentido de coerência ao espaço. A vegetação 
irá, também, estabilizar o talude existente e 
fomentar a sua qualidade estética.

Na mesma medida, e conforme foi assumido 
pelo executivo da Junta aquando da 
instalação do Pombal Contracetivo no 
Jardim da Rua Cidade de Quelimane, 
haveria lugar a uma profunda alteração deste 
espaço verde. Pretende-se potenciar a 
utilização do espaço, com recurso à utilização 
de vegetação autóctone, com o objetivo de 
criar um cenário paisagístico, dando 
diferentes cores e texturas ao longo do ano.

Será alvo de intervenção, igualmente, o 
Pomar da Rua Almada Negreiros, com a 
pretensão de serem criados percursos entre os 
equipamentos públicos (Parque Infantil e 
Campo de Jogos) de fruição e a criação de 
zonas de estadia e multiusos, como um 
parque de merendas para uma estadia e 
fruição agradáveis dos nossos fregueses. No 
mesmo local e, na sequência dos trabalhos na 
Rua Montepuez, será efetuada uma 
requali�cação dos restantes impasses (Rua do 
Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a 
criação de espaços que potenciem a 
multifuncionalidade do espaço público, para 
que este não seja apenas de passagem ou 
atravessamento, mas um ponto de encontro, 
conciliando os diversos usos existentes. O 
objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas 
verdes e pavimentadas, garantindo que o 
espaço responde às necessidades atuais dos 
seus utilizadores. Assim, aumenta-se a área de 
estacionamento, ao mesmo tempo que se 
aposta nos espaços verdes que fazem parte e 
são característicos da zona.

Por outro lado, foi feito um levantamento das 
várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais. Assim, a Junta de 
Freguesia irá promover obras faseadas por 
todo o seu amplo espaço geográ�co. Na Rua 
Cidade Vila Cabral e na Rua Cidade de 
Cabinda o foco está nos espaços comuns. 
Serão reformulados os locais de 
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qualidade do espaço público e da 
mobilidade, com mais estacionamento e 
passeios confortáveis, a modernização da 
iluminação pública e do saneamento, 
prevendo-se, dada a dimensão da obra, uma 
intervenção faseada.

Nunca na cidade se criou uma linha de 
solidariedade tão grande, numa se 
mobilizaram tantos recursos e tantas 
pessoas, em tão pouco tempo, em torno do 
desígnio de ultrapassarmos esta adversidade. 
Atravessaremos tempos difíceis, mas estamos 
cá para apoiar as famílias, as empresas, o 
emprego e o relançamento da economia. 
Juntos conseguiremos enfrentar os 
problemas e juntos superaremos esta crise.

estacionamento, bem como as áreas pedonais 
e de circulação automóvel para que haja uma 
maior harmonia entre os diversos utentes das 
vias. Do mesmo modo, na Rua Mamadu 
Sissé, haverá uma requali�cação do espaço 
com melhor demarcação das vias de 
circulação e pedonais e o aumento da zona 
verde para que esta área, predominantemente 
residencial, esteja mais adequada à boa 
utilização da sua população.

Serão estes os objetivos primordiais das obras 
que irão ocorrer, também, noutras artérias da 
freguesia, como a Praceta da Rua Cidade 
João Belo, Praceta A da Avenida Cidade 
Lourenço Marques e Quinta do Morgado 
(neste caso com alargamento da intervenção 

às Ruas João Castro Osório, Francisco 
Mantero e Humberto Madeira, Praça Carlos 
Ramos e num troço da Rua Vice-Almirante 
Augusto de Castro Guedes). No caso da 
Praça Cidade Salazar e Praceta da Rua Vila 
Bissorá teremos requali�cações no mesmo 
sentido, sendo que, adicionalmente, haverá 
uma reestruturação do arvoredo existente.

Ao nível das rotundas dos Olivais haverá lugar 
à requali�cação das 
rotundas Baden Powell e 
Avenida Dr. Alfredo 
Bensaúde, garantindo o 
enquadramento paisagístico, 
bem como as condições de 
segurança à circulação 

rodoviária. Pretende-se conferir uma nova 
identidade, implementando materiais inertes 
e vegetais de baixa manutenção, potenciando 
as condições destes espaços de elevada 
densidade de tráfego rodoviário.

É de referir, igualmente, que estará em curso a 
elaboração de um projeto de total 
requali�cação dos espaços exteriores na 
envolvente do Spacio Shopping dos Olivais. 

Houve uma intervenção anterior da Câmara 
Municipal de Lisboa de caráter temporário 
para otimização dos �uxos de circulação 
automóvel e pedonal, tendo a solução 
implementada sido alvo de estudos de 
acompanhamento. O que se pretende é o 
desenvolvimento de um estudo  prévio, 
projeto base e projeto de execução da solução 
de�nitiva que contemple a melhoria do 
espaço público na área ao nível das zonas de 
circulação pedonal e de estadia, pavimentos, 
arvoredo e mobiliário urbano, introduzindo 
um percurso ciclável, de acordo com o Plano 
de Expansão da Rede de Ciclovias da Cidade 
de Lisboa.

Finalmente, de salientar, já fora do âmbito 
deste projeto global de intervenções e 
requali�cações uma obra diferente a pensar 
num meio ambiente cada vez mais 
sustentável. A Câmara Municipal de Lisboa 
está a instalar um prado �orido no Jardim 
Eduardo Prado Coelho, nos Olivais. É 
preocupação corrente a perda de 
biodiversidade, nomeadamente dos insetos 
polinizadores, devido à utilização de 
pesticidas. A utilização de prados com �ores e 
a naturalização dos cobertos de vegetação é 
uma prática defendida pela Câmara Municipal 
de Lisboa com vista a combater este 
problema. O prado �orido é uma solução 
ecológica: reduz o gasto de água, aumenta a 
produção de oxigénio e retém os gases 
tóxicos, sobretudo quando nos estamos a 
referir a uma grande cidade como Lisboa. Para 
além disto controlam a erosão 
do solo e formam um habitat 
natural para os insetos 
polinizadores, como as abelhas.

A instalação deste prado �orido 
nos Olivais surge também dentro 
de uma proposta de 
envolvimento com a nossa 
comunidade que irá incluir a disponibilização 
de informação técnica e cientí�ca de apoio à 
iniciativa de promoção dos polinizadores, em 
articulação com a comunidade cientí�ca, 
escolar e população em geral.

Os objetivos são ousados. É certo que estes 
processos de levantamento de necessidades 
de obras são contínuos e todas as situações 
serão devidamente avaliadas ao longo do 
tempo para que se possam projetar as devidas 
e necessárias intervenções. A Junta de 
Freguesia de Olivais encontra-se, de forma 
ativa, a trabalhar a�ncadamente no presente e 
a projetar um futuro ambicioso para a 
população olivalense.

Repavimentações das ruas dos Olivais

Da mesma forma, foi feito um levantamento 
das várias necessidades de requali�cação de 
algumas artérias dos Olivais, nomeadamente 
no que concerne à sua repavimentação por 
via do desgaste sofrido pela circulação 
automóvel, cada vez maior na atualidade. 
Assim, a Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Junta de Freguesia, irá 
proceder à repavimentação das Ruas Cidade 
da Beira, Cidade de Tete, Cidade de Matola 
e Cidade da Praia.

Ainda no âmbito das intervenções executadas 
diretamente pela Câmara Municipal no território 
dos Olivais, podemos avançar o início da obra de 
requali�cação da Praça Cidade de Díli.

"A verdade é que a pandemia COVID19 veio 
abalar o mundo, mas ainda assim a força das 
organizações revela-se na sua capacidade de 
reagir em todas as frentes de ação" a�rmou a 
Presidente Rute Lima. "O investimento no 
espaço público e a criação de melhores 
condições urbanísticas e de fruição de espaços 
são para nós uma prioridade, por dois motivos.

Primeiro, porque os Olivalenses merecem 
que, após este período terrível de 
con�namento imposto, a sua Freguesia lhes 
seja devolvida e lhes seja permitido fruir dos 
nossos fantásticos espaços, jardins e praças. 
Segundo, porque é determinante que a 
valorização do território seja uma constante, 
por forma a manter a Freguesia dos Olivais 
um dos mais auspiciosos territórios para se 
habitar" considerou Rute Lima.

Rui EliasRui Elias

A 
SU

A 
JU

N
TA

15

Vivemos momentos absolutamente 
extraordinários e exigentes cujas 
consequências e efeitos estão ainda longe de 
determinados. Todos, sem exceção, tivemos 
de nos adaptar a este Estado de Emergência 
para responder à pandemia do novo 
coronavírus garantindo, ao mesmo tempo 
que se impõe o con�namento social, o 
funcionamento dos serviços saúde, de 
proteção civil, limpeza urbana e apoio social 
nas cidades, percebendo o impacto que isso 
tem nas nossas vidas, no nosso emprego e na 
nossa economia.

Antecipando os graves efeitos sociais da 
pandemia implementámos várias medidas 
de apoio extraordinário da CML 
especi�camente para proteger as famílias, as 
empresas e o emprego.

Destas medidas destaco a suspensão do 
pagamento das rendas em todos os fogos 
municipais até 30 de junho de 2020, 
abrangendo 24.000 famílias e cerca de 
70.000 pessoas.

Reforçámos o Fundo de Emergência Social 
dirigido às famílias que será agora gerido 
pelas Juntas de Freguesia, com maior 
�exibilidade, para que os apoios cheguem 
mais rapidamente a quem precisa, bem 
como o Fundo de Emergência Social dirigido 
às IPSS e criámos uma linha de apoio à 
adquisição bens, serviços e equipamentos 
para fazer face aos efeitos da pandemia, no 
valor de 25 milhões de euros.

Também na área da cultura estamos a apoiar 
os agentes culturais e artistas independentes 
na dinamização de projetos culturais, no 
valor de 1 milhão de euros.

Isentámos do pagamento de rendas todos os 
estabelecimentos comerciais que se 
encontram encerrados e todas as instituições 
de âmbito social, cultural, desportivo e 
recreativo instalados em espaços municipais, 
até 30 de junho.

Suspendemos a cobrança de todas as taxas 
relativas à ocupação de espaço público e 

publicidade a todos os estabelecimentos 
comerciais, com exceção de bancos e 
instituições de crédito e seguradoras entre 1 
de março e 30 de junho de 2020.

Estamos a adquirir toneladas de produtos 
frescos aos produtores que vendiam em 
feiras agora encerradas, e a entregá-los às 
associações que desenvolvem trabalho social 
para que os possam fazer chegar a quem 
precisa.

E, porque a cidade não pode parar e é 
necessário reforçar o serviço público, apoiar 
o emprego e preservar a capacidade 
produtiva da cidade, estamos a assegurar e a 
acelerar a concretização do plano de 
investimentos da CML, no valor de 620 
milhões de euros, a agilizar do licenciamento 
de projetos e obras privadas, e dar apoio 
técnico a micro, pequenas e médias 
empresas.

Mas não posso deixar de agradecer às várias 
instituições a operar no terreno e à Junta de 

Freguesia dos Olivais que, na linha da frente, 
em tempo de crise conseguiram, a uma 
velocidade impressionante, ajustar os 
serviços e as equipas para responder de 
forma pronta e criativa aos desa�os, com a 
rede de emergência alimentar, a distribuição 
de refeições confecionadas a quem precisa, a 
entrega de medicamentos e compras àqueles 
que não podem sair de casa, limpando e 
desinfetando as ruas, e criando linhas de 
atendimento especiais para telefonar a quem 
está mais isolado ou a precisar de apoio.

Com a Presidente da Junta, Rute Lima, estamos 
a articular um conjunto de intervenções que 
serão realizadas pela Junta de Freguesia, 
através de Delegação de Competências da 

CML, no valor de 3 milhões de euros. E estamos 
também a preparar um pacote de 
investimentos da CML com vista à resolução de 
inúmeros problemas relacionados com o 
estado de conservação dos mercados e das 
escolas dos Olivais, nomeadamente na EB 
Adriano Correia de Oliveira e EB Paulino 
Montez, estando também prevista o 
lançamento das obras de requali�cação total 
EB Alice Vieira, no valor de 4 milhões de euros e 
de construção de 2 novas creches no valor de 
1.6 milhões de euros. 

Em breve teremos a oportunidade de 
partilhar convosco, o projeto para a 
requali�cação do Bairro da Encarnação, onde 
estamos a procurar garantir uma melhoria da 



Reunião da Junta de Freguesia
com intervenção do Público

No âmbito das medidas de mitigação Covid-19,
a reunião da JFO com intervenção do público será adiada.

Assim que possível, irá ser divulgada a nova data

mais

JUNTOS OLIVAIS

#fiqueemcasa

COMÉRCIO DA FREGUESIA
COM SERVIÇO DE ENTREGAS AO DOMICÍLIO E TAKE-AWAY

 Bar-Restaurante ADCEO 9127 67 751  /  969 403 598

 Os Duplicados 218 511 027

 Olivais Coffee 962 314 835
Encomendas até às 11h, serviço entre as 11h e as 14h30

 Café do Mercado 964 210 831

Restaurante O Barão 211 558 795

 Recanto do Bairro 218 222 320

 Espaço Paladares 218 520 021
(Spacio Shopping) - Entregas entre as 10h e 16h

 Casa do Chef 21 807 1845  /  961 302 672
Encomendas a partir das 10h30 para almoço. Para jantar, até às 20h

 Restaurante Pinheiro 967 066 495  /  214 783 219
Encomendas a partir das 10h. Entregas entre as 11h30 e 15h30 e 19h e 22h

 Restaurante Cova Funda 218 533 826  /  938 102 357
Entre as 10h e 17h

 Nicogrilo 968 663 134  /  218 533 079

Pastelaria Chafariz  218 510 770

Pizzaria Richard 910 790 300

Restaurante Carla 218 510 253

Restaurante Galinha Gorda 218 530 111

Cantina do Mercado 964 210 831

The Triple Company 930 516 885

Se tem um estabalecimento aberto
com serviço de entregas ao domicílio
ou take-away, contacte-nos:


