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Estão concluídas as obras do novo Centro Clínico da Junta de Freguesia de Olivais

As obras do novo Centro Clínico da Junta de Freguesia de Olivais estão 
concluídas, estando prevista a sua abertura para breve. Uma estrutura 
fulcral para a nossa freguesia e uma promessa cumprida, que nos 
permite dar mais condições no que toca aos cuidados de saúde da 
nossa população. No dia 1 de julho ocorreu a entrega simbólica das 
chaves do edifício.

Segundo a Presidente Rute Lima, “o nosso Centro Clínico terá um novo 
conceito em comparação com o antigo posto de enfermagem, abrirá as 
suas portas em breve, prestando os serviços habituais e ainda outras 
valências ao nível da saúde”.

Novo Centro Clínico
  nos Olivais

Rui EliasRui Elias

Rui Elias
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Começar de novo em segurança
    e com prudência

Falar-vos um pouco de todo o trabalho feito por nós nos 
últimos meses. A importância desta mensagem assenta na 
invisibilidade que muitas vezes é conferida a todas as ações e 
politicas implementadas pela Junta de Freguesia. Medidas 
que foram e vão de encontro às necessidades inerentes ao 
con�namento obrigatório e que estão longe do olhar de 
todos. Porém, neste período complexo da vida de todos, de 
Lisboa, do país e do mundo, a verdade é que a Junta de 
Freguesia dos Olivais teve uma importância determinante no 
combate à pandemia. Se por um lado tratámos, ainda que de 
forma reduzida, dos nossos espaços públicos e 
desenvolvemos toda a atividade de gestão corrente, por outro 
lado encetámos todos os procedimentos inerentes ao nosso 
plano de contingência em termos de emergência e socorro à 
nossa população mais vulnerável.

Em números de 16 de Março até à data de 30 de junho:

· Plano de contingência aprovado em 28 de fevereiro de 2020
· Encerramento dos serviços presenciais da Junta de Freguesia 

e adoção do teletrabalho em 95% da massa humana
· Constituição de equipas multidisciplinares de intervenção social
·   100.000 refeições quentes confecionadas e entregues no 

domicílio a idosos con�nados para os defender do risco 
de contaminação da COVID19

· 10.000 kits de alimentação entregues a 400 agregados 
familiares em situação de vulnerabilidade social

· 700 chamadas rececionadas nas linhas de emergência 
social e apoio psicológico, com subsequente tratamento 
e acompanhamento

· 8250 chamadas efetuadas regularmente para cidadãos 
em condições consideradas de risco

· Entrega de medicamentos ao domicílio

E tantas outras medidas implementadas neste período 
complexo, medidas que foram e vão de encontro às 
necessidades dos nossos cidadãos, na sua defesa e 
salvaguarda das suas condições físicas e materiais.

Para que isto fosse possível, a Junta de Freguesia contou 
com uma equipa de terreno que, em conjunto com o 
executivo, se manteve na linha da frente do risco com o 
objetivo único de defender os nossos cidadãos con�nados. 
Transformaram o medo do contágio em força para, todos 

os dias e de forma imparável, defenderem e protegerem 
os mais vulneráveis da nossa freguesia.

A todos eles, o meu agradecimento sentido, por serem 
extraordinários, por serem especiais. Fizeram e continuam 
a fazer a diferença na vida de centenas e centenas de 
pessoas dos Olivais.

Agora passou a Primavera do nosso descontentamento, 
três meses de combate a um inimigo que nunca 
esperaríamos enfrentar. Veio o Verão e uma nova 
esperança surgiu para uma retoma das nossas vidas 
como todos desejávamos, porém, temos de manter o 
esforço e sermos resilientes, seguindo as recomendações 
da DGS.

O nosso trabalho continua. Reabrimos os serviços em 
termos presenciais, continuamos com todas as nossas 
equipas no terreno a darem o melhor delas próprias, mas 
todos terão de compreender que há limitações sanitárias 
que os nossos funcionários e pro�ssionais têm de seguir.

Sabemos que a exigência dos olivalenses é muita e nós 
vamos continuar a dar o máximo das nossas capacidades 
e competências para que a qualidade de vida nos Olivais 
seja uma marca indelével. Reforçámos as nossas equipas 
de higiene urbana, alargámos serviços de limpeza e 
manutenção dos nossos espaços verdes e temos já 
assinalado para breve a inauguração do prometido posto 
clínico de apoio aos idosos.

Os resultados face à pandemia, perante todas as nossas 
medidas e esforço dedicado quase em exclusivo a esta 
causa e atendendo à atitude e comportamento 
disciplinado dos Olivalenses, são positivamente 
extraordinários. Continuaremos neste caminho.

O trabalho de servir e fazer bem às pessoas é dos mais 
grati�cantes que existem. As pessoas em primeiro lugar, 
sempre! E todos devemos pensar desta forma, pois 
defender e proteger o presente é também reforçar o 
futuro, que se quer com todos.

É isso que todos os dias nos motiva.

Uma promessa cumprida
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Está em curso uma limpeza reforçada das ruas dos Olivais

Estamos a limpar
a freguesia

  

Carlos Carvalho

Rui Elias

Os Estados de Emergência e de Calamidade, 
declarados para conter ao máximo a pandemia 
Covid-19, tiveram vários efeitos nefastos na vida 
quotidiana da população. Se a sua instauração 
foi fundamental para que o caso português 
tenha sido um sucesso face ao ocorrido noutros 
países, a verdade é que houve aspetos do 
normal funcionamento das organizações 
administrativas que �caram descurados.

No caso dos Olivais, o auxílio imediato aos 
nossos fregueses foi uma prioridade. Os 
empregos perdidos, os layo�s ou a simples 
impossibilidade de deslocação de familiares de 
apoio causaram diversas di�culdades, 
sobretudo nos mais necessitados. A Junta de 
Freguesia estabeleceu um princípio 
fundamental: primeiro as pessoas. A 
concentração de esforços no apoio aos que 
mais precisavam foi uma tarefa difícil, mas 
grati�cante. Um enorme sucesso. Contudo, este 

concentrar de esforços, aliados às questões de 
saúde pública e recomendações 
governamentais, tiveram como consequência o 
abrandar das intervenções no espaço público.

É fundamental não esquecer que os trabalhos 
regulares de manutenção do espaço público 
são efetuados por pessoas, às quais as regras 
da Direção Geral de Saúde também se devem 
aplicar. Recordamos que foi fortemente 
recomendado que se diminuíssem as equipas 
de trabalho, à semelhança de quase todas as 
pro�ssões deste país, que se colocassem 
equipas em “espelho”, de forma a 
desencontrar trabalhadores e, sobretudo, que 
os pertencentes a grupos de risco ou que 
habitassem com pessoas que se inserissem 
em grupos de risco �cassem em casa.

Estas regras, fulcrais para o controlo da 
pandemia, tiveram um impacto enorme no 

trabalho quotidiano, especialmente quando 
nos referimos aos Olivais, uma das maiores 
freguesias existentes, tanto em extensão 
como em população. Os trabalhos regulares 
de manutenção e higiene urbana foram 
suspensos, permanecendo as equipas mais 
pequenas a efetuar intervenções urgentes ou 
reportadas por moradores.

Neste âmbito, nunca é demais recordar que os 
moradores podem reportar situações relativas 
ao espaço público através de dois meios: 
envio de um email para o endereço da Junta 
de Freguesia de Olivais (geral@jf-olivais.pt) e 
não de uma mensagem para as redes sociais; 
pedido na aplicação Na Minha Rua Lx, 
disponível na App Store e na Google Play.

Por outro lado, importa referir o que é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia e o 
que faz parte das funções da Câmara 

Ações de limpeza
reforçada com uso

de varredora mecânica

Municipal de Lisboa.  No que toca à higiene urbana, a Junta tem 
a função de varredura e lavagem de ruas, limpeza de sarjetas e 
sumidouros e eliminação de ervas dos passeios. Da parte da 
Câmara Municipal há a responsabilidade de recolha de lixo. No 
período de pandemia, a recolha de lixo foi diminuída para três 
dias por semana, eliminando-se a separação de resíduos. A 
acumulação de lixo derivado do con�namento e do diminuir das 
recolhas acabou por ser uma consequência desagradável, mas 
natural.

Assim, a partir de 15 de abril, a Junta de Freguesia de Olivais 
empreendeu, com o auxílio da Câmara Municipal de Lisboa, 
diversas ações de limpeza musculada e reforçada das ruas da 
freguesia. Foi necessário fazer uso de varredoras mecânicas e 
sopradores manuais para, passo a passo, limpar as ruas. Estas 
ações ainda estão em curso e irão continuar pelo tempo que 
forem necessárias até ser reposta a normalidade. Do mesmo 
modo, reiniciou-se recentemente a tarefa de eliminação de ervas 
dos passeios, um trabalho extremamente difícil, sobretudo nos 
locais de acumulação de veículos automóveis que impedem a 
devida limpeza. 

No que toca a outras ações, o circuito de recolha de lixo das 
papeleiras foi retomado de forma plena pela nossa carrinha 
elétrica, eliminando-se assim mais um foco de acumulação de 
resíduos. As limpezas, com desinfetante, das ruas da freguesia 
foram suspensas aquando do início do período de 
descon�namento, ainda em maio.

A recolha de lixo por parte da Câmara Municipal de Lisboa 
também voltou a uma relativa normalidade. A partir de 1 de 
junho foi retomada a recolha diária, nos moldes pré-Estado de 
Emergência. Deste modo, pode voltar a separar o lixo e a colocar 
os contentores diariamente à sua porta. Aconselhamos sempre o 
mesmo no que toca ao lixo doméstico: ajude-nos, acondicione 
os seus resíduos. Cuide de si e do espaço público.

“As diretrizes da Direção Geral de Saúde obrigaram os serviços 
municipais a realizarem escalas de trabalho por razões de 
segurança” referiu a Presidente Rute Lima, “do mesmo modo que 
houve uma natural acumulação de resíduos durante o 
con�namento, por força da interrupção dos circuitos de recolha 
regulares, estamos a atuar, em cooperação com a Câmara 
Municipal de Lisboa, a quem agradecemos o apoio, de forma 
reforçada na limpeza da nossa Freguesia” acrescentou. 
“Precisamos também da sua ajuda no tratamento dos resíduos, 
só juntos conseguiremos”.

Rui Elias

Rui Elias

Rui Elias

Rui Elias

As regras impostas pela DGS
tiveram impacto
nos trabalhos regulares
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O período de descon�namento deve ser encarado com responsabilidade

O desconfinamento
   em curso
O con�namento obrigatório para conter os 
efeitos do Covid-19 deserti�cou as ruas e 
espaços de diversão e convívio por todo o 
país. A freguesia dos Olivais não foi exceção. 
Os apelos para as pessoas �carem em casa 
foram seguidos, constituindo a abordagem 
nacional a esta pandemia um exemplo.

A partir de meados de maio surgiu a notícia há 
muito esperada. Podíamos iniciar o 
descon�namento progressivo e voltar de 
forma gradual e cuidada às ruas, 
abandonando as nossas casas e os perigos de 
uma vida sedentária. 

Os restaurantes que funcionaram em regime 
de take away durante março e abril estão a 
reabrir. Os mercados e outros 
estabelecimentos comerciais abrandam a 
pouco e pouco as medidas restritivas. Os cafés 
e esplanadas puderam voltar a abrir, em 

condições diferentes daquelas às quais 
estávamos habituados. Voltou a ser possível o 
convívio e o exercício físico conjunto.

“Estamos numa nova realidade, que devemos 
encarar num misto de otimismo e 
responsabilidade. Encorajamos os olivalenses 
a saírem de casa, tomando as devidas 
precauções” a�rmou a Presidente Rute Lima. 
“Pode ir passear ao Vale do Silêncio, por 
exemplo. Pode voltar a frequentar o seu café 
favorito ou uma esplanada agradável. E é 
possível ir almoçar ou jantar fora, uma 
atividade que nos parecia tão corriqueira, mas 
que surge agora como uma conquista face à 
doença” encorajou Rute Lima.

Este descon�namento deve ser acompanhado 
das devidas precauções. Deve continuar a 
respeitar a etiqueta respiratória, a usar máscara 
em espaços fechados ou de grande acumulação 

de pessoas. E sobretudo continue a proceder à 
lavagem e desinfeção das mãos ao voltar a casa.

Continuam sob especial cuidado alguns 
espaços comuns dos Olivais, como os parques 
infantis, campos de jogos e equipamentos de 
�tness, de forma a continuarmos a prevenir o 
contágio e exposição ao vírus. Os grandes 
eventos também continuam cancelados até ser 
possível voltar a frequentá-los em segurança.

A pouco e pouco, voltaremos à vida normal, 
sempre com cautela e responsabilidade. Tome 
as suas precauções, volte às suas atividades 
quotidianas, mas com o especial cuidado em 
proteger-se e proteger todos os que o rodeiam.

Nunca esqueça que a COVID19 não foi 
embora. Continua entre nós enquanto não 
houver uma vacina e o risco ainda permanece 
nas nossas vidas.

Carlos Carvalho

Rui EliasRui Elias

Faça o desconfinamento em segurança
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Podemos recebê-lo com toda a segurança

Para este efeito devem ser utilizados os contactos habituais: 218 540 690 
ou geral@jf-olivais.pt.

Temos todas as condições de segurança para receber os nossos 
fregueses, nomeadamente gel desinfetante, proteções de acrílico e 
higienização regular dos espaços.

Apenas solicitamos que traga a sua máscara, cumpra a etiqueta 
respiratória e respeite a sua segurança e a dos outros. 

A Junta de Freguesia esteve e estará sempre presente na vida dos 
Olivalenses. Contudo e nesta fase pandémica, a adaptação à nova 
normalidade é uma prioridade para nós em abono da segurança de todos.

A partir da terceira semana do mês de maio, os serviços de atendimento 
ao público da Junta de Freguesia de Olivais reabriram. Esta abertura 
faseada veio na sequência do plano de descon�namento gradual no 
período pós-pandemia.

Deste modo, já poderá tratar dos seus assuntos administrativos de uma 
forma mais agilizada. Recordamos que, segundo o despacho 018/2020 
deve nortear as suas idas aos serviços da Junta da seguinte maneira:

1. Para evitar deslocações desnecessárias aos espaços físicos de 
atendimento dos serviços públicos, o atendimento com �m 
meramente informativo continua a ser prestado exclusivamente 
por via telefónica e online;

2. O atendimento presencial ao público com �ns não informativos só 
é efetuado com marcação prévia.

Para atendimento presencial
marque previamente

junto dos contactos habituais

Serviços
da Junta
Reabrem

Rui Elias

Rui Elias

TE
M

A 
DE

 C
AP

A

7



Estamos a retomar os trabalhos regulares diários nos nossos espaços verdes

As intervenções nos espaços verdes dos Olivais são uma necessidade e 
uma prioridade sempre e em particular, neste momento. Conforme 
referido no que toca às ações de limpeza e higiene urbana, estes 
trabalhos regulares foram os mais afetados pelas recomendações 
governamentais de combate ao Covid-19, que implicavam a redução das 
equipas e a permanência em casa de trabalhadores inseridos em grupos 
de risco ou que coabitassem com pessoas nessa situação, e pela 
prioridade de prestação de auxílio aos mais necessitados. As ações de 
corte de ervas tinham lugar apenas em casos mais urgentes ou 
devidamente reportados pelos nossos fregueses.

Estamos conscientes da tarefa hercúlea que temos pela frente no que 
toca aos espaços verdes. É preciso ter em conta que, além dos Olivais 
serem uma das maiores freguesias de Lisboa, são sem dúvida alguma a 
mais verde. O regresso das equipas de trabalho à sua plenitude é um 
ponto fulcral deste processo lento, ao qual estamos vinculados.

Deste modo, está em curso uma ampla intervenção nos jardins e prados 
dos Olivais. Estes trabalhos estão a ser feitos de forma gradual, zona a 
zona, passo a passo, com a preocupação de intervir de uma maneira 
equitativa por toda a nossa ampla freguesia. Só assim poderemos voltar 
à normalidade e aos espaços bem cuidados, sem descurar umas zonas 
em detrimento de outras.

“Passámos por um período difícil e temos perfeita consciência das 
perturbações causadas aos trabalhos regulares de manutenção de 
espaços verdes” admitiu a Presidente da Junta de Freguesia de Olivais, 
Rute Lima. “A verdade é que a pandemia COVID19 não atingiu só uma ou 
outra pessoa, um ou outro serviço, um ou outro país. Temos de perceber 
que os planos de contingência obrigatórios, foram implementados por 
forma a salvaguardar os cidadãos e os serviços, pelo que todas as 
equipas foram reduzidas a metade. Os nossos funcionários são homens e 
mulheres que têm direito e merecem a salvaguarda da sua condição 
física e da sua saúde. Encontrar este equilíbrio não é fácil, porém não é 

difícil escolher entre a vida e saúde das pessoas e a manutenção mais 
lenta dos espaços. Estamos a trabalhar no terreno, estamos a intervir, 
passo a passo e zona a zona, de forma a regularizar nesta situação e 
temos a consciência da enorme responsabilidade perante todas as 
matérias relacionadas com essas áreas. Tudo continuará a ser feito para 
que nos possamos continuar a orgulhar das zonas verdes dos Olivais” 
acrescentou a Presidente.

Recordamos, mais uma vez que, caso queira reportar situações relativas 
aos espaços verdes pode contactar-nos através dos meios habituais: 
envio de um email para o endereço da Junta de Freguesia de Olivais 
(geral@jf-olivais.pt) ou um pedido na aplicação Na Minha Rua Lx, 
disponível na App Store e na Google Play. Estamos a cuidar dos espaços 
verdes e contamos consigo e com a sua compreensão.

       Intervenções
nos espaços verdes

Os trabalhos estão a ser feitos
de forma gradual por toda a freguesia

Rui Elias

Os Estados de Emergência e de Calamidade, 
declarados para conter ao máximo a pandemia 
Covid-19, tiveram vários efeitos nefastos na vida 
quotidiana da população. Se a sua instauração 
foi fundamental para que o caso português 
tenha sido um sucesso face ao ocorrido noutros 
países, a verdade é que houve aspetos do 
normal funcionamento das organizações 
administrativas que �caram descurados.

No caso dos Olivais, o auxílio imediato aos 
nossos fregueses foi uma prioridade. Os 
empregos perdidos, os layo�s ou a simples 
impossibilidade de deslocação de familiares de 
apoio causaram diversas di�culdades, 
sobretudo nos mais necessitados. A Junta de 
Freguesia estabeleceu um princípio 
fundamental: primeiro as pessoas. A 
concentração de esforços no apoio aos que 
mais precisavam foi uma tarefa difícil, mas 
grati�cante. Um enorme sucesso. Contudo, este 

concentrar de esforços, aliados às questões de 
saúde pública e recomendações 
governamentais, tiveram como consequência o 
abrandar das intervenções no espaço público.

É fundamental não esquecer que os trabalhos 
regulares de manutenção do espaço público 
são efetuados por pessoas, às quais as regras 
da Direção Geral de Saúde também se devem 
aplicar. Recordamos que foi fortemente 
recomendado que se diminuíssem as equipas 
de trabalho, à semelhança de quase todas as 
pro�ssões deste país, que se colocassem 
equipas em “espelho”, de forma a 
desencontrar trabalhadores e, sobretudo, que 
os pertencentes a grupos de risco ou que 
habitassem com pessoas que se inserissem 
em grupos de risco �cassem em casa.

Estas regras, fulcrais para o controlo da 
pandemia, tiveram um impacto enorme no 

trabalho quotidiano, especialmente quando 
nos referimos aos Olivais, uma das maiores 
freguesias existentes, tanto em extensão 
como em população. Os trabalhos regulares 
de manutenção e higiene urbana foram 
suspensos, permanecendo as equipas mais 
pequenas a efetuar intervenções urgentes ou 
reportadas por moradores.

Neste âmbito, nunca é demais recordar que os 
moradores podem reportar situações relativas 
ao espaço público através de dois meios: 
envio de um email para o endereço da Junta 
de Freguesia de Olivais (geral@jf-olivais.pt) e 
não de uma mensagem para as redes sociais; 
pedido na aplicação Na Minha Rua Lx, 
disponível na App Store e na Google Play.

Por outro lado, importa referir o que é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia e o 
que faz parte das funções da Câmara 

Municipal de Lisboa.  No que toca à higiene urbana, a Junta tem 
a função de varredura e lavagem de ruas, limpeza de sarjetas e 
sumidouros e eliminação de ervas dos passeios. Da parte da 
Câmara Municipal há a responsabilidade de recolha de lixo. No 
período de pandemia, a recolha de lixo foi diminuída para três 
dias por semana, eliminando-se a separação de resíduos. A 
acumulação de lixo derivado do con�namento e do diminuir das 
recolhas acabou por ser uma consequência desagradável, mas 
natural.

Assim, a partir de 15 de abril, a Junta de Freguesia de Olivais 
empreendeu, com o auxílio da Câmara Municipal de Lisboa, 
diversas ações de limpeza musculada e reforçada das ruas da 
freguesia. Foi necessário fazer uso de varredoras mecânicas e 
sopradores manuais para, passo a passo, limpar as ruas. Estas 
ações ainda estão em curso e irão continuar pelo tempo que 
forem necessárias até ser reposta a normalidade. Do mesmo 
modo, reiniciou-se recentemente a tarefa de eliminação de ervas 
dos passeios, um trabalho extremamente difícil, sobretudo nos 
locais de acumulação de veículos automóveis que impedem a 
devida limpeza. 

No que toca a outras ações, o circuito de recolha de lixo das 
papeleiras foi retomado de forma plena pela nossa carrinha 
elétrica, eliminando-se assim mais um foco de acumulação de 
resíduos. As limpezas, com desinfetante, das ruas da freguesia 
foram suspensas aquando do início do período de 
descon�namento, ainda em maio.

A recolha de lixo por parte da Câmara Municipal de Lisboa 
também voltou a uma relativa normalidade. A partir de 1 de 
junho foi retomada a recolha diária, nos moldes pré-Estado de 
Emergência. Deste modo, pode voltar a separar o lixo e a colocar 
os contentores diariamente à sua porta. Aconselhamos sempre o 
mesmo no que toca ao lixo doméstico: ajude-nos, acondicione 
os seus resíduos. Cuide de si e do espaço público.

“As diretrizes da Direção Geral de Saúde obrigaram os serviços 
municipais a realizarem escalas de trabalho por razões de 
segurança” referiu a Presidente Rute Lima, “do mesmo modo que 
houve uma natural acumulação de resíduos durante o 
con�namento, por força da interrupção dos circuitos de recolha 
regulares, estamos a atuar, em cooperação com a Câmara 
Municipal de Lisboa, a quem agradecemos o apoio, de forma 
reforçada na limpeza da nossa Freguesia” acrescentou. 
“Precisamos também da sua ajuda no tratamento dos resíduos, 
só juntos conseguiremos”.

Rui Elias

Rui Elias
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Carlos Carvalho

Vídeos educativos disponibilizados todos os dias para as nossas crianças

Telescola para as AEC

Aceda aos conteúdos
na conta Youtube da Junta

de Freguesia de Olivais

O regresso da antiga Telescola à televisão dos 
portugueses foi uma necessidade para que 
os efeitos do con�namento não fossem 
demasiado graves para a educação e 
percurso académico das crianças e jovens em 
idade escolar.

Na Junta de Freguesia de Olivais, 
nomeadamente no serviço de Educação, 
considerou-se que esta seria uma excelente 
ideia para concluir o período letivo no que 
concerne às Atividades de Enriquecimento 
Curricular oferecidas pela Junta. 

Recorde-se que, desde 2014, a Junta de 
Freguesia realiza Atividades de 
Enriquecimento Curricular, proporcionando 
aos alunos do 1º ciclo aulas de Inglês, 
Atividades Lúdico Expressivas e Físico 

Desportivas, com o objetivo de capacitar as 
crianças inscritas a nível intelectual, criativo e 
social. Em período normal as atividades 
decorrem em pós-escolar entre as 16:30 e as 
17:30, nas 7 escolas EB1 da freguesia.

A partir de 14 de maio foram publicados, 
todos os dias úteis, pelas 9 horas da manhã, 
pelo menos dois vídeos com estas atividades. 
Um projeto de sucesso e do agrado das 
nossas crianças que, assim, não perderam o 
acesso a uma ferramenta fundamental para o 
seu crescimento. Os vídeos são publicados e 
podem ser encontrados na rede Youtube, na 
conta da Junta de Freguesia de Olivais, na 
lista de reprodução intitulada Educação. 
Visite a nossa página, saiba mais e desfrute 
com as suas crianças.

Atividades diversificadas
e em segurança para as nossas crianças
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Em julho iniciaram-se as atividades de verão da 
Componente de Apoio à Família

O serviço de Componente de Apoio à Família (CAF), organizado pelo 
serviço de Educação da Junta de Freguesia de Olivais, iniciou as suas 
atividades de verão no dia 1 de julho. Uma ferramenta fundamental 
para as famílias da nossa freguesia e que pôde ser organizada com 
todas as condições de segurança necessárias.

As instalações da Escola Sarah Afonso servem de base para estas 
atividades. As 110 crianças estão divididas de acordo com as idades 
em grupos de 15 a 18, sendo que cada um destes grupos tem dois 
monitores e um assistente operacional. A diversão tem sido uma 
constante com iniciativas que vão desde a prática do desporto no Vale 
do Silêncio à confeção de refeições e sobremesas, passando por 
apresentações de teatro e aulas de segurança rodoviária.

Para que isto fosse uma realidade, a Junta empreendeu uma ação de 
limpeza e desinfeção prévias na Escola Sarah Afonso. As condições de 
segurança estão todas reunidas, estando as crianças distribuídas por 
várias salas, realizando as mesmas atividades, mas em tempos 
diferentes para que se evitem os aglomerados e se assegure o 
distanciamento social.

Componente
de Apoio à Família



Ainda com horário reduzido, mas com várias vantagens para os utilizadores

A Biblioteca já reabriu

No último dia 25 de maio reabriu a Biblioteca dos Olivais, que se 
encontrava encerrada desde a declaração de Estado de Emergência. Este é 
um serviço cultural que consideramos ser extremamente importante voltar 
a disponibilizar aos habitantes da nossa freguesia.

O horário de funcionamento ainda será reduzido. Numa primeira fase, a 
Biblioteca esteve aberta de 2ª a 6ª feira entre as 10h e as 13h, com os 
serviços de empréstimo, mediante marcação prévia, devolução e pedido de 
cartão BLX. À imagem do que deve ocorrer nos restantes serviços que 
impliquem atendimento ao público, é obrigatória a manutenção da 
distância social de 2 metros entre cada pessoa enquanto aguarda pela sua 
vez. É também obrigatória a utilização de máscara no interior da Biblioteca, 
estando disponível um desinfetante para as mãos à entrada e à saída que 
deverá ser usado.

De forma igual, para segurança de todos os utilizadores, presentes ou 
futuros, estará disponível uma sala de quarentena para livros e documentos 
que sejam devolvidos. Estes devem lá permanecer por um período de 72 
horas após entrada. Todavia, a maior vantagem para os interessados reside 
na eliminação, até dia 31 de agosto, de todas as penalizações relativas aos 
serviços de empréstimo.

A partir de dia 1 de julho, o horário foi alargado até às 13h30. Por outro 
lado, os serviços disponíveis foram, também, alargados. Agora, além dos 
empréstimos, devoluções e pedido de cartão BLX, pode efetuar pesquisa 
presencial no catálogo online e, de forma condicionada, ou seja, mediante 
marcação prévia, pode utilizar os computadores e fazer leitura presencial.

“Venha à Biblioteca dos Olivais e requisite os seus livros. Estaremos abertos 
para recebê-lo, com todas as condições de segurança disponíveis” 
incentivou Rute Lima.

As marcações prévias para o serviço de empréstimo de livros deverão ser 
efetuadas para os canais habituais: por telefone para 218507100 ou por 
email para bib.olivais.emp@jf-olivais.pt.

Rui EliasRui Elias

Rui Elias
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Ciclovias Pop-Up nos Olivais
Rui Elias

Esta ciclovia pop-up será monitorizada
e pode ser corrigida, adaptada ou mesmo retirada

Rui Elias

Estas obras enquadram-se numa rede mais ampla que está em crescimento, num contexto de uma nova 
mobilidade na cidade de Lisboa e nos Olivais.

As novas ciclovias da Rua Cidade de Bissau e 
Avenida Cidade Pádua estão concluídas. Uma 
obra conjunta da Câmara Municipal de Lisboa 
e da Junta de Freguesia de Olivais. Estas 
ciclovias inserem-se numa rede mais ampla 
que está em crescimento e enquadra-se num 
contexto de uma nova mobilidade na cidade 
de Lisboa e nos Olivais.

A aposta reforçada, num cenário de pandemia 
mundial, nas bicicletas e nas trotinetes e em 
outros meios suaves de deslocação como uma 
e�ciente resposta à necessidade de um 
transporte individual relativamente rápido e 
que garante o afastamento físico, amigo do 
ambiente e que não é causador de ruído ou 
engarrafamentos, surge como um imperativo 
positivo.

As novas ciclovias da Rua Cidade de Bissau e 
Avenida Cidade Pádua são ciclovias pop-up, 
isto é, de implementação rápida e edi�cada de 
uma forma que, com facilidade, podem ser 
corrigidas, adaptadas ou mesmo retiradas.

Neste momento, a Câmara Municipal de 
Lisboa e a Junta de Freguesia estão a 
monitorizar diariamente a sua utilização e a 
medir os impactos causados no trânsito 
rodoviário naquele local, ação de 
monitorização que terá uma 
maior acuidade no mês de 
setembro, momento em que 
se espera ser possível que 
todas as famílias retomem a 
vida normal em termos sociais, 
escolares e laborais.

Este é o momento certo para tomar decisões. 
Num tempo em que as pessoas estão a 
regressar ao seu trabalho, os alunos do ensino 
secundário às escolas, em que a sociedade 
está a recomeçar, a pouco e pouco, as suas 
rotinas, a nossa Freguesia e a cidade de Lisboa 
têm de estar dotadas de equipamentos que 
permitam aos cidadãos uma mobilidade 
e�ciente, segura para a sua saúde e por um 
custo reduzido. “Estamos a criar condições 
para os nossos munícipes se poderem 
deslocar com con�ança” referiu a Presidente 

Rute Lima”. “Queremos também tranquilizá-lo 
com a certeza de que, a par desta imperiosa 
implementação, estão a ser efetuados estudos 
viários alternativos cujo adoção penderá com 
o resultado da monitorização que se encontra 
desde já a ser efetuada, tanto ao �uxo e 
pressão do trânsito bem como da utilização 
das ciclovias pop-up” acrescentou.

Re�ra-se que o troço da ciclovia da Avenida 
Cidade Pádua termina junto à Avenida Infante 
D. Henrique.

Caso pretenda mais informações sobre esta obra, por favor contacte 
a Junta de Freguesia de Olivais: 218 540 690 ou geral@jf-olivais.pt

Intervenção financiada pela Câmara Municipal de Lisboa executada pela Junta de Freguesia de Olivais

Requalificação do espaço público

Reformulação da estrutura arbórea
e dos espaços verdes

Reabilitação das zonas de circulação
pedonal e de estadia

QUINTA DO MORGADO
VAMOS MELHOR A QUALIDADE DE VIDA
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Rua João Castro
Osório e Rua Vice-
-Almirante Augusto
de Castro Guedes

Rua João de Castro Osório

Rua João de Castro Osorio

Faixa de operação para estacionamento de veículos de socorro
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Mantenha-se ativo nos espaços verdes da freguesia.

Venha caminhar connosco e manter-se em forma,
com aulas de ginástica de manutenção.

Limite de 10 participantes em cada sessão.
Deverá levar garrafa de água, de forma a garantir uma boa hidratação.

CAMINHADAS

10h - início e término junto à 
Quinta Pedagógica dos Olivais
2as feiras > dias 20 e 27

10h - início e término junto ao 
Mercado Sul da Encarnação 
(em frente à JF Olivais)
3as feiras > dias 21 e 28

GINÁSTICA
DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO HEALTH CITIZENS

17h às 18h e 18h às 19h - Parque 
Vale do Silêncio
3as feiras > dias 21 e 28
6as feiras > dias 24 e 31

GINÁSTICA
DE MANUTENÇÃO

10h - Jardim da Alameda da 
Encarnação
4as feiras > dias 22 e 29

10h - Parque Vale do Silêncio
5as feiras > dias 23 e 30

GINÁSTICA
DE MANUTENÇÃO
E CAMINHADAS PELA FREGUESIA

JULHO

E X E C U T I V O

Duarte Albuquerque Carreira
Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Desporto e Juventude, 
Associativismo, Práticas
de Empregabilidade, Comunicação
e Imagem
E-mail: duarte.carreira@jf-olivais.pt

Anabela Pereira da Silva
Secretário
Pelouro: Educação
E-mail: anabela.silva@jf-olivais.pt

Presidente da Junta de Freguesia
de Olivais
Pelouros: Dinamização e Recursos, 
Planeamento e Ambiente Urbano
E-mail: gae@jf-olivais.pt

José Ricardo Silva
Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património, 
Segurança e Proteção Civil
E-mail: jose.ricardo@jf-olivais.pt

Fernando Amadeu ALves Pinto
Pelouros: Intervenção Social
E-mail: fernando.pinto@jf-olivais.pt

Ana Catarina de Jesus Crista
Pelouros: Cultura, Economia local e 
Licenciamento
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Cátia Patrícia Pinto Rosas
Pelouros: Igualdade e Políticas de 
Sustentabilidade
E-mail: catia.rosas@jf-olivais.pt

Rute Sofia Florêncio Lima
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Não esqueça o seu coração
durante a pandemia!
a importância da continuidade
dos cuidados cardiovasculares urgentes.

Paulo G. Pedro
Cardiologista - Hospital do SAMS 

No contexto atual de pandemia a Covid 19, o 
serviço de urgência de um hospital será 
provavelmente o último lugar onde 
queremos ir! No entanto há que lembrar que 
as doenças cardiovasculares (nomeadamente 
o enfarte do miocárdio, o acidente vascular 
cerebral e a insu�ciência cardíaca), 
continuam a ser a principal causa de morte 
em Portugal e no mundo, contribuindo para 
cerca de metade dos óbitos. De referir 
também, que estas doenças “não tiraram 
férias” durante a pandemia, não obstante se 
ter veri�cado uma tendência de decréscimo 
de idas aos serviços de urgência com estes 
diagnósticos. Supõe-se que este decréscimo 
de a�uência, não traduza uma diminuição 
real da incidência de novos casos destas 
situações, mas pelo contrário, tenha 
resultado do receio dos utentes em recorrer 
aos serviços de urgência com medo de 
contágio por Covid 19. Estes acabam por �car 
em casa, abandonados à sua sorte e com 
uma evolução clínica imprevisível, quando, 
se fossem diagnosticados e tratados 
precocemente (até às primeiras 6 a 12 horas, 
mas quanto mais cedo melhor) poderiam 
recuperar com poucas ou nenhumas 
sequelas, através de tratamentos so�sticados 
de revascularização de artérias obstruídas, 

O medo de recorrer às urgências hospitalares 
é injusti�cado, pois neste momento todos os 
hospitais organizaram os seus serviços de 
urgência, com circuitos separados para 
doentes com e sem sintomas sugestivos de 
Covid 19. O Hospital do SAMS localizado nos 
Olivais Sul, aberto a todos os olivalenses 
(bene�ciários ou não deste subsistema de 
saúde), não é exceção! 

Portanto, se sentir sintomas suspeitos de 
enfarte ou AVC (ver caixa), não hesite em 
procurar ajuda médica urgente, sendo a 
forma mais rápida e segura, o recurso à 
linha de saúde 24 (808242424) ou ao INEM 
(112). Caso se con�rme esse diagnóstico, 
será transportado de forma segura para o 
local apropriado (unidades de intervenção 
cardiovascular), algumas vezes sem ter que 
passar pelo serviço de urgência geral. 

Em suma, durante a pandemia não se esqueça 
do seu coração! Não precisa de realizar 
check-ups de rotina se não tiver queixas 
cardíacas. Basta manter-se física e 
mentalmente ativo, fazer uma alimentação 

regrada, não fumar e, se for caso disso, manter 
a sua medicação, Se por outro lado, tiver 
sintomas agudos semelhantes aos descritos, 
não hesite em pedir ajuda, por receio do 
Covid 19. Os hospitais são seguros e os 
pro�ssionais de saúde estão lá para o ajudar! 

Sintomas de enfarte: 
Dor ou sensação de pressão forte no 
centro do peito, por vezes a passar 
para o pescoço ou braços ou dorso, 

sobretudo se acompanhado de 
suores, falta de ar, náuseas/vómitos, 

ou perda de sentidos. 

Sintomas de AVC: 
Perda súbita de força ou 

sensibilidade num dos lados do 
corpo, desvio da simetria da face ou 

alteração da linguagem



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

Viva a vida em segurança

USE SEMPRE
   MÁSCARA

MANTENHA A DISTÂNCIA
SOCIAL DE SEGURANÇA

SUPERIOR A 1,50M

        LAVE
FREQUENTEMENTE
         AS MÃOS


