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Grande Intervenção

Quinta
do Morgado
na

Rui Elias

OLIVAIS AUTARQUIA DO ANO
refeitório escolar saudável,
biológico, sem desperdício

Rui Elias

Paz, esperança,
saúde e muito amor
Neste Natal em que todos nós vivemos momentos tão
difíceis, das mais variadas formas, não podia deixar de me
dirigir a si, cidadão/cidadã dos Olivais, com uma mensagem
amiga de esperança.

O país e o mundo foram, desde o início do ano 2020, invadidos
pela pandemia COVID19, que, de forma silenciosa, nos foi a todos
privando da vida tal como a conhecemos.

Rute Lima
Presidente da Junta

EDITORIAL

de Freguesia de Olivais

Apesar de aqui e ali todos nas nossas vidas sentirmos as
dificuldades normais do dia a dia e as contrariedades próprias
dos problemas das sociedades, a verdade é que a COVID19
apresentou-se-nos de igual forma a todos e todas sem exceção,
transportando consigo o sentimento de insegurança, medo,
isolamento e dúvidas sobre o dia de amanhã.
Durante meses a fio, a Junta de Freguesia de Olivais trabalhou
arduamente, numa dedicação quase exclusiva às questões e
problemas relacionados diretamente com a pandemia. Seja na
prevenção e socorro ao nível da Proteção Civil, seja na
emergência social que se tornou uma realidade mais dolorosa
para centenas e centenas de famílias, seja ainda na presença
assídua e atenta na vida de todos aqueles que ao longo deste
ano têm sido o epicentro da nossa máxima atenção.
Atrasámos inúmeros projetos que considerámos secundários,
face à vida humana e ao suprimento de primeiras e básicas
necessidades. Mas este atraso no cumprimento de alguns
compromissos, revela apenas isto, um atraso em detrimento do
essencial, daquilo que realmente importa: as pessoas e a sua
condição de cidadãos plenos de direitos.
Este é um ano que ficará para sempre nas nossas memórias.
O ano em que, perante o ataque de um “simples” vírus à escala
mundial, fomos privados da nossa liberdade, em que deixámos
de ver e estar com muitos daqueles que amamos, em que fomos
privados de pequenos prazeres aos quais porventura nem
dávamos valor e… afinal nos fazem tanta falta.
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Mas foi também um ano em que o melhor de todos veio à
superfície dos seres.
Em reposicionamento de valores, estabelecimento de novas
prioridades a todos os níveis, familiares, sociais, económicas e
uma nova visão de nós próprios e do que nos rodeia.
Como por magia, soltaram-se nuvens de solidariedade, de
maior tolerância, de mais afeto e preocupação com o outro e
com todos de uma forma geral. Reza a história que é nos
momentos de grande adversidade que as nações de reerguem
e revelam a sua força, determinação e essência.
Devemos caminhar, devemos caminhar com esperança no dia
de amanhã, no NOSSO dia de amanhã e continuar de mangas
arregaçadas, de cabeça bem erguida e com a garra que a todos
nós tão bem caracteriza e apoiando-nos uns aos outros de
forma fraterna e sem rancores ou sentimentos que façam de
nós seres pequenos, egoístas ou mesquinhos.
Nos Olivais somos muitos e somos grandes e a nossa sabedoria
e felicidade assenta em tudo aquilo que nos mantém unidos, o
amor e o respeito por nós próprios, o amor e o respeito ao
nosso bairro, o amor e o respeito ao nosso vizinho e à nossa
bandeira.
Quero muito que este Natal seja isso mesmo, um momento de
reflexão sobre este ano. Um momento aconchegante e doce
em que os princípios e valores de todos nós permaneçam nos
nossos corações e se reforcem no seio da nossa comunidade.
Paz, esperança, saúde e muito amor são os meus votos para si
neste Natal, relembrando que, tal como sempre, a Junta de
Freguesia continuará a fazer parte integrante da sua vida e da
vida de todos.

Feliz Natal
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A Nova Quinta
do Morgado
No período de confinamento derivado da Covid-19 a Junta
de Freguesia de Olivais procurou diminuir ao máximo o impacto das
restrições na vida da população. Ao mesmo tempo, e conforme foi
anunciado na altura, iniciou-se uma grande e ambiciosa projeção de
futuro no que toca a obras e requalificações. Estas intervenções, num
investimento global de 3 milhões de euros com conclusão prevista até
2021, decorrem no âmbito de um amplo Contrato de Delegação
de Competência com financiamento da Câmara Municipal de Lisboa
e execução da Junta de Freguesia. O enfoque deste investimento passa
sobretudo pela repavimentação de vias urbanas e requalificação de
espaços públicos, como rotundas, pracetas, praças ou parque infantis.
Se o início foi dado com as intervenções nos Parques Infantis da Praça
de Cidade de São Salvador e Rua de Manhiça, está já em curso uma
grande melhoria do espaço na Quinta do Morgado. O objetivo
ambicioso passa por uma total requalificação da zona, com reabilitação
das zonas de circulação pedonal e de estadia e uma reformulação da
estrutura arbórea e demais espaços verdes como forma de melhorar
significativamente o traçado desta área. Esta obra implica uma
intervenção zonal, dividida da seguinte forma: as zonas A e B que
compreendem as Ruas Humberto Madeira e Francisco Mantero; a zona
C que implica a Praça Carlos Ramos; e a zona D nas Ruas João Castro
Osório e Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes.

No último mês de julho, mais especificamente no dia 18, a Presidente
Rute Lima visitou a Quinta do Morgado numa primeira observação in
loco das áreas de intervenção. Foi decidido que haveria uma
apresentação pública aos moradores desta zona de forma a dar a
conhecer tudo o que irá ser feito para os melhoramentos necessários.
Estas apresentações tiveram lugar ao longo de três dias,
nomeadamente a 27, 28 e 29 de julho na Escola do Comércio em
horário pós-laboral (18h-22h). De maneira a cumprir as regras da
Direção Geral de Saúde no que toca a este tipo de encontros houve
uma divisão de fregueses por sessão. Foram convidados os
Rui Elias
administradores de cada condomínio para que posteriormente
pudessem comunicar os resultados destas reuniões aos seus vizinhos,
sendo que cada sessão teve a limitação de 5 condóminos por cada
prédio, no limite de 10 pessoas, num total de 40 lotes. De forma lógica,
cada administração foi convidada para a sessão que iria versar sobre a
zona em que se insere o seu prédio.
Importa, pois, feita esta prévia divulgação pessoal aos interessados, dar
a conhecer a toda a população da freguesia esta primeira fase do
investimento público da Junta de Freguesia.
No que concerne às zonas A e B, que compreendem como referido as
Ruas Humberto Madeira e Francisco Mantero, as situações identificadas

Um objetivo ambicioso
com total requalificação da zona
Rui Elias
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Vamos melhorar a qualidade de vida na Freguesia
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A zona C, que implica, recorde-se, a Praça Carlos Ramos será também
alvo de uma profunda intervenção. Aqui foram encontradas diversas
dificuldades. É notória a grande degradação dos caminhos pedonais e
das acessibilidades. Para fazer face a isto, as obras irão centrar-se numa
primeira fase na substituição do pavimento e no rebaixamento dos
lancis dos passeios, sendo também objetivo a reorganização dos
estacionamentos de veículos. Por outro lado, foi denotada uma
degradação nos espaços verdes. Deste modo, serão feitas melhorias
neste âmbito, nomeadamente com a plantação de duas árvores de
médio porte e substituição de uma outra árvore, mantendo-se todo o
espaço verde envolvente. Por último, foi analisada outra situação grave
no que toca à deposição constante de resíduos volumosos e outro lixo
nesta Praça. Será, assim, criada uma zona nova onde as pessoas
poderão depositar estes resíduos, sem o atual prejuízo do meio
ambiente. O eficaz tratamento do lixo é uma tarefa para a qual a Junta
de Freguesia de Olivais quer contribuir para criar um ambiente mais
saudável para tudo e todos.
Finalmente, na zona D que abarca as Ruas João Castro Osório e
Vice-Almirante Augusto Castro Guedes, as dificuldades encontradas

TEMA DE CAPA

para melhoria prendem-se sobretudo com a degradação visível dos
caminhos pedonais, a falta de vias para pessoas com falta de
mobilidade, a desorganização dos estacionamentos e a existência de
elementos arbóreos em plenas zonas de circulação de peões,
dificultando a sua mobilidade. As intervenções nesta zona A serão,
portanto, divididas em dois grandes grupos: vias de circulação pedonal
e espaços verdes. Em relação às vias de circulação, pretende-se efetuar
uma substituição do pavimento degradado, primeiramente. Depois, irá
haver um enfoque no rebaixamento de lancis para melhorar as
condições de circulação da população com mobilidade reduzida,
criando novas zonas de estadia. Por último, haverá uma aposta na
completa reorganização das áreas de estacionamento. Em relação aos
espaços verdes, haverá lugar a uma completa reformulação destes, com
a plantação de arbustos nas zonas de estadia e a substituição e
relocalização de árvores, de forma a fazer face à dificuldade que causa a
presença destes elementos no meio dos passeios. Em termos pedonais
e arbóreos ficará, sem dúvida uma área muito mais agradável para os
transeuntes. Note-se que, em virtude do resultado das reuniões com os
condóminos destas ruas, foram solicitadas ligeiras alterações ao projeto
que serão apresentadas em breve

Foram feitas apresentações públicas
aos habitantes das áreas de intervenção
Carlos Carvalho

4

Intervenções nos espaços de circulação
de veículos e peões e nos espaços verdes
Carlos Carvalho

Rui Elias

são maiores, embora indo de encontro a muitas das que
relatámos em relação às demais zonas alvo de intervenção.
Verificou-se a degradação de caminhos pedonais e de alguns
elementos arbóreos, a dificuldade na mobilidade pedonal,
sobretudo para pessoas com falta de mobilidade e a falta de
organização no estacionamento.
Assim, à semelhança das outras zonas, será feita uma
substituição do pavimento e a reorganização dos lugares de
estacionamento de veículos. No que toca à criação de melhores
zonas de circulação para peões, haverá também uma aposta no
rebaixamento de lancis e na relocalização de alguns canteiros.
Em relação aos espaços verdes, haverá lugar à substituição de
cerca de 21 árvores nesta zona, mantendo-se todo o restante
arvoredo, efetuando-se, ainda, a pavimentação de um espaço
destes. Irá responder-se, de igual forma, a uma solicitação
constante dos moradores destas ruas, promovendo-se o
afastamento do arvoredo dos edifícios, com uma relocalização
para outra área, de forma a evitar a criação de danos a bens
móveis e imóveis dos moradores.
“Este é um grande investimento que pretende ir de encontro às
necessidades dos moradores da Quinta do Morgado” referiu a
Presidente Rute Lima, “é com muita satisfação que iremos
iniciar estas intervenções que serão alargadas passo a passo a
todas as zonas dos Olivais que já identificámos”.
A Junta de Freguesia de Olivais gere o presente, mas está de
olhos postos num futuro ainda melhor para todos os
olivalenses.

TEMA DE CAPA

Rui Elias

Rui Elias

Uma atenção especial
às condições de mobilidade
pedonal

Rui Elias
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Requalificações
do Espaço Público

ESPAÇO PÚBLICO E PESSOAS

Começam as obras em vários locais da freguesia
As intervenções e requalificações do espaço público dos Olivais não
se restringem à Quinta do Morgado. Estão em curso mais obras na
freguesia.

No que toca ao Jardim da Rua Cidade de Quelimane, o foco será também
na aposta na plantação de vegetação autóctone para criar um cenário
paisagístico com diversas cores e texturas nas diferentes estações do ano.

Na última semana de outubro demos início à requalificação da Praceta
dos Vulcões na Rua Cidade de Porto Alexandre, uma obra da Câmara
Municipal de Lisboa em colaboração com a Junta de Freguesia de
Olivais. Esta intervenção, com prazo de conclusão previsto de dois
meses, tem como objetivo criar na Praceta dos Vulcões duas novas áreas
de estadia e lazer. Será feita, também, uma nova aposta na reformulação
dos espaços verdes, com o recurso a plantas aromáticas. Uma zona da
freguesia que necessitava de intervenção para que o convívio saudável
ao ar livre se veja promovido.

De referir, por último, que está no início a obra do novo Miradouro do
Aeroporto, na Rua Cidade de Tete. Nesta primeira fase da intervenção,
está a ser feita a limpeza do terreno, para criação daquele que será um
local bastante agradável para os olivalenses poderem desfrutar.

Foram também adjudicadas as obras em dois importantes locais que
careciam de intervenção: no Jardim do Parque Infantil da Avenida
Cidade de Luanda e no Jardim da Rua Cidade de Quelimane. No
primeiro destes locais, é pretendida a requalificação de zonas verdes,
com a plantação de arbustos autóctones, com o intuito de equilibrar os
diferentes espaços deste parque. A nova vegetação irá, pois, contribuir
para uma maior harmonia na área, bem como apresentar uma melhor
qualidade estética.

“É um plano de intervenções ambicioso, em várias frentes” referiu a
Presidente Rute Lima, “é importante continuarmos no combate à
pandemia, mas sempre com os olhos postos no futuro e em melhorar a
freguesia através destas obras” rematou.

Intervenções em diversos
locais dos Olivais,
em curso

Rui Elias
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Centro Clínico
Olivais Saúde & Bem-Estar
Uma estrutura fundamental para a saúde e bem-estar dos nossos fregueses
Uma promessa cumprida. Já tinha sido
noticiado na passada edição deste Jornal que,
no dia 1 de julho, após conclusão das obras,
foi feita a entrega simbólica das chaves do
edifício do novo Centro Clínico da Junta de
Freguesia de Olivais ao executivo da Junta de
Freguesia. Esta importante estrutura
permite-nos dar mais e melhores condições
no que respeita aos cuidados de saúde da
nossa população.

instalações na Rua Eurico da Fonseca, Loja 1C,
nos Olivais Sul.

Este novo Centro Clínico, intitulado Olivais
Saúde & Bem-Estar, contará com vários
especialistas focados principalmente nas áreas
da Enfermagem, Psicologia, Terapia da Fala,
Acupunctura e Massagens.

Esta será uma resposta complementar aos
serviços de saúde já existentes na Freguesia,
com o objetivo de contribuir para a obtenção de
ganhos em saúde na população, visando
proteger e promover a saúde, prevenindo as
doenças, através da prestação de cuidados
primários de enfermagem e de cuidados
terapêuticos, bem como do desenvolvimento de
atividades específicas dirigidas globalmente ao
indivíduo, à família e a grupos especialmente
vulneráveis e à comunidade. Neste momento,
está integrado na resposta da Junta de Freguesia
ao plano de vacinação contra a gripe.

O serviço irá funcionar de 2ª a 6ª feira das
9h00 às 19h00, no antigo Espaço da
Juventude, agora totalmente remodelado e
preparado para receber os utentes, com

Este serviço terá também um papel importante
no esclarecimento sobre a etiologia das
doenças, ou seja, na pesquisa e a determinação
das causas e origens de uma determinada

patologia, tendo em vista a prevenção e o
incentivo à adoção de estilos de vida mais
saudáveis. Desta forma, pretende-se garantir a
melhoria do acesso e a adequação da oferta da
promoção das boas práticas clínicas.
Segundo referiu a Presidente Rute Lima, “é um
orgulho podermos inaugurar esta estrutura
que irá permitir uma mais e melhor atenção à
saúde e ao bem-estar dos nossos fregueses,
para os quais trabalhamos todos os dias. Uma
promessa feita e cumprida, sempre foi um dos
objetivos prioritários da parte deste executivo
a abertura do novo Centro Clínico”.
Os serviços do Centro Clínico Olivais Saúde &
Bem-Estar serão focados na abrangência da
população em geral, residente e não-residente
na Freguesia de Olivais, mediante o
pagamento de valor definido em regulamento
de taxas e preços.

Localizado na Rua Eurico da Fonseca, nos Olivais Sul
Está integrado na resposta da freguesia ao plano de vacinação
Carlos Carvalho

ESPAÇO PÚBLICO E PESSOAS

Carlos Carvalho
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Rui Elias

Vacinação contra a Gripe
Campanha de vacinação em massa para os utentes inscritos
No último dia 22 de outubro, iniciou-se a
vacinação gratuita contra a gripe, uma iniciativa
conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e Junta
de Freguesia de Olivais, para os utentes inscritos.
Após o fecho das inscrições dos interessados
com mais de 65 anos, foram estabelecidos três
postos para uma primeira fase de vacinação em
massa: nas instalações do futuro Centro Clínico
Olivais Saúde & Bem-Estar, na Biblioteca dos
Olivais e no Centro Social de Olivais Sul. O
processo decorreu respeitando as condições de
segurança impostas pela atual situação.
Note-se que, conforme referido, o Centro Clínico
Olivais Saúde & Bem-Estar ainda não iniciou o
seu normal funcionamento, dado que neste
momento está afeto à vacinação contra a gripe e
à resposta global da Junta de Freguesia de
Olivais contra a pandemia.
Dado o grande volume de interessados na
campanha deste ano, foi aberta uma nova fase
de inscrições gratuitas. No dia 6 de novembro,
ocorreu uma muito bem sucedida segunda fase
de vacinação contra a gripe, onde foram
vacinados mais de 1200
olivalenses, com as instalações
da Junta de Freguesia a servirem
de palco principal ao processo.
Tudo decorreu da melhor forma,
em segurança, com o
imprescindível apoio da Proteção Civil,
Bombeiros Voluntários e equipas de
enfermeiros, a quem muito agradecemos.

Mais de 2000 olivalenses
vacinados contra a gripe
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Nova
creche
inaugurada

Rui Elias

Foi inaugurada no final de setembro, pelo
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais, a
nova creche “A Quinta”, localizada na Quinta
Conde dos Arcos.

Capacidade para
84 crianças
até aos 3 anos

Rui
Rui Elias
Elias

Ano Letivo 2020/21
A organização das Escolas para o ano académico 2020/21 respeita todas as medidas de segurança

Rui Elias

Na sequência das normas da Direção Geral de
Saúde, a Junta de Freguesia de Olivais
promoveu um conjunto de medidas de
prevenção relativamente ao Covid-19 para
que o ano letivo 2020/21 decorra da forma
mais segura possível.
A primeira medida, comum ao que tem sido
decidido a nível nacional, foi a criação de
horários desfasados para as aulas, ou seja,
turmas com horários apenas de manhã e
outras turmas apenas com as tardes. Cada
ano está, portanto, dividido em grupos com
acompanhamento adulto pré-definido e
constante. Este desfasamento de horários
estende-se aos intervalos para recreio e aos
almoços.
No que toca a esta última parte, os refeitórios
estão dispostos em “ilhas” para promover o
efetivo distanciamento social. Há lugar a três
turnos de almoço com um número
limitado de alunos nos turnos que
têm a duração de 45 minutos, com
15 minutos de intervalo entre cada
um para desinfeção do espaço.
Cada escola da Junta de Freguesia
tem abertos dois refeitórios, com
exceção da Escola de Santa Maria
dos Olivais dado o menor número de alunos
nesta unidade.

ESPAÇO PÚBLICO E PESSOAS

Esta creche, com capacidade para 84 crianças até
aos 3 anos, foi construída no âmbito do programa
de expansão da rede de creches, B.a.Bá.

Almoços em turnos
de 45 minutos com 15 de intervalo
Carlos Carvalho
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Manutenção
da Freguesia

ESPAÇO PÚBLICO E PESSOAS

Reforço das ações de limpeza pública, manutenção de espaços verdes e recolha de lixo
A Junta de Freguesia de Olivais tem empreendido nos últimos meses,
após início do desconfinamento, um enorme esforço para regularizar as
questões relativas a manutenção de espaços públicos e espaços verdes.
Conforme é do conhecimento geral, no período de emergência, estes
trabalhos regulares foram extremamente afetados pela redução das
equipas e pela necessidade de colocar cada equipa de intervenção em
turnos, com menos trabalhadores por intervenção.

ervas; por outro lado, a utilização de trabalho manual das nossas equipas
com ferramentas de corte. Solicitamos que os nossos fregueses nos
auxiliem nesta árdua tarefa. Estes trabalhos são dificultados pela
Rui Elias
acumulação de veículos automóveis que impedem a completa limpeza
das vias, pelo que seria importante a retirada destes veículos sempre que
são anunciadas estas intervenções. Só desta forma poderemos chegar a
bom porto na deservagem da via pública.

A consequência, sobretudo numa freguesia tão ampla como a dos
Olivais, foi a degradação de alguns espaços. Após o final do período de
emergência e do início do desconfinamento progressivo, tornou-se
prioritário efetuar intervenções alargadas e reforçadas para tentarmos
chegar, o mais rapidamente possível, à normalidade.

Por outro lado, continuam em regime intensivo as intervenções nos
espaços verdes de toda a freguesia. Os Olivais são a freguesia mais verde
de Lisboa o que acarreta uma responsabilidade enorme e uma tarefa
hercúlea no corte e limpeza destes locais. Foi feito um reforço dos
trabalhos e, passo a passo, estamos a recuperar a regularidade.
Recordamos mais uma vez que, caso tenha conhecimento de situações
anómalas relativas a espaços verdes pode contactar-nos através dos
meios habituais: envio de um email para o endereço da Junta de

Desde abril que, com o apoio imprescindível da Câmara Municipal de
Lisboa, têm sido feitas ações de limpeza reforçada nas ruas dos Olivais,
com recurso a varredoras mecânicas e sopradores manuais. O
compromisso da nossa parte passa por continuar a recorrer a este tipo
de limpeza até que a situação fique estabilizada de modo a retomar o
trabalho regular pré-pandemia, assim que possível.
No que toca aos passeios e zonas limítrofes, têm-se intensificado os
trabalhos de eliminação de ervas nestes locais, com recurso a duas
vertentes diversas: por um lado, herbicidas totalmente seguros para
pessoas e animais para prolongar o tempo de crescimento de novas

Rui Elias

10

Peça recolha de resíduos através
do 808 203 232 das 8:00 às 20:00,
de 2ª feira a sábado

Apelamos ao civismo,
não deposite os seus resíduos
na via pública

No verão, apostámos igualmente no refrescar destes espaços. A rega que
foi testada e ligada nos amplos jardins e relvados da freguesia e a
lavagem das copas de árvores são passos que foram dados no sentido de
manter a vivacidade do arvoredo.
De referir que, com a chegada posterior do tempo outonal, mais sujeito às
chuvas, foi empreendida uma vasta intervenção por toda a freguesia com a
limpeza de sarjetas para prevenir possíveis entupimentos. Um trabalho
moroso, mas necessário para que possamos receber de forma segura a chuva.

Por último, deixa-se, também aqui, um apelo aos nossos residentes.
Tem-se verificado uma anormal deposição de resíduos na via pública,
que vão desde monos a máscaras descartáveis. A recolha de resíduos é
feita pelos serviços da Câmara Municipal de Lisboa. A recolha de monos
poderá ser feita após pedido aos mesmos serviços, pelo que não é
compreensível que sejam depositados em locais não apropriados. De
acordo com a Presidente Rute Lima, “a Junta de Freguesia de Olivais tem
consciência das suas responsabilidades na manutenção dos espaços
públicos e, como já referimos, iremos trabalhar para que a normalidade
seja retomada o mais rapidamente possível. Contudo, verificamos que há
abandono de resíduos volumosos nas nossas ruas. Gostaríamos de apelar
ao civismo das pessoas para que acondicionem os resíduos e não os
deixem na via pública fora dos espaços próprios. Só juntos e com a vossa
colaboração conseguiremos chegar a bom porto” concluiu a Presidente.

Rui Elias

Continuamos a reforçar
a limpeza mecânica
na freguesia

Rui Elias

ESPAÇO PÚBLICO E PESSOAS

Freguesia de Olivais (geral@jf-olivais.pt) ou um pedido na aplicação Na
Minha Rua Lx, disponível na App Store e na Google Play. É através do
reforço das nossas equipas e com a sua ajuda que poderemos cumprir
com esta responsabilidade.
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Conheça melhor a

Biblioteca

CULTURA

A Biblioteca dos Olivais em cinco tópicos chave

No início da reabertura gradual das estruturas
do país e da freguesia, em particular, um dos
primeiros serviços que entendemos colocar
em funcionamento foi a Biblioteca dos Olivais.
A cultura é vista pela Junta de Freguesia de
Olivais como um serviço fundamental posto à
disposição da população. Deste modo, foram
colocadas algumas questões aos Serviços da
Cultura e aos Serviços da Biblioteca para dar a
conhecer melhor a nossa Biblioteca.

vai principalmente para: Aventuras; Ficção;
Fantástico; Contos; Humor e livros do Plano
Nacional de Leitura.

A adesão da população aos serviços
da Biblioteca após a reabertura.

A Biblioteca dos Olivais tem uma das
melhores coleções de Banda
Desenhada do país.

A Biblioteca dos Olivais está aberta ao público entre
as 10h e as 13h30 de 3ª a 6ª. No mesmo horário a
2ªs e sábados específicos (12, 14, 26 e 28
dezembro). Os serviços englobam o empréstimo
mediante pedido prévio, pesquisa presencial no
catálogo online, cartão BLX e devoluções.

Os consumos gerais das pessoas.
Nos empréstimos para o público adulto, a
preferência é pela seguinte ordem: Romance;
Policial; Contos; Saúde. A escolha dos jovens
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Na área Infantil, os livros de Contos são os
preferidos, seguidos pelas Lengalengas;
Animais; Ciências. Na banda desenhada, a
escolha recai em: Aventuras; Ficção;
Fantástico; Histórico; Manga; Novas
Tendências.

Na biblioteca dos Olivais funciona o serviço
de Bedeteca, uma área exclusivamente
dedicada à Banda desenhada, englobando
obras tanto para o público adulto como
para o público infantojuvenil.
Efetivamente, a Biblioteca de
Olivais/Bedeteca tem uma das melhores
coleções de Banda Desenhada do País. Tem
revistas de BD desde 1917 e a maior coleção
de fanzines em BD. Tem toda a edição
portuguesa em revista e livro e muitas
edições estrangeiras, em diversas línguas

como o finlandês, espanhol, italiano,
francês, sueco…

O palácio do Contador-Mor.
A Biblioteca dos Olivais está instalada no
Palácio do Contador-Mor, um edifício
contruído no século XVIII, época em que a
freguesia era rural e repleta de quintas e
palacetes. Um espaço emblemático dos
Olivais e da sua história, que muito
acreditam ter sido o local de inspiração de
Eça de Queirós para a “Toca” dos amores
Carlos da Maria e Maria Eduarda, em Os
Maias.
Localizado numa zona central da freguesia,
com bons acessos e transportes, possuí nas
suas imediações outros equipamentos, como
o Spacio Shopping e a Igreja de S. José. Ao
visitar a biblioteca, poderá usufruir também
do seu jardim envolvente, com acesso direto à
Quinta Pedagógica dos Olivais.
A coleção disponível, englobando a de banda
desenhada, é extensa e diversificada,
abrangendo diversas temáticas diferentes
públicos.

Carlos Carvalho

dos Olivais
Conselhos aos leitores.
Sob o mote “Um Livro é a melhor companhia”,
sugerimos algumas leituras.

CULTURA

Para os adultos: Crónicas de uma pequena ilha
de Bill Bryson; Os meus sentimentos de Dulce
Maria Cardoso; Vinte Degraus e Outros Contos
de Hélia Correia; O Mandarim de Eça de Queiroz;
A Rapariga no Comboio de Paula Hawkins ou A
Mulher de Trinta Anos de Honoré Balsac.
Para os jovens: As coisas que faz o Mar de
António Garcia Teijeiro; O colégio da Bia, 2º
período de Anne Digby; As incríveis aventuras
da Super Miuda de João Miguel Tavares; A
Revolta dos Livros de Sofia Cochat Osório ou A
Teia de Carlota de E.B. White.
Para a infância: Na Praia de Susana Mattiaageli;
A Abelha de Isabelle Arsenaul; A Rainha da
Neve de Valentina Bonaguro; Nunca se passa
nada no meu Bairro de Ellen Raskin; O sapo está
triste de Max Velthuijs ou Estás Tão Crescida de
António Jorge Gonçalves.
Na área da Banda Desenhada, para todo o
público: Mil Tormentas de Tony Sandoval; Ms.
Marvel de G. Wilson; Hora de Aventuras de Ryan
North; Zona de Unicórnios de Dana Simpson;
Banda Desenhada para público adulto: IRS –
Desberg; Antologia da Mente – Tommi Musturi;
Verões Felizes – Zidrou; Berlim – Jacson Lutes;
Umbrela Academy: suite do apocalipse – Gerard
Way; Saga – Brian Vaughan; Neuro Habitat:
crónicas de isolamento – Miguel Angell Martin;
Finalmente o Verão – Marico Tamaki; Bruma –
Amanda Baeza.

A Biblioteca dos Olivais
tem uma das melhores
coleções de Banda
Desenhada do país

Rui Elias
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MELHORAMENTOS PÚBLICOS

Carlos Carvalho

Novo Parque Canino
no Vale do Silêncio

Um equipamento que permite maior harmonia na frequência do espaço público

No último mês de junho ficaram concluídas
as obras do novo Parque Canino no Vale do
Silêncio. Este equipamento permite, desde
logo, uma maior e melhor reorganização
deste espaço público. O Vale do Silêncio é, de
facto, um dos espaços verdes mais amplos da
cidade de Lisboa e um local de bastante
afluência por parte da população lisboeta
para passeios, piqueniques, exercícios físicos
ou deslocação de crianças para um dia
diferente no âmbito da atividade escolar.

que sempre achámos importante que seja
dotado das melhores estruturas de apoio”
referiu a Presidente Rute Lima, “é com
bastante satisfação que vemos a construção

deste Parque Canino pela entidade
competente, a harmonia entre os diversos
utilizadores deve ser uma prioridade”
concluiu.

É, também, local de eleição para passeio de
animais de companhia, especialmente cães.
Assim, e porque numa cidade é
extremamente importante a existência de
sítios e equipamentos que deem
possibilidades de um convívio harmonioso
entre pessoas e animais, foi projetado e
construído este Parque Canino. Esta obra
permite a criação de mais e melhores
condições para o bem-estar dos cães e um
contributo fundamental para a existência de
menos dejetos nos jardins e maior segurança
para as pessoas que sentem
receio de cães de grande porte
livremente à solta,
especialmente idosos e
crianças.

Mais e melhores condições
para o bem-estar dos cães
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“O Vale do Silêncio é um dos parques de
maior afluência da cidade de Lisboa, pelo

Carlos Carvalho

Requalificação
de Parques Infantis
Estamos a investir nas estruturas da Rua de Manhiça e Praça de Cidade São Salvador

Como temos referido, está em curso um
grande investimento por toda a freguesia,
sendo que a requalificação de parques
infantis faz parte do plano geral.
Recordamos que os equipamentos
presentes nestes parques estiveram
encerrados durante o período de
emergência para prevenção de focos de
contágio e disseminação do Covid 19, mas
isto não parou o processo de adjudicação e
início das obras.
As obras nos Parques Infantis da Rua de
Manhiça e da Praça de Cidade de São
Salvador poderão finalmente ter início, ao
abrigo do CDC com financiamento da
Câmara Municipal de Lisboa e execução da
Junta de Freguesia. Os parques começaram
por ser desmantelados, para então se
proceder a uma requalificação que já está
em andamento.

Rui Elias

“Temos orgulho na quantidade de
equipamentos infantis existentes nos
Olivais, que provam que temos uma
freguesia de e para as famílias” começou por
referir a Presidente Rute Lima, “estes dois
parques tinham equipamentos que
denotavam já bastante deterioração o que
nos causava apreensão em relação à
integridade física das crianças, pelo que
tivemos que os vedar e planear a sua
requalificação. As nossas crianças terão as
melhores condições para se divertirem de
forma saudável” rematou a Presidente.

MELHORAMENTOS PÚBLICOS

O bem-estar das nossas crianças é um ponto
fundamental da atuação do executivo da
Junta de Freguesia de Olivais. Neste
objetivo, é extremamente importante que
se criem as melhores condições possíveis
para brincadeiras e diversão ao ar livre.

É compromisso da Junta de Freguesia que,
após a requalificação destes dois parques,
os trabalhos irão estender-se a outros
equipamentos infantis.

A requalificação
já está
em andamento

Rui Elias
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MELHORAMENTOS PÚBLICOS

Rui Elias

Uma aposta
na mobilidade verde
Novas ciclovias e pontos de estacionamento de velocípedes
Continua a aposta da Câmara Municipal de
Lisboa e da Junta de Freguesia de Olivais na
mobilidade verde.
Em setembro, foi construída mais uma ciclovia
pop-up na Avenida Cidade de Luanda que
interliga as já existentes na Rua Cidade de
Bissau e Avenida de Pádua. Já em novembro,
foi instalada outra destas ciclovias na Rotunda
Baden Powell.
Refira-se que estas ciclovias pop-up são de
implementação rápida e edificadas de uma
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forma que, com facilidade, podem ser
corrigidas, adaptadas ou mesmo retiradas,
sendo monitorizadas pela Câmara Municipal
de Lisboa e Junta de Freguesia de Olivais.

instalação em massa destes suportes para
velocípedes por toda a freguesia dos Olivais.
Foram ao todo mais 54 locais de
estacionamento.

Por outro lado, por toda a freguesia têm sido
instalados diversos pontos de estacionamento
para velocípedes. Se no final de 2019
pudemos dar conta da instalação de 5
suportes destes na Rua Cidade de Carmona,
em maio foram colocados mais seis hotspots
para bicicletas e trotinetas. No início do verão,
a Câmara Municipal procedeu a uma

Sem dúvida, uma grande aposta na
mobilidade mais saudável e menos poluente.

Desde dezembro, foram instalados 65 suportes de estacionamento
para velocípedes nos Olivais
Rui Elias

Rui Elias

Caminhadas
para Seniores
Utentes do Centro de Dia desfrutaram do programa de caminhadas em setembro e outubro

Em virtude dos nossos seniores terem passado por um período de
confinamento extremo e existir receio do regresso à normalidade, os
serviços técnicos da Junta de Freguesia de Olivais entenderam existir
uma necessidade e estarem reunidas as condições para promover
pequenas caminhadas com grupos limitados de sete utentes por saída.
Assim, nas semanas de 21 de setembro a 16 de outubro os nossos
seniores tiveram a oportunidade de realizar alguns passeios pela cidade
e arredores, em locais como a Baixa Pombalina, Belém, Jardim da
Estrela, Parque das Nações, Costa da Caparica e Vila Franca de Xira.

Infelizmente, por força de novo agravamento da situação pandémica, o
programa foi suspenso temporariamente. Com o contributo e
responsabilidade de todos, iremos voltar a ver-nos em breve.

Os nossos seniores tiveram
a oportunidade de realizar alguns
passeios pela cidade e arredores
Carlos Carvalho

Rui Elias

Rui Elias

SENIORES

O projeto de caminhadas para os utentes do Centro de Dia dos Olivais
surgiu na sequência do encerramento prolongado do Centro de Dia por
força da pandemia.

Rui Elias

Rui Elias

Carlos
CarlosCarvalho
Carvalho

17

OLIVAIS

AUTARQUIA

DO ANO

refeitório escolar saudável,
biológico, sem desperdício

PRÉMIO NO APOIO
ÀS BOAS PRÁTICAS
DE NUTRIÇÃO

mais

91 482 89 78

HORÁRIO:
9h00 às 17h00

(custo normal de uma chamada)

Mais proximidade / eficácia :: Maior rapidez / capacidade de resposta

A SUA JUNTA

sos

E XECUTIVO

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

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

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

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

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

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

