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Há festa
nos Olivais!

São os 625 anos da Freguesia
e Olivais está em festa
Saiba tudo nesta edição

Mas também a nossa Freguesia de Olivais estará de
parabéns. Completa no próximo dia 6 de maio, 625
anos de existência!
Honrando a memória e a história da nossa Freguesia,
vamos celebrar o que construímos e estas comemorações serão marcadas por inúmeras atividades
culturais. A cultura, que tão fustigada foi em tempos
de pandemia, está de volta aos Olivais.

Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

Caros Olivalenses,

EDITORIAL

É tempo de celebração e comemoração.

Em abril e maio temos várias datas a assinalar e os Olivais vão estar em festa!
No ano em que se completam 48 anos do 25 de abril,
inicia-se também, por decisão do Governo, um período alargado de comemorações dos 50 anos da
Revolução dos Cravos, que acontecerá em abril de
2024. Um marco histórico, cheio de simbolismo que
se assinala nessa data.
Este é também o tempo em que Portugal
cumpre 17.500 dias em liberdade, mais
um do que os que durou a ditadura. O “24 de

março de 2022” ficará para sempre marcado como o
dia em que a democracia ultrapassou a ditadura.
Devemos todos orgulhar-nos do caminho que temos
feito e nunca esquecer que a liberdade, nos tempos
de ditadura, era um mero sonho adiado, mas nunca
abandonado.
Por isso, este mês renovamos o símbolo da Liberdade, manifestamos a nossa vontade de fazer destas
comemorações um grande momento de partilha e
união entre a nossa comunidade.
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No dia 1 de maio assinalamos também o
Dia do Trabalhador. Assinalamos por isso o dia
dos cerca de 400 trabalhadores e colaboradores da nossa Junta de Freguesia que,
diariamente, trabalham para alcançar a
excelência na prestação do serviço público sempre focados na melhoria da qualidade de vida

de todos os Olivalenses e deste nosso maravilhoso
território dos Olivais. É a todos eles, sem exceção, que
deixo o meu enorme reconhecimento e agradecimento pela sua abnegada entrega, disponibilidade,
profissionalismo e sentido de dever à causa pública.
Neste mês de abril as nossas ações estiveram
também centradas nas crianças e no desporto.

Demos destaque à saúde e à atividade
física, que é indispensável para todas as
camadas da nossa população. Promovemos o

desporto escolar com a ida de vários atletas de
renome às nossas escolas e no dia 6 de abril em que
se assinalou o Dia Internacional do Desporto para o
Desenvolvimento e a Paz, promovemos atividades
gratuitas por toda a freguesia.

Organizámos também a Feira da Saúde,
onde durante todo o dia a população
usufruiu de vários rastreios gratuitos,
palestras ligadas à área da saúde e ações de
sensibilização para prevenção de doenças.
A dinamização destas iniciativas visam promover a
qualidade de vida de todos os Olivalenses, combater
o isolamento e a exclusão social ao mesmo tempo
que consolidamos a vida quotidiana em áreas tão
distintas como a área social, desportiva e educativa.

AMBIENTE
Dia Mundial da Árvore

EDUCAÇÃO
Assembleia das Crianças de Lisboa

625º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA
DE OLIVAIS
Programa das festas "Nas Asas da Liberdade"
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No plano ambiental promovemos uma
série de ações de plantação e reflorestação,
por todos os Olivais, assinalando assim o
Dia Mundial da Árvore. Continuamos por isso a

erguer a bandeira, de que os nossos Olivais são o
verdadeiro jardim dentro da Cidade de Lisboa. Plantámos árvores nas várias escolas e jardins de infância da
freguesia e por todo o espaço público.

Em maio receberemos também a 33ª
edição da Corrida São Silvestre, que trará

muitos atletas até ao nosso território. Este ano temos
uma novidade em que incluímos a modalidade de
corrida adaptada “ANNDI” na São Silvestre, para além
da modalidade “mini”.
Durante este início de ano, não posso deixar de
referir que todos fomos abalados pela tragédia da
Guerra na Ucrânia. Todos sentimos necessidade de
abraçar esta causa, e nós na Junta de Freguesia de
Olivais, uma vez mais, mobilizámos todas as forças e
recursos para ajudar. Montámos verdadeiras
operações logísticas onde todos os recursos
humanos da nossa autarquia disseram presente.

A toda a nossa comunidade, comerciantes, empresários, associações, instituições, forças de segurança e tantos
voluntários, obrigada pela vossa
incansável prestação e auxílio nesta
nobre causa.

Dia Mundial da Árvore

Novas plantações
nos Olivais
Uma árvore pela paz!

Foi este o mote que demos ao Dia Mundial da
Árvore que aconteceu no dia 21de março.
No âmbito comemorações decorreram várias
ações de plantações por toda a freguesia. A Presidente Rute Lima e alguns membros do seu executivo juntamente vereador da Câmara Municipal
de Lisboa, Ângelo Pereira plantaram um Ginkgo
Biloba na Quinta Pedagógica dos Olivais.
Nas escolas básicas e jardins de infância, numa
ação conjunta promovida pelas Associações de
Pais e Junta de Freguesia de Olivais contou-se
com a participação dos alunos e professores e
foram plantadas várias árvores de fruto.

Na Escola Paulino Montez, no dia 21 de
março, foram plantadas 1 clementina, 1

limoeiro, 1 ameixoeira e 1 laranjeira,
numa iniciativa da Junta de Freguesia em
colaboração com a Associação de Pais.

• Rua General Silva Freire - 6 árvores

Na Escola Básica Sarah Afonso, a 24 de
março foram plantadas 1 pessegueiro, 1
pereira e 1 macieira.

• Rua General Silva Freire, 8 - 1 árvore

Na Escola Adriano Correia de Oliveira
foram plantadas 1 macieira, 1 pereira e 1
pessegueiro.
As novas plantações estão por toda a Freguesia.
• Rua Alferes Barrilaro Ruas - 20 arbustos + 1
árvore
• Av. Cidade de Luanda - 14 árvores
• Rua Almada Negreiros - 11 árvores

• Av. Dr. Alfredo Bensaúde - 1 árvore

• Rua Cidade da Praia, 372 - 1 árvore
• Rua Mamadu Sissé, 37 - 1 árvore
• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, 37
- 1 árvore

Olivais
Freguesia
mais Verde!

AMBIENTE

Celebramos 625 anos da Freguesia
de Olivais!
E também a Liberdade!

Estamos onde precisamos de estar, com e ao lado das
pessoas. Durante o nosso mandato, seja qual for a
situação procuraremos as respostas, encontraremos
as soluções, através das ajudas e recursos que conseguirmos mobilizar. Para o bem de todos e da nossa
comunidade, continuaremos a trabalhar com o
empenho e a dedicação a que sempre vos habituámos.
Ações de plantação na Quinta Pedagógica dos Olivais

Bem hajam!
Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

48 ANOS DE REVOLUÇÃO
DOS CRAVOS
Como explicar o 25 de abril às crianças?

DESPORTO
Desporto para o Desenvolvimento e a Paz

SAÚDE
1ª Edição da Feira da Saúde dos Olivais
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Presidente Rute Lima a plantar uma árvore

Plantação de árvore na escola
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A obra do “Pomar na Rua Almada Negreiros” encontra-se
em fase de conclusão!
Esta intervenção teve como principal objetivo a requalificação do espaço
localizada nas traseiras desta rua, tendo em vista a sua revitalização como
espaço de lazer e recreio.
A conceção deste novo espaço, visou incentivar o seu uso pela popu-

ESPAÇO PÚBLICO

lação, tendo para isso sido criados percursos e zonas de estadia entre os equipamentos públicos já existentes, permitindo
assim o seu usufruto.

A vegetação proposta é toda ela muito rústica e apropriada para o local,
tendo em vista zonas verdes sustentáveis, sendo composta essencialmente
por manchas arbustivas, quer em sebe quer em mancha (nas zonas dos
canteiros de aromáticas), e pontuações arbóreas.
As árvores propostas são fundamentalmente freixos (Fraxinus angustifolia) e
zambujeiros (Olea oleaster), muito característicos das áreas argilosas dos
Olivais. Para além disso foram ainda plantadas laranjeiras e limoeiros.

Foram também criadas zonas de jardim e de pomar, que se com-

plementam harmoniosamente com a zona adjacente do
Canal do Alviela. Simultaneamente, procurou-se regularizar as geome-

trias existentes, originando um espaço aberto, essencialmente de plan-

tações que liga o parque infantil e o campo de jogos existentes.

Praceta S

A Praceta S assume-se como espaço de referência, cuja forte identidade se
pretendeu preservar e potenciar. Neste sentido, a sua requalificação foi

considerada essencial, tendo para isso sido imprescindível a
participação da população na conceção da proposta que se
encontra agora materializada e concluída!

A proposta visou a melhoria do espaço público através da formalização de
zonas de estacionamento, de circulação viária e pedonal, assegurando a
fluidez necessária, bem como o carácter pré-existente.
Foram ainda efetuadas por esta Junta intervenções nos espaços verdes,
destacando-se as operações de poda em arvoredo de médio e grande
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Árvores de fruto

Praça do S - Antes

Pomar

Choveram Estrelas
nos Olivais
Executivo JFO com Miguel Oliveira, Xutos & Pontapés e Villas Boas

Xutos & Pontapés e Miguel Oliveira
cantam e encantam na ADCEO

Os Xutos & Pontapés juntaram-se a esta iniciativa e fizeram uma mostra de
alguns dos seus sucessos do álbum 88, na ADCEO nos Olivais,

No mês de março Olivais foi o palco de todas as estrelas!

A Junta de Freguesia de Olivais e a ADCEO apoiam a cultura promovendo e apoiando os artistas mais e menos conhecidos, para

Miguel Oliveira e os Xutos & Pontapés juntaram-se numa
ação solidária e apareceram de surpresa nos Olivais.
porte, encontrando-se assim reunidas as condições necessárias para a
utilização deste espaço por todos!

Continuamos a
melhorar
os Olivais para si!

Praça do S - Depois

Toda a iniciativa aconteceu em redor do número 88.
Em 1988, os pais do rock português lançaram o álbum 88, que
contem algumas das canções mais famosas dos Xutos & Pontapés, como
Para Ti Maria, À Minha Maneira e A Minha Casinha.

O Miguel Oliveira corre com o nº 88 e daqui surgiu esta parceria.
O Miguel achou que deveria fazer umas botas para correr e um capacete
com o número 88, que depois leiloou e doou os fundos para caridade.

Xutos & Pontapés na ADCEO

onde o Miguel Oliveira revelou também os seus talentos
como cantor.

SOLIDARIEDADE

Pomar
na Rua Almada
Negreiros

que os espetáculos não parem de se realizar.
A requalificação deste emblemático espaço cultural na Freguesia de
Olivais, é um compromisso por assumido pela autarquia e validado pelo
anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa.
É uma obra que urge avançar para que a cultura regresse em força à Freguesia
de Olivais.

Olivais apoia a cultura e o desporto!
Olivais mais solidário!

Miguel Oliveira e Tim

5

Assembleia das
Crianças de Lisboa
Cada freguesia é representada por 1 menino e 1 menina,
mais dois deputados eleitos suplentes com idades compreendidas entre
os 8 e os 12 anos.
A eleição decorre nas escolas e daí surgem os representantes da comunidade escolar que vão defender as ideias de todos na Assembleia Municipal de Lisboa.

cas, educação, desporto, habitação, espaço público, direitos sociais, segurança, entre outros.

Com esta iniciativa pretende-se promover o acesso das
crianças dos Olivais a novas oportunidades de aprendizagem e participação ativa na vida política, desenvolvendo assim
as competências de comunicação da criança, a capacidade de argumentação e defesa das suas ideias perante órgãos institucionais.
A primeira Assembleia das Crianças de Lisboa está agendada para o dia 31
de maio de 2022.

EDUCAÇÃO

O que se pretende é que depois da eleição dos deputados à Assembleia
das Crianças da Freguesia, se promova o direito à participação dos mais
pequenos que está consagrado no artigo 12º da Convenção

Executivo entrega cabazes de Páscoa à população sénior

sobre os Direitos da Criança que diz “Os Estados Partes
garantem à criança com capacidade de discernimento o
direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as
questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo
com a sua idade e maturidade.”

Cabazes de Páscoa entregues
à população sénior

A Assembleia de Crianças de Lisboa pretende proporcionar o diálogo entre as crianças e os decisores políticos;
capacitar as crianças para participarem no governo da cidade e assim
promover participações futuras ao longo da sua vida. Desta forma, os mais
pequenos serão envolvidos e escutados em temas como políticas públi-

Vogal Anabela Silva na Escola Sarah Afonso

Com o início da pandemia, a Junta de Freguesia de Olivais iniciou a
distribuição de cabazes à população sénior na época Pascal.

Uma forma de reduzir o isolamento e contribuir para
minimizar os impactos do isolamento e da solidão, que
incide numa população especialmente vulnerável como é o caso dos
maiores de 65 anos.
São pequenos cabazes simbólicos, com bens alimentares especialmente
associados a esta época festiva. Neste pequeno gesto preten-

demos transmitir carinho e atenção à camada da nossa
população mais vulnerável.

Todos os beneficiários foram previamente contactados por telefone e
os cabazes são entregues nos domicílios ou recolhidos na Junta de
Freguesia de Olivais.
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Vogal Duarte Carreira na EB 2/3 Fernando Pessoa

Uma lembrança que pretende assinalar esta época de celebração, destinada a todos os idosos previamente sinalizados na plataforma RADAR, bem como aos participantes de anteriores projetos da Junta de Freguesia de Olivais para esta faixa etária.

Famílias recebem
oferta da Junta
de Freguesia de Olivais

INTERVENÇÃO SOCIAL

A Assembleia de Crianças de Lisboa é um órgão consultivo e informal
onde as crianças podem participar ativamente e representar a sua freguesia junto dos decisores políticos.
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COMEMORAÇÕES

A Freguesia de Olivais pertence à zona oriental da cidade e foi criada a 6
de maio de 1397, inicialmente com o nome de Santa Maria dos Olivais.
Situava-se em terras do termo de Lisboa, doadas à cidade em 1385, pelo rei
D. João I, como recompensa pelos serviços prestados à realeza e à nação.
O território de Olivais estaria integrado “nos arrabaldes citadinos, para lá de
Chelas, com a Marvila das mesquitas mouras na posse do bispado”.
Hoje, a Freguesia de Olivais conta com 32107 habitantes segundo os dados
dos Censos de 2021, é uma das freguesias maiores e mais populosas da
cidade de Lisboa.

Para celebrar o 625º aniversário
preparámos uma agenda cheia de
surpresas, tome nota, todos os

eventos são gratuitos.
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Venha Festejar Connosco!

O 25 de abril contado
às
crianças
Mãe, Pai,
o que é o
25 de
Abril?

O que é a
Liberdade?

Porque é que um
senhor meteu um
cravo na ponta
da espingarda?

Avô, no teu tempo
não era assim?

Como explicar o 25 de
Abril às crianças?
O melhor é descomplicar. Aproveite para
introduzir conceitos que eles não conhecem
durante a sua explicação, mas faça-o de forma
que, ainda assim, os miúdos entendam o que
aconteceu.
No dia 25 de abril do ano 1974, um grupo de
militares derrubou a ditadura que se vivia em
Portugal. Com esta revolução pacífica
devolveu-se a liberdade à população.

Mas as pessoas não eram
livres? Não.
Porquê? Porque existiam palavras que
não se podiam dizer, sítios onde não se
podia ir, juntar amigos e fazer festas
era muito complicado, tudo era suspeito. Se as pessoas pensassem de forma
diferente ou tivessem opiniões diferentes dos
senhores que estavam no poder, podiam ser
presas e até torturadas.

A maior parte das pessoas eram pobres. Havia uma
guerra em África e como naquela altura, alguns
dos países africanos faziam parte do território
português muitos dos nossos avós ou tios mais
velhos estiveram a combater nessa guerra.

Desta forma pacífica, sem guerra, nem lutas
conseguiram derrubar o Estado Novo sem recorrer à força. Foi uma ação pacífica e os Cravos
simbolizam essa conquista que se comemora até
aos dias de hoje.

Cansados deste conflito, da ditadura e de todas as
dificuldades que viviam, alguns militares
juntaram-se em segredo, para organizar uma
revolução que devolvesse a Liberdade aos portugueses e afastasse do poder estas pessoas que
estavam a governar num regime de ditadura.

O povo, muito feliz por não ter existido
sangue derramado, ofereceu cravos
aos militares, que os colocaram nos
canos das armas. Em vez de balas,
havia flores por todo o lado, significando o renascer da vida e a mudança para
um regime livre.

Assim, na madrugada de 24 para 25 de
abril, os militares portugueses combinaram que quando ouvissem na rádio,
duas músicas, “E depois do adeus” de
Paulo de Carvalho e “Grândola Vila
Morena” de Zeca Afonso, era esse o
sinal para avançarem.

O que é a “Revolução
dos Cravos”?
Nesse momento saíram para a rua e nas
espingardas em vez de colocarem
balas colocaram cravos vermelhos.
Rui Elias

Estas são algumas das perguntas que costumamos ouvir por parte das

Revolução dos Cravos

. Se não
crianças, sobre a
sabe como lhes pode explicar o 25 de abril, nós deixamos aqui
algumas dicas.
Educar as nossas crianças com a consciência e importância
da liberdade, dos direitos humanos e individuais faz
parte da responsabilidade de todos nós como cidadãos.
No entanto, os mais pequenos têm noção de que antigamente não era assim e querem perceber como a realidade era
tão diferente da que vivem hoje em dia. Passo a passo, eles vão

é um privilégio viver numa
sociedade livre e com direitos.
perceber que
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Desporto para
o Desenvolvimento
e a Paz
No dia 6 de abril, a Junta de Freguesia de

Olivais celebrou o Dia Internacional do
Desporto para o Desenvolvimento e a
Paz. Com esta comemoração pretendemos
reforçar e reconhecer a importância que o
desporto e a atividade física desempenham na
vida da nossa comunidade e nas pessoas.

O desporto ajuda a promover a igualdade, a justiça, a inclusão social, desafia
limites e ensina os praticantes e terem
perseverança e resiliência. O desporto

A Junta de Freguesia de Olivais organizou
um dia cheio de atividades gratuitas para
toda a população. Neste dia os olivalenses
puderam participar em caminhadas, aulas de zumba,
ioga, natação, treinos de futebol, corfebol, basquetebol, ténis e até xadrez, entre outros.
Também nas escolas o desporto foi celebrado
com várias atividades e figuras de referência do
desporto nacional.

Parque Fitness do Vale do Silêncio

Durante a semana do desporto passaram pelos
Olivais nomes como Sara Ferreira, Joãozinho,
Tiago Rafael, Jorge Pina, Bruno Fernandes, Sérgio
Ramos, Erik Kretzu, Catarina Sousa entre outros.
Os alunos ficaram muito entusiasmados e não
perderam oportunidades para conversar com
os atletas das mais diversas modalidades.

DESPORTO

atravessa fronteiras, desafia estereótipos, ao
mesmo tempo que incute confiança nos atletas.

Para a Organização das Nações
Unidas, o desporto tem o poder de
mudar o mundo. É um direito fundamental, uma ferramenta poderosa para fortalecer
laços socais e promover o desenvolvimento
sustentável, a paz, a solidariedade e o respeito.
Por isso surgiu este Dia Internacional do
Desporto para o Desenvolvimento e a Paz.

Semana do Desporto nas escolas

Zumba

12

Caminhar Sem Pressas

Bruno Moojen, Tiago Costa e Eric Von Kretzu

Torneio de Xadrez

Escola de Comércio de
Lisboa acolhe refugiados
Mães e crianças ucranianas quiseram ver o mar pela primeira vez

Numa parceria do Serviço Jesuíta aos Refugiados e a Escola de Comércio de Lisboa,

este centro passam médicos, enfermeiros, psicólogos e educadores de
infância que tornam possível o conforto e o bem-estar de todos.

sejam encaminhados para junto de familiares
ou famílias de acolhimento.

Neste período complicado, as mães e crianças
quiseram ir ver o mar pela primeira vez.

foi possível apoiar e acolher cerca de
100 refugiados, maioritariamente
mulheres e crianças, até que os mesmos

SAÚDE

Farmácias realizaram testes de glicémia

Feira da Saúde
dos Olivais

Este movimento solidário contou com
voluntários da escola, comunidade, empresas
parceiras e inúmeros particulares que tornaram
esta operação possível. Diariamente, por

Aproveitando que os cerca de 700 alunos da
Escola de Comércio se encontram em Erasmus,

as salas de aula deram lugar a quartos, enfermarias, espaço de oração e
nas zonas exteriores foram criados
parques infantis.

SOLIDARIEDADE

A Escola de Comércio de Lisboa sediada nos
Olivais criou um centro de acolhimento para
refugiados da Guerra na Ucrânia.

Numa iniciativa solidária entre as
entidades da Freguesia de Olivais
conseguimos realizar este desejo a
mães e crianças.
A Junta de Freguesia dos Olivais, os Bombeiros de
Cabo Ruivo e ADCEO têm dado apoio logístico.

Dia 7 de abril comemorou-se o Dia Mundial da Saúde e a Junta
de Freguesia de Olivais assinalou a data com a realização da Feira da Saúde.

O evento decorreu na zona envolvente do Mercado Encarnação Sul,
entre as 10h e as 17h. Neste espaço foi possível fazer várias atividades
e sessões de esclarecimentos ao longo do dia.

Foram realizados rastreios de glicémia, colesterol,
tensão arterial, auditivos, palestras sobre prevenção da
diabetes tipo II, acupunctura e os seus benefícios.

Bandeira da Ucrânia hasteada
pela Presidente na JFOlivais

Caminhada à beira mar

Palestra sobre prevenção de doenças

E XECUTIVO

Para os mais ativos foram dinamizadas aulas de zumba e de ginástica
de manutenção.
Neste evento foi possível fazer rastreios, tirar dúvidas com os profissionais da área, aprender dicas sobre prevenção de doenças e
manutenção de hábitos de vida saudáveis.
Através da prevenção e adaptação de comportamentos saudáveis
podemos combater as doenças mais presentes na população.

Rastreio oftalmológico

DUARTE ALBUQUERQUE CARREIRA
Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Políticas Desportivas e
Associativismo; Economia Local e Políticas
para a Empregabilidade;
Políticas para a Habitação e Planeamento
Urbanístico; Comunicação e Imagem
gae@jf-olivais.pt

FERNANDO PINTO
Secretário
Pelouro: Modernização e Simplificação
Administrativa
fernando.pinto@jf-olivais.pt

JOSÉ RICARDO SILVA
Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património, Segurança e
Políticas para a Saúde
Coordenador da Unidade Local de Proteção
Civil da Junta de Freguesia de Olivais
jose.ricardo@jf-olivais.pt

ANABELA SILVA
Vogal
Pelouro: Políticas para a Educação e Juventude
anabela.silva@jf-olivais.pt

ANA CATARINA CRISTA
Vogal
Pelouro: Políticas para a Intervenção Social
ana.crista@jf-olivais.pt

WANDA STUART
Vogal
Pelouro: Políticas Culturais
wanda.stuart@jf-olivais.pt

Rute Lima

A SUA JUNTA

Foram feitas também ações de sensibilização e prevenção de
doenças coronárias, campanhas de recolha de radiografias e medicação fora de prazo.

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

14

Rastreio tensão arterial

Rastreio triglicéridos

Pelouros: Relações Institucionais; Políticas para a
Igualdade, Inclusão Social e Direitos Humanos;
Organização e Recursos; Ambiente, Espaços
Verdes e Higiene Urbana; Espaço Público e
Ordenamento do Território
gae@jf-olivais.pt

15

23
ABRIL

18H00

Finalistas do
The Voice Kids

THE

Bruno Correia
& Yolanda Soares

21H00

24

The Sounds
of Freedom
Musical Show

01

Churrasco oferecido
pela Junta
de Freguesia de Olivais

01

Tuna Académica
de Lisboa

01

Toy

ABRIL

21H00

VOICE

KIDS

25
ABRIL

17H00

Coro
Regina Coeli

30
ABRIL

21H00

Valéria Carvalho
“Rui Veloso
em bossa”

agenda

da freguesia
06

Suzie and
The Boys

13

Corrida São Silvestre
dos Olivais

MAIO

20H00

MAIO

06
MAIO

21H30

FF

MAIO

13H00

MAIO

16H00

MAIO

19H00

