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Marchas
Populares
e Arraiais
enchem
de cor os
Olivais!

Não, não são só Festas.
É muito, muito mais,
É tudo o que é bom nos Olivais!
O apoio à nossa marcha foi extraordinário e no
desfile de dia 4 de junho, na Altice Arena, todos ficaram a conhecer a fibra dos olivalenses
que tanto apoio manifestaram não só no Pavilhão, mas também na Avenida e nos mais diversos Arraiais que decorreram um pouco por toda
a Freguesia.

Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

EDITORIAL

Nos Olivais elevou-se a tradição e a Freguesia
voltou a receber, as Festas de Lisboa e dos Santos Populares.
Junho é por excelência o mês dos arraiais e dos
Santos Populares, com festas por toda a Freguesia, e nas quais pela noite dentro se festejou o
retomar das grandes noites de Santo António,
de São João e de São Pedro. E que saudades já
tínhamos dos Santos depois de dois anos em
que a pandemia não nos permitiu celebrar!
O ponto alto das festividades foi a noite de 12 de
junho – momento em que a Marcha dos Olivais
desceu a Avenida da Liberdade. Nessa noite e
pela primeira vez, a Marcha Infantil das Escolas
de Lisboa, composta por um par de marchantes
de cada freguesia e com porta-estandarte dos
Olivais, desfilou também Avenida abaixo.
Marchantes, padrinhos, mascotes, direção do
Grupo de Pesca e Desporto de Santa Maria dos
Olivais, ensaiadores, músicos e uma bancada
cheia dos melhores apoiantes, marcaram presença para fortalecer os ânimos, dos nossos
queridos e queridas marchantes.
Nos Olivais, a noite foi de folia e muita festa. O
Grupo de Pesca e Desporto de Santa Maria dos
Olivais, responsável pela organização da Marcha dos Olivais, não teve mãos a medir.
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O Futebol Clube Estrelas Lisboa, o Agrupamento
de Escuteiros 67, a Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais – ADCEO, o Grupo
Musical “O Pobrezinho”, o Ingleses Futebol Clube e a Igreja de São José garantiram que a tradição se cumpria com a realização dos seus arraiais na Freguesia.
Os Casamentos de Santo António são também
eles, um acontecimento extraordinário, que une
a cidade e a transforma, a cada ano que passa, numa capital da Europa sedutora, charmosa
e irresistível. Este ano, os nossos casais de noivos dos Olivais integraram esta cerimónia, onde
contraíram matrimónio no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
A Inês e o Gonçalo, abrilhantaram os tradicionais casamentos de Santo António e a nossa
magnífica Banda da SFUCO fez o cortejo da Sé,
ao Pelourinho da Praça do Município, numa extraordinária exibição da Filarmónica. Um privilégio, num dia tão especial para a nossa cidade.
A Marcha Infantil dos Olivais, que reúne crianças de todas as escolas básicas da Freguesia,
encantou a cidade, a Freguesia, as famílias e
todo o público presente nos locais de desfile.
As nossas crianças desfilaram nas Festas dos
Santos Populares, no Complexo Desportivo São
João de Brito, onde espalharam magia. Grande
orgulho destes nossos alfacinhas olivalenses!

Os Olivais estão de parabéns!
Neste último mês de junho celebrámos também
vários aniversários de instituições de grande re-
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ferência cultural, desportiva e social da nossa
Freguesia.
O Centro de Cultura e Desporto Olivais Sul - CCDOS
festejou 58 anos de muito sucesso. Direção, treinadores, atletas e todos os que fazem do CCDOS,
um grande clube de Lisboa, os meus Parabéns.
A nossa SFUCO, centenária instituição, (1 de junho de 1886 – 2022) que completou 136 anos de
existência e vida associativa e que tanto contribui para o engrandecimento cultural e musical
da nossa freguesia.
O nosso Centro de Dia da Junta de Freguesia de
Olivais que completou 18 anos no dia 2 de junho. Celebrámos a data com um almoço convívio entre os seniores, onde juntos soprámos as
velas do tradicional bolo de aniversário.
Os nossos seniores estão atualmente a usufruir
das semanas do Programa Praia Campo Sénior de
Verão. Este é um projeto que promove o envelhecimento ativo e saudável e proporciona a todos
alguns dias de animação, divertimento e convívio.
Olivais é tudo o que se vê, tudo o que não se vê,
uma Freguesia planeada, pensada e estruturada. Um território de artistas, políticos, desportistas e de gente de bem, com bom coração e de
sangue quente.
Terra por onde uns passam e a que outros chegam seja de carro, a pé ou de avião. Terra dos
que ficam e que fazem dos Olivais a melhor freguesia para se viver na Cidade de Lisboa.
Para além de todo o esplendor e qualidade de
vida, é ainda o sítio onde, de forma privilegiada
juntos trabalhamos para vos servir mais e melhor, hoje e sempre.
Bem hajam!

Rute Lima

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Na quinta, nas escolas e mercados
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FoodLink – Rede para
a Transição Alimentar

pretende reforçar sistema de alimentação sustentável
A FoodLink – Rede para a Transição Alimentar
na Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi oficialmente apresentada a 7 de junho, na AML
com instalações de Santa Apolónia.
Depois de dois anos de incubação no âmbito do
projeto ROBUST e de diferentes designações, a

FoodLink foi oficialmente lançada com o apoio
de 29 parceiros, entre a Junta de Freguesia de
Olivais, a Área Metropolitana de Lisboa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT),
o ICS-ULisboa, bem como várias associações e
empresas ligadas ao setor alimentar.

Esta rede tem como objetivo planear e gerir o sistema alimentar na Área Metropolitana de Lisboa, de forma a caminhar para
um sistema alimentar sustentável, resiliente e economicamente dinâmico.

Tratando-se a Área Metropolitana de Lisboa AML de um território que, apesar da pressão urbana, dispõe de 38% de terras para uso agrícola e outras condições favoráveis a esse uso,
prevê-se que a FoodLink seja capaz de, até 2030,
assegurar cerca melhor e mais eficaz aprovisionamento alimentar desta área.
Para isso, será feita uma aposta em modos de
produção sustentáveis, em soluções inovadora,
na gestão da água para regadio, na conservação
e do solo e na redução de fitofármacos, nas re-

des de distribuição hipocarbónicas e em circuitos alimentares de proximidade.

A Junta de Freguesia de Olivais é já
uma referência a nível nacional na
área da alimentação saudável, e é
também a única autarquia de Lisboa que
integra esta rede com o intuito de forçar
a importância da educação alimentar nas
escolas.

A cerimónia contou com a presença da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR-LVT), Teresa Almeida, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-Lisboa), Rosário Oliveira, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a Presidente da Área
Metropolitana de Lisboa, Carla Tavares, a Vogal
da Educação da Junta de Freguesia de Olivais,
Anabela Silva, o Vogal Duarte Carreira e também Carlos Pina da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR-LVT).

E ME DDI ET O
S TRAI Q
A LU E

A meta tem como expectativa que até 2030, a
Foodlink consiga assegurar cerca de 15% do
aprovisionamento alimentar deste território.

“Ao planear, pela primeira vez, a transição alimentar da maior área metropolitana do país”,
a AML vai, elenca a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reduzir a pegada carbónica
e a necessidade de transporte, aproveitar melhor os recursos como água, energia e biodiversidade, melhorar a alimentação e a qualidade
dos produtos, diminuir o desperdício e promover a inclusão social, a lógica de proximidade, o
comércio mais justo, a paisagem e o bem-estar
das pessoas.

Ana Abrunhosa, Carla Tavares, Teresa Almeida e Rosário Almeida

Ana Abrunhosa - Ministra da Coesão Territorial

Vogal Anabela Silva com Carlos Pina - CCDR-LVT
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Requalificação de passeios na Rua Alfredo
Franco e a Estrada da Circunvalação
Na segunda quinzena de junho teve início, a
empreitada de Requalificação da zona pedonal
do quarteirão da Rua Alfredo Franco e a Estrada
da Circunvalação, nos Olivais Norte.

O B R AESD N
I TOOSR IOALLI V A I S

Com esta intervenção pretende-se qualificar as
acessibilidades de forma a proporcionar uma
circulação pedonal mais segura e confortável
para todos, com mais comodidade e melhor
mobilidade para toda a população.

Passeios da Estrada da Circunvalação

Requalificação de passeios na Estrada
da Circunvalação

Requalificação da Biblioteca/Bedeteca
Municipal dos Olivais
A Biblioteca/Bedeteca Municipal dos Olivais
está a ser alvo de uma grande intervenção.

Nesta requalificação pretende-se restruturar, de forma eficaz as áreas de trabalho e
estadia para leitura, de forma a conferir ao
espaço novas comodidades e conforto para
quem visita este espaço cultural.
A requalificação da biblioteca enquanto espaço físico, tem como objetivo dotá-la de condições que respondam com eficácia às necessidades de todos que a visitam.

Trabalhos de reboco e pintura incluindo eventuais reparações, bem como a aplicação de isolamento, também estão a ser efetuados. Decorrem ainda trabalhos de limpeza e tratamento
das estruturas de madeiras e portadas que incluem pinturas e eventuais reparações.
Será aplicada uma nova rede de fornecimento e
colocação de águas quentes e frias no edifício.

Estão a ser acautelados trabalhos de picagem de
tetos e paredes em zonas deterioradas, para remoção de argamassas e estuques apodrecidos
por todo o edifício da Biblioteca/Bedeteca Municipal dos Olivais.
Esta obra é financiada pela Câmara Municipal de
Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de
Olivais.

Os trabalhos incluem substituição da instalação elétrica, constituída por tubagens, condutores, aparelhagens e todo o material necessário para o perfeito funcionamento elétrico do
equipamento.

Mais segurança na Rua Quinta
de Santa Maria
Os trabalhos de substituição e execução de pilaretes na Rua Quinta de
Santa Maria tiveram início durante o mês de maio.

Esta intervenção tem como principal objetivo proteger e salvaguardar os utilizadores dos percursos pedonais relativamente ao estacionamento abusivo, através da substituição e colocação de pilaretes entre a via de circulação automóvel e a zona de passeio.
Sendo esta uma preocupação fundamental e atendendo à dimensão desta operação, os trabalhos foram planeados de modo faseado, tendo em
vista o mínimo constrangimento à utilização deste espaço.
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Agradecemos a sua compreensão para que possamos continuar a melhorar as condições do espaço que é de todos!

Eco Centro Móvel nos Olivais

Olivais na frente da proteção
ambiental
A Missão da Proteção Ambiental é um desígnio da Junta de Freguesia
de Olivais.
Dotar o nosso território com equipamentos que permitam uma eficaz recolha de resíduos, é para nós uma grande prioridade.

H I G EI EDNI TEO U
RR
I ABLA N A

Eco Móveis
O depósito de resíduos e monos no espaço público e em torno de contentores, é um desafio que temos que ultrapassar, com a ajuda de todos.
Na freguesia dos Olivais serão colocados dois ecocentros móveis da Câmara Municipal de Lisboa, nas seguintes datas e locais:
De 25 a 27 de cada mês na Rua Cidade de Bolama com a Rua D. Aleixo Corte Real (frente ao Spacio Shopping).
De 28 a 30 de cada mês na Circular Sul do Bairro da Encarnação com a Rua
da Quinta da Fonte.
Os Eco Móveis são um projeto piloto que têm como objetivo aproximar a
população da proteção ambiental, fomentando a reciclagem, alterando
mentalidades e consequentemente os seus comportamentos.
Estes equipamentos estão dotados com recipientes para depósito dos seguintes resíduos:
• Embalagens com restos de produtos solventes e tintas
• Cápsulas de café de alumínio
• CD’s e DVD’s
• Lâmpadas normais e Lâmpadas tubulares
• Latas de spray
• Talheres, tachos e frigideiras
• Tinteiros e tonners
• Rolhas de cortiça
• Resíduos Elétricos e Eletrónicos / pequenos eletrodomésticos

Recicle e deposite os resíduos no lugar certo
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Marcha Infantil das Escolas de Lisboa
A Marcha Infantil das Escolas de Lisboa é desde
2016, um dos eventos mais acarinhados da cidade. Através do Pelouro da Educação tem sido
promovido o crescente envolvimento e participação das crianças, nesta iniciativa cultural que
será futura candidata a Património Cultural e
Imaterial da Humanidade.
Viver e reviver as tradições da Cidade de Lisboa
e da Freguesia de Olivais, é o objetivo que mobiliza as marchas infantis dando oportunidade
das crianças das escolas reviverem os Santos
Populares e os Arraiais, tão típicos das festas
populares.
As marchas enquanto património da cidade valorizam a herança cultural de Lisboa, permitem

a integração de múltiplos conteúdos pedagógicos como a multiculturalidade, cidadania, respeito e trabalho em equipa.
Este ano foram 700 crianças, provenientes das
24 freguesias de Lisboa, que no dia 18 de junho
encheram de cor e alegria Complexo Desportivo
de São João de Brito, em Alvalade, e desfilaram
sob o tema “Lisboa Cidade de Tradições”.

Para os coordenadores do projeto, Sónia Nunes e
Jorge Alves, “mais do que o bairrismo”, as marchas
infantis são uma iniciativa que contribui “para a
preservação do património popular da cidade”.
A Marcha das Escolas dos Olivais fez um desfile
individual com as crianças das sete escolas básicas da freguesia e no final integrou o desfile
conjunto com 700 crianças.

Marcha Infantil das Escolas de Lisboa

D E S F I EL D
E ID
TO
E RMI AA LR C H A S

Marcha Infantil das Escolas dos Olivais

As crianças das sete escolas básicas da Freguesia de Olivais integraram este desfile, que foi
organizado pela Junta de Freguesia, que através desta iniciativa pretende reforçar junto das
crianças, o interesse pelas tradições.

Este ano, as Escolas Básicas envolvidas da Freguesia de Olivais foram as EB Adriano Correia
de Oliveira, EB Paulino Montez, EB Arco Íris, EB
Sarah Afonso, EB Alice Vieira, EB Nº 36 e EB Santa Maria dos Olivais. O tema interpretado foi
“Lisboa Nasceu do Tejo” num desfile que regressou após uma interrupção de dois anos, devido
à pandemia de Covid-19.
A Marcha das Escolas dos Olivais foi ensaiada e coreografada por Azahara Martins, Jonas
Cardoso e Miguel Martins. A música é de Ricardo Santos, a letra de Fernando Bragança,
ambos colaboradores da Junta de Freguesia
de Olivais.

Neste tema é feita referência às varinas, aos manjericos, ao rio Tejo e aos bailaricos de Lisboa.
Este projeto contou com a colaboração dos assistentes operacionais, coordenadores e professores AEC,
coordenadores e monitores CAF, colaboradores dos
refeitórios, os fotógrafos Rui Elias e Ricardo Silva que
trabalharam incessantemente nesta iniciativa.
Os trajes que os marchantes vestiram foram,
todos eles confecionados com material reciclado e costurado pela equipa da Educação
da Freguesia de Olivais. Para a realização destas indumentárias foram utilizados os seguintes
materiais: lençóis, feltro, cola, muito amor e carinho. Estes foram os ingredientes mágicos que
vestiram as crianças dos Olivais.
A Presidente da Junta de Freguesia de Olivais,
Rute Lima e a Vogal da Educação, Anabela Silva acompanharam as crianças da Marcha das

Escolas dos Olivais que desde a preparação do
vestuário, cabelos e maquilhagem, até à saída
dos desfiles e foram sempre distribuindo abraços e carinhos pelas crianças prestes a desfilar.
De seguida decorreu a cerimónia de entrega dos prémios referentes ao Concurso Lisboa
das Tradições, que consistiu na escolha da imagem ideal para comunicar este projeto. Aqui foi
criado um desenho que representa as tradições
mais antigas, que ano após ano trazem brilho,
alegria e cor às festas da cidade.
No final da cerimónia, a Presidente da Junta de Freguesia de Olivais, Rute Lima e a Vogal
da Educação, Anabela Silva receberam do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos
Moedas e do Vereador da Educação, Diogo Moura os prémios referentes aos 1º e 2º lugares do
concurso de desenho que escolheu a imagem
do concurso “Lisboa Cidade de Tradições”.

Marcha Infantil das Escolas dos Olivais com Presidente e Executivo JFO

Classificações “Lisboa Cidade de Tradições”
1º lugar – Eva Monteiro e Inês Soares da
Escola Básica Adriano Correia de Oliveira – CAF, Junta de Freguesia de Olivais.
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1º e 2º prémio
“Lisboa Cidade de Tradições”

2º lugar – Pilar Onofre Campos e Leonor
Graça Lourenço da Escola Básica Paulino Montez – CAF, Junta de Freguesia de
Olivais.

Estas festas representam toda a tradição dos
Santos Populares e arraiais na Cidade de Lisboa e na Freguesia de Olivais. A Junta de Freguesia de Olivais deixa um agradecimento aos professores AEC, monitores e coordenadores CAF/
AAAF, serviços administrativos, colaboradores
das cozinhas, pais, familiares e restantes profissionais que se envolveram neste projeto e fizeram dele um orgulho para os Olivais.

Marcha dos Olivais desfila na Avenida

Marcha dos Olivais desfila
na Avenida da Liberdade
O desfile encheu-se de cor, alegria, música e
animação quando a Marcha dos Olivais passou.
As noites foram de festa e os Olivais não deixaram os créditos por mãos alheias.
A Marcha dos Olivais homenageou este ano, o
Navio-escola Sagres que é considerada uma escola de bem formar e bem servir, uma expressão da alma portuguesa, da nossa vontade, da
nossa coragem, da nossa determinação, da nossa qualidade, bravura e resistência.
Junho é por excelência o mês das festas tradicionais, que habitualmente é passado na rua
nas festas em honra do Santo António, no convívio de bairro e em comunidade nos arraiais
populares.

A alegria foi enorme de quem voltou a desfrutar
dos figurinos com motivos do mar e arcos coloridos, que retomaram o desfile pela 88ª vez,
para celebrar e aplaudir o grande espetáculo
que resulta do trabalho árduo das associações
e coletividades da cidade. Nos Olivais a marcha
é organizada pelo Grupo de Pesca e Desporto
de Santa Maria dos Olivais.

A Marcha dos Olivais representa a alma da Freguesia, o regresso das festividades como sinal
de retoma e animação para todos e em particular para as coletividades que, após dois anos de
muitas dificuldades, regressam à sua dinâmica
sociocultural com a alegria e a convicção que os
caracteriza.

O tema das Festas de Lisboa para este ano recuperou o previsto para 2020, com a celebração dos
100 anos do nascimento de Amália Rodrigues, a
incomparável e única, que serve de mote ao concurso das Marchas. Porque Amália é Lisboa.
Extraconcurso, e como manda a tradição podemos ver e ouvir a Marcha Infantil da Voz do
Operário, que já participa na festa há 34 anos, a
Marcha Infantil das Escolas de Lisboa que desceu a avenida pela 1ª vez, a Marcha da Santa
Casa da Misericórdia, composta por muitos seniores e a Marcha dos Mercados.

Casal dos Olivais
contraiu
matrimónio
nos Casamentos
de Santo António
Lisboa cidade em que o Santo António é o santo casamenteiro!
Lisboa celebra o casamento dos 16 casais que
escolheram a cidade de Lisboa para dar o nó.
No ano em que se comemoram os 25 anos da
organização dos Casamentos de Santo António
foi com alegria e felicidade que se assistiu à celebração e matrimónio destes casais nas Festas
Populares.

D E S F I EL D
E ID
TO
E RMI AA LR C H A S

A Marcha dos Olivais regressa aos desfile no Altice Arena e na Avenida da Liberdade depois de
dois anos de interrupção, devido à pandemia
por COVID-19.

A cerimónia civil teve lugar no salão Nobre dos
Paços do Concelho, onde 5 casais contraíram
matrimónio acompanhados pela orquestra
Geração e a Banda de Música da Carris.
Na Sé decorreu a cerimónia dos casamentos
católicos com 11 casais, mais 4 casais de ouro
acompanhados pelo Coro da Sé.
A Banda da SFUCO - Sociedade Filarmónica
União e Capricho Olivalense atuou no pelourinho da Praça do Município no âmbito das festividades dos casamentos.
No final da noite os 16 casais desfilaram na
Avenida da Liberdade onde dançaram a tradicional Valsa dos Noivos.

Assim se cumpriu
a tradição!
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Dia Mundial da Criança nas Escolas
Na Freguesia de Olivais todos os dias são Dia
da Criança.
No dia 1 de junho, data em que se assinala o
Dia Mundial da Criança houve nos refeitórios
das escolas da Freguesia de Olivais, uma atividade com o nome “O Chefe Sou Eu”, em que
cada criança podia escolher os ingredientes
do seu menu e dessa forma escolher o que
continha o seu prato.

D I A M U NEDDIIAT LO RDIAA LC R I A N Ç A

Reconhecendo a importância da alimentação saudável, a maior parte das crianças escolheram opções variadas cheias de legumes
e frutas. A Vogal da Educação, Anabela Silva

O tomate, a alface, o milho, os brócolos e até
as ervilhas foram algumas das preferências das
nossas crianças. Mesmo sendo um menu de escolha livre, pudemos constatar que as crianças
escolhem, o que diariamente as ensinamos a
comer, alimentos saudáveis e cheios de sabor.
Parabéns crianças, é um privilégio fazer este
trabalho que todos os dias é posto em prática,
nos refeitórios geridos pela Junta de Freguesia
de Olivais.

Dia da
Criança no
Mercado
O Dia Mundial da Criança também foi assinalado no Mercado dos Olivais Sul - Célula E,
uma iniciativa dos comerciantes que contou
com o apoio da Junta de Freguesia de Olivais.

Festa do Dia Mundial da Criança
na Quinta Pedagógica dos Olivais
Este ano, a festa do Dia Mundial da Criança foi
na Quinta Pedagógica dos Olivais num evento
recheado de atividades. Porque “o melhor do
mundo são as crianças”, a Junta de Freguesia de
Olivais, a Quinta Pedagógica dos Olivais e a Câmara Municipal de Lisboa promoveram aquela
que foi a Festa do Dia Mundial da Criança, para
todas as crianças da freguesia.
A quinta foi invadida pelas equipas da educação que realizaram atividades durante todo o
dia. Houve pinturas faciais, ateliers de sandes
divertidas, ateliers de água de sabores e sumos naturais. Decorreram ainda muitas brincadeiras, jogos com ervas aromáticas, atelier de
olaria, estórias, na hora do mimo, as crianças
deram muitas festinhas aos animais, brincaram
com o carro da Polícia e ainda ouviram conselhos da Proteção Civil dos Olivais, para saber o
que levar numa mochila de emergência.
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juntamente com a equipa da cozinha acompanharam as escolhas dos alunos e confirmaram
as opções saudáveis de cada um.

O Chapeleiro Maluco, o Coelho Branco e a Rainha de Copas também andaram por lá e propor-

cionaram momentos muito divertidos durante
as peças de teatro que houve na parte da manhã e da tarde.
Todas estas atividades proporcionaram às nossas crianças e a todas as famílias, um dia pleno
de diversão e alegria.

Participaram na festa as seguintes entidades:
Câmara Municipal de Lisboa, Polícia de Segurança Pública, Polícia Municipal e Unidade Local de
Proteção Civil da Junta de Freguesia de Olivais.

“Vamos transformar a quinta numa festa gigante, cheia de espaços lúdicos, criatividade e magia, onde as crianças e famílias possam usufruir
de brincadeiras e diversão ao ar livre dando largas à imaginação”, referiu a Vogal da Educação
da Junta de Freguesia de Olivais, Anabela Silva.
A festa decorreu no dia 4 de junho, entre as 10h00
e as 18h00, na Quinta Pedagógica dos Olivais.

Foi uma festa cheia de crianças
felizes onde todas as atividades
foram gratuitas.

Peça de teatro

O Tiroliro

Festa de encerramento 2021/2022
O Tiroliro - Associação de Cultura e Desporto fez
a sua festa de encerramento do ano letivo 2021
-2022, no dia 26 de junho, no Auditório Principal do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL.
O Tiroliro nasceu em 1967, nesta associação desenvolvem-se atividades relacionadas com a
música como piano, violino, guitarra clássica,
guitarra elétrica, flauta de bisel, cavaquinho e
grupo de cantares tradicionais. No próximo ano

letivo haverá também Música para Bebés. Na
área da expressão corporal tem modalidades
como ballet clássico e yoga.
O Tiroliro faz parte da história dos Olivais, foram muitas as crianças e jovens que por lá passaram e que hoje se fixaram na freguesia, e agora como adultos continuam a apoiar o trabalho
desenvolvido pela Professora Ana Azevedo.
Entrega de diplomas

Informações e inscrições: 963776050

Sessão Solene

136º Aniversário SFUCO

A SFUCO tem 136 anos de trabalho dedicado à
cultura e muito em particular ao ensino e desenvolvimento da Arte dos Sons, através da sua
Escola de Música e da sua Banda Filarmónica.
Nesta data tão significativa para esta coletividade e para todos os olivalenses foram entregues
emblemas aos associados que completaram 75,
50, 40 e 25 anos de dedicação associativa.

A sessão solene encerrou com um concerto
da Banda Filarmónica da SFUCO dirigida pelo
Maestro Luís Filipe Henriques Ferreira e no final não faltou o tradicional bolo de aniversário.
A Mesa de Honra foi presidida pelo presidente
da Mesa da Assembleia Geral da SFUCO, Joaquim Ferreira, que a seu convite completou-a com as seguintes individualidades: Duarte
Carreira (Vogal da Junta de Freguesia de Olivais), Dr. André Dores (assessor do vereador
da cultura da CML, Dr. Diogo Moura), Joaquim
Silva (presidente da direção da SFUCO), Albano Ginja (representante da CPCCRD), Martinho
Caetano (presidente da CMP) e Pedro Franco
(presidente da ACCL).

ECDUI TL O
T UR RI AAL

A Sociedade Filarmónica União e Capricho
Olivalense - SFUCO, no âmbito das comemorações do 136º aniversário organizou no dia
25 de junho uma Sessão Solene onde estiveram representados os vários poderes autárquicos e coletividades amigas.

SFUCO

I Encontro de Coros Juvenis
O I Encontro de Coros Juvenis teve lugar, dia 25 de junho, pelas 21h00,
no Auditório da Escola Secundária Eça de Queirós nos Olivais.
Neste encontro com entrada gratuita participaram o Coro Juvenil Regina Coeli e os coros convidados, Cameratinha de Torres Vedras e Os Pequenos Cantores da Pontinha.
Os Cameratinha de Torres Vedras tiveram sob direção de António Gonçalves, acompanhados ao piano por Marcos Cerejo.
O Grupo Coral dos Pequenos cantores da Pontinha foram dirigidos por
Marcos Cerejo.
O Coro Juvenil Regina Coeli dos Olivais teve direção de Carolina Gaspar
e foram acompanhados ao piano por Ana Marques.
Tratou-se de mais um espetáculo a não perder na Freguesia de Olivais,
gratuito e de elevada qualidade, com a particularidade de dar destaque
às vozes dos pequenos grandes talentos dos coros participantes.
Todos juntos proporcionaram ao auditório, um concerto de música coral onde a frescura e o talento juvenil se fizeram notar.

Coro Regina Coeli
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Passeio a Tomar

625 anos da Freguesia de Olivais
Tradicionalmente, todos os anos, no dia 6 de
maio realiza-se um passeio com os naturais dos
Olivais.
Para celebrar os 625 anos da Freguesia de Olivais, este ano, a Junta organizou um passeio seguido de uma visita ao Convento de Cristo em
Tomar.

E DB IRTEOVREISA L

Nesse dia de sol, os Olivalenses saíram bem
cedo da sede da autarquia rumando a Tomar,
em jeito de passeio. A primeira paragem foi feita no Convento de Cristo situado na freguesia
de São João Baptista, cidade de Tomar.

Assembleia
Municipal
das
Crianças
de Lisboa
A 31 de maio decorreu a tomada de posse dos deputados da Assembleia de Crianças de Lisboa.

Tomada de Posse

Esta cidade nasce com o castelo, a 1 de março de 1160, cuja construção, pela Ordem dos
Templários, se prolongou por 44 anos. No século XIV, com a permanência do Infante D. Henrique enquanto administrador da Ordem de Cristo, Tomar beneficia de grande desenvolvimento.
Mais tarde, na sequência da visita da Rainha D.
Maria II, Tomar foi elevada à categoria de cidade em 1844, a primeira do Distrito de Santarém.
Em 1983, a UNESCO reconheceu o conjunto Castelo Templário – Convento de Cristo como Património Mundial.

Acompanhados pelo executivo da Junta de Freguesia de Olivais, os minideputados foram ensaiando o seu discurso com a Vogal da Educação,
Anabela Silva antes de subirem ao palco.
A Margarida Baraças e o Enzo Gomes discursaram
perante a Assembleia Municipal de Lisboa e apresentaram as suas propostas para melhorar a vida
na Freguesia de Olivais.
A participação é um direito que assiste às crianças e está consagrado no artigo 12º da Convenção
sobre os Direitos da Criança.
A Margarida Baraças apresentou várias propostas
para melhorar as condições das escolas, desde a
climatização das salas de aulas, até às condições
e equipamentos disponíveis nas zonas de recreio.

Visita ao Convento de Cristo

Após esta visita cultural decorreu um almoço convívio entre os seniores e a Presidente da
Junta de Freguesia de Olivais, Rute Lima e o respetivo executivo onde tiveram oportunidade
de conversar e estar novamente frente a frente
com as pessoas, retomando a proximidade, os
afetos e a partilha.

Focou também a sua atenção nas artes reforçando que o acesso às mesmas deveria ser gratuito,
através da construção de escolas de artes na Freguesia, com disciplinas como olaria, pintura, teatro de fantoches e infantil.
O Enzo Gomes propôs que se criasse um parque de arborismo, no Parque Urbano dos Olivais,
atualmente subaproveitado pela entidade competente, a Câmara Municipal de Lisboa.
Sugeriu também que se criasse uma pista de obstáculos, para que as crianças pudessem praticar
atividade física gratuita e ao ar livre.
Margarida e Enzo obrigado, a Freguesia de Olivais
está muito bem representada!

Apresentação dos deputados

Aniversário do Centro de Dia de Olivais
O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais completou 18 anos, no
dia 1 de junho.

Na celebração e convívio com os seniores estiveram presentes a Presidente da Junta de Freguesia de Olivais, Rute Lima e o seu executivo.

Fomentando a autonomia dos seniores e estimulando as relações pessoais
e os afetos, este foi mais um dia repleto de emoções investindo-se, no seu
bem-estar, envelhecimento ativo e convívio entre diferentes gerações.

No almoço convívio sopraram as velas do bolo de aniversário desta instituição.
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Este projeto consiste na Resposta Social de Centro de Dia que a Junta
de Freguesia de Olivais presta à comunidade nomeadamente às pessoas
mais idosas, de forma humana e personalizada, tendo em conta as necessidades reais e específicas de cada utente.

18 anos do Centro de Dia

Comissão Social de Freguesia
A Comissão Social de Freguesia de Olivais decorreu a 24 de maio, no Auditório da Escola António Damásio e contou com a presença dos membros
do executivo da Junta de Freguesia de Olivais, técnicos superiores de ação
social, entidades sociais parceiras e membros da Assembleia de Freguesia,
nomeadamente os representantes das bancadas do PSD e do CDS.

dsds

A Vogal das Políticas para a Intervenção Social, Ana Crista relembrou a importância da sinergia que existe entre a autarquia e as instituições, no
sentido de se unirem esforços, para se conseguir uma melhor e mais eficaz resposta social na nossa freguesia.
Foi feita uma reflexão conjunta das necessidades e desafios na área da intervenção social, reforçando a rede de parceiros com as várias entidades
locais que interagem na intervenção social na Freguesia de Olivais.

Comissão Social de Freguesia

58º Aniversário do Centro de Cultura e
Desporto dos Olivais Sul
Nas comemorações estiveram presentes a
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais,
Rute Lima acompanhada do Vogal das Políticas Desportivas, Duarte Carreira.
Em conjunto com os dirigentes, representantes, atletas, sócios e simpatizantes do clube
foram relembrados os valores do desporto e
do apoio aos clubes da freguesia.

Entrega de oferta

Parabéns CCDOS

E DB IRTEOVREISA L

O Centro de Cultura e Desporto dos Olivais Sul
completou 58 anos de existência, no passado
dia 2 de maio.

Comboio Humano do Bairro Bensaúde
A Associação Mulheres sem Fronteiras no âmbito do projeto Bairros Saudáveis organiza diariamente o Comboio Humano do Bairro
Bensaúde, que consiste em levar as crianças à
escola a pé.
Neste bairro onde as crianças vivem num contexto social mais fragilizado, existe a tendência para o absentismo escolar. As famílias não
se organizam com as idas para a escola e as
crianças acabam por faltar.
Este projeto não é nada mais, nada menos do
que um comboio organizado de crianças, que
seguem viagem desde o Bairro Alfredo Bensaúde até à Escola de Santa Maria dos Olivais.
A Vogal da Educação, Anabela Silva e o Vogal
das Políticas Desportivas, Duarte Carreira da
Junta de Freguesia de Olivais acompanharam
o comboio pedonal na deslocação à escola.
Parabéns à Associação das Mulheres Sem
Fronteiras por dinamizar esta iniciativa de forma tão válida.

Percurso até à escola

Vogais Anabela Silva e Duarte Carreira
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Olivais integra mapa
oficial de Valorant
Valorant é um jogo eletrónico gratuito que tem
cerca de 14 milhões de jogadores mensais e é publicado pela Riot Games.
A Riot anunciou oficialmente que o próximo mapa
oficial é inspirado em Portugal, nomeadamente
em elementos icónicos da cidade de Lisboa, onde
elegeram como freguesia configurar neste mapa,
os Olivais.
A história deste jogo não impede de misturar o
design tecnológico típico do universo Valorant,
com os traços característicos das cidades portuguesas, incluindo elementos como os personagens principais do jogo misturados com os azu-

lejos portugueses, as construções tradicionais
da baixa do Porto e Lisboa, as ruas apertadas, os
elétricos, as fitas dos arraiais, como no Santo António e São João, entre outros elementos.
O Valorant Lisboa é considerado uma galeria urbana, repleta de grafitis pelas ruas e prédios da
cidade.
Para promover o mapa em Portugal, foi referido
que ninguém tinha previamente juntado a arte
urbana com o mundo dos videojogos.
O mural da Praça São Salvador nos Olivais, é um
dos cinco grafitis dedicados aos agentes protago-

nistas do universo Valorant e ficou a cargo de Marcelo Lamarca.
O mapa Pearl destaca-se ainda por conter trechos musicais de fado baseados em artistas portugueses. O mapa está disponível desde o dia 22
de junho.

Swap Meet Special
E DB IRTEOVREISA L

Artigos e acessórios para motos

O grupo Swap Meet é um ponto de encontro para
venda de peças usadas para motos.
Nestes pontos de encontro pode encontrar artigos
para os diversos tipos de motos, tais como:
Chopper, as motas mais vistosas e excêntricas, apesar de menos comuns em Portugal, são um autêntico símbolo da cultura norte-americana e beleza.

acomodação de bagagem para viagens. Tal como
o nome indica, este é um modelo desenhado para
quem gosta de fazer grandes “tours” pelas estradas
e têm não só um nível de conforto acima da média,
como também muita tecnologia associada, como ar
condicionado e rádio.
Sport, se ouve na rua uma moto ao longe, então é
provável que seja uma moto deste tipo. Estas são

Custom, as Harley-Davidson são um tipo de motas
mais viradas para o conforto do que propriamente para a velocidade, já que o condutor fica com
o corpo direito durante a condução, embora consigam chegar a valores consideráveis em autoestradas. Tal como as chopper, têm as pedaleiras à frente do condutor, por baixo do motor.
Touring é o tipo de motas preferido dos nómadas,
com altas cilindradas e uma grande capacidade de

Alternativa aos tribunais

Parceria com Centro de Arbitragem da Autónoma e Freguesia de Olivais
Se tem um conflito por resolver e precisa de ajuda,
a Junta de Freguesia de Olivais pode ajudar.
Como alternativa aos tribunais e visando uma justiça de proximidade, a Autarquia de Olivais e o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de
Lisboa, num regime de parceria pretendem conceder aos cidadãos mais e melhor acesso a serviços
jurídicos.
Este protocolo facilita o acesso da população aos
meios extrajudiciais de resolução célere de litígios
com custo reduzido.
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Alguns dos conflitos abrangidos por este protocolo são:

• De índole familiar (relações conjugais, regulação
das responsabilidades parentais, partilhas, heranças, acordos de divórcio),
• Conflitos de consumo (serviços de água, luz, gás,
internet),
• Conflitos com vizinhança,
• Conflitos laborais
• Conflitos administrativos.
Para mais informações ou marcação contacte a
Junta de Freguesia de Olivais: Tel.: 213 177 660 ou
email: geral@jf-olivais.pt

totalmente otimizadas para velocidade, aceleração e controlo sobre a mota, a sportbike obriga o
condutor, a praticamente deitar-se sobre o tanque
de combustível, para chegar ao guiador.
Fique atento às próximas edições destes encontros, aqui poderá encontrar boas oportunidades
de negócio.

O Pobrezinho

Junho é por tradição, o mês dos Santos Populares e nos Olivais houve arraiais
por toda a freguesia.

tiva e Cultural da Encarnação e Olivais – ADCEO, Grupo Musical “O Pobrezinho”,
Ingleses Futebol Clube e a Igreja de São José.

E tivemos muito para fazer como ouvir bandas de baile, comer sardinhas assadas, bifanas, caldo verde e até jogar uma partida de matraquilhos. Claro que depois da refeição não faltou o típico bailarico.

Durante todo o mês de junho os Olivais estiveram em festa. Não houve frio noturno que assustasse, nem calor que demovesse os olivalenses.

Nos Olivais não houve desculpas para perder a programação das festas populares da Freguesia, onde as várias coletividades, igrejas e grupos de escuteiros
marcaram presença.
As entidades promotoras dos melhores arraiais que são nos Olivais foram Futebol Clube Estrelas Lisboa, Agrupamento de Escuteiros 67, Associação Despor-

Igreja São José

Agrupamento 67

COM
E DE IMTO
O RR AI AÇ LÕ E S

Os melhores Arraiais
são os dos Olivais!
Estrelas de Lisboa

ADCEO

Os Ingleses
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Praia Campo Sénior
Envelhecimento saudável e ativo

No decorrer das semanas de atividades, os seniores participantes fazem praia na parte da manhã e
visitam espaços verdes e de lazer na parte da tarde.
Este programa é da exclusiva responsabilidade
da Junta de Freguesia de Olivais, que proporciona momentos lúdicos e de convívio durante
a época balnear prevenindo assim situações de
isolamento e de exclusão social.

Esta iniciativa decorre anualmente, durante os
meses de junho e julho, em vários turnos, cada
qual com a duração de uma semana. O programa inclui locais como Praia do Tamariz no Estoril, Fundação O Século, Tapada da Ajuda, Parque
Marechal Carmona em Cascais, Parque de Monsanto, Fábrica da Pólvora, Parque dos Poetas em
Oeiras, Jardim da Estrela, Parque da Quinta das
Conchas e dos Lilases, Jardim Municipal de Oeiras, Jardim do Campo Grande, entre outros.
Com cerca de 100 participantes todos os anos, o
Praia Campo Sénior funciona como uma atividade
de férias, em época balnear criada a pensar nos

maiores de 55 anos, com grandes momentos de diversão e convívio. Aqui todos têm a possibilidade
de aproveitar um descansado dia de praia, almoços de convívio e muitos momentos divertidos e de
partilha entre pessoas da mesma idade.
Porque o envelhecimento ativo e saudável é
uma das grandes prioridades do nosso executivo, é para nós um grande orgulho constatar que
a cada programa e evento realizado, os laços
que se criam com os nossos fregueses, se estreitam cada vez mais e que todos eles passam a fazer parte da família olivalense.
Após as interrupções que este programa sofreu,
dadas as difíceis circunstâncias que atravessámos com a pandemia por COVID-19, este projeto decorre novamente, com o rigoroso respeito
pelas recomendações da Direção-Geral da Saúde garantindo sempre, que se cumpre o desígnio do combate ao isolamento da população
sénior, promovendo um envelhecimento ativo
e saudável.

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

A S UA J U N TA

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

INTERVENÇÃO SOCIAL EDITORIAL

Praia Campo Sénior é um programa de Verão que
pretende promover o envelhecimento ativo e
saudável, proporcionando aos seniores dias repletos de animação, divertimento e convívio.

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
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
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agenda

da freguesia
Informação Parede de Escalada
Todos os sábados e domingos
Vale do Silêncio
Das 10h00 às 18h00

Olivais apoia o Desporto!

