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A Junta de Freguesia de Santo António 
dos Olivais ao longo dos seus 162 anos 
vem procurando ter uma atividade  
o mais diversificada possível, sempre  
com a preocupação de ir ao encontro  
das necessidades dos seus habitantes. 
Os meios de contato com os residentes 
na Freguesia nem sempre são os mais 
adequados aos seus hábitos diários.  
Assim, para além da página web, vamos 
passar a publicar trimestralmente uma 
revista onde a vida da Junta de Freguesia 
é divulgada em todas as suas vertentes. 
Pretendemos não só informar os cidadãos 
do que vamos fazendo ao longo do ano 
nos diferentes Pelouros, como também dar 
voz às Instituições e pessoas da Freguesia, 
com o objetivo de divulgar o seu trabalho.
Esperamos que este meio de comunicação 
seja útil a todos e permita que a 
informação circule pelas pessoas que  
não têm acesso às novas tecnologias  
pelos mais diversos motivos.

O presidente da 
Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais:

manuel Correia de Oliveira

bOlEtim dA FrEguESiA

de santo antónio

olIvAIS
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Sob o lema de uma Freguesia 
Sempre Solidária, este executi-
vo tem procurado dar continui-
dade à “herança” recebida. para 
além de manter o programa de 
envelhecimento ativo e saudá-
vel nas suas mais variadas for-
mas – aulas de Chi Kung, Yoga, 
Hidroginástica, ensaios do Coro 
misto e das marchas, sessões de 
sensibilização diversas e uma 
panóplia de rastreios – apro-
fundou e ampliou a sua área 
de intervenção na componen-
te social. inaugurou o Centro 
Social partilha e Saber dr. Faus-
to Correia onde, para além da 
disponibilização de roupa, cal-
çado, livros, brinquedos a quem 
mais precisa, oferece acompa-
nhamento ao estudo a crian-
ças e jovens, alfabetização de 
adultos e ateliês diversos (artes 
decorativas, desenho, pintu-
ra, informática). Formalizou a 
Comissão Social de Freguesia 
de Santo António dos Olivais, 
composta por cerca de 40 ins-
tituições, cujo Núcleo executi-

uMA 
frEguESIA 
SEMPrE 
SolIdárIA

vo reúne com regularidade para 
analisar as situações sociais que 
não têm enquadramento junto 
das entidades públicas e/ou 
como forma de complementar 
os apoios junto de quem mais 
precisa. Todo este trabalho é 
coordenado na sede da Junta 
de Freguesia havendo para o 
efeito um gabinete de Ação 
Social, coordenado pela Téc-
nica Superior de Acção Social, 
Catarina Simões, onde quem 
mais precisa é atendido com 
discrição e sigilo e apoiado 
ou encaminhado consoante o 
problema que apresenta. Como 
autarcas cabe-nos desem-
penhar um papel de agentes 
mobilizadores da sociedade 
civil. levar as pessoas a envol-
ver-se nos nossos projetos 
sociais, a tomar consciência 
das dificuldades dos outros e 
a terem um papel preponde-
rante na ajuda. Sabemos que 
os recursos são escassos, que 
as instituições enfrentam fortes 
contingências orçamentais mas 
acreditamos que com o esforço 
e envolvimento de todos con-
seguiremos fazer desta uma 
Freguesia verdadeiramente 
Solidária. A opinião de todos é 
importante para nós pelo que 
todos os contributos são mui-
to bem vindos e ajudam-nos a 
redirecionar a nossa interven-
ção para onde ela é verdadei-
ramente necessária e útil.

IMAgEM 1
São várias as actividades de 
promoção da actividade para 
séniores que existem ao dispor 
dos moradores da freguesia. 
inscreva-se, saia de casa, mexa  
e sinta-se melhor. mais informa-
ções na sua Junta de Freguesia.
(Sujeita a lista de espera)

IMAgEM 2
Rastreios de saúde na Junta  
de Freguesia e outros pontos  
da freguesia. Uma freguesia  
com saúde.

IMAgEM 3
Golfinhos Seniores dos Olivais. 
Aulas de hidroginástica  
para seniores. 
Reinicio das aulas: 
Outubro de 2016. 
Custo:
10€/ano. 
inscrições na Junta de Freguesia 
(Sujeita a lista de espera)

grAçA olIvEIrA
Responsável pelo pelouro  
da Acção Social
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SINTA-SE EM CASA
O pelouro dos espaços verdes e higiene tem como objeti-
vo proceder á limpeza de espaços existentes na freguesia 
devidamente identificados pelo Acordo de Execução de 
delegação de Competências assinado entre o município 
e a Freguesia de Santo António dos Olivais.
este pelouro conta com a colaboração de oito trabalha-
dores, acrescidos de outros que pontualmente, através 
de um protocolo de colaboração existente com o institu-
to de Reinserção Social, vão cumprindo as mais diversas 
tarefas de apoio comunitário.
por iniciativa da própria Junta de Freguesia vimos inter-
vindo em muitos espaços, citadinos e rurais, desde a 
portela à Quinta de S. Jerónimo, passando pela Arregaça, 
Bairro Norton de matos, Quinta da maia, Areeiro, Tovim 
e Chão do Bispo até á zona rural desde o picoto dos 
Barbados, Casal do lobo, Rocha Nova e Cova do Ouro.
A atuação deste pelouro é também efetuada nos estabe-
lecimentos de ensino, num total de vinte, desde a limpeza 
de espaços verdes até á manutenção de infraestruturas, 
mobiliário e outros materiais, tendo sido criada uma equi-
pa de intervenção exclusiva nesta área.
Perante a dimensão geográfica desta Freguesia e a quan-
tidade de trabalho existente, a Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais continuará, como até agora, 
a intervir periodicamente através da limpeza dos mais 
diversos espaços verdes, tentando proporcionar uma 
melhor qualidade de vida a todos os seus habitantes.

A Freguesia de Sto. António dos 
Olivais possui dois cemitérios: o 
principal e o de N. S. das dores.
O Cemitério principal tem seis 
patamares e o cemitério no extre-
mo e lateral à Calçada do espírito 
Santo, com 12 leirões e o total de 
548 sepulturas temporárias.
O Cemitério de N. S. das dores tem 
34 sepulturas temporárias 19 das 
quais foram recuperadas recente-
mente.
existe um grupo de 730 ossários 
simples sendo de recente constru-
ção 114 em terreno recuperado e 
outro de 308 ossários duplos, dos 
quais 98 novos.
Foi posto ao serviço da popula-
ção da Freguesia um cendrário, 
no Cemitério principal, no primei-
ro patamar, com 160 habitáculos, 
anteriormente, ossários para urnas 
com ossadas. por serem muito anti-
gos e pequenos, vão sendo recu-
perados e já começaram a receber 
potes com cinzas.
O objectivo deste executivo, dentro 
do possível, é melhorar as condi-
ções existentes nos dois cemitérios 
(principal e N. S. das dores), ten-
do em vista atingir os parâmetros 
necessários, para que se alcance a 
dignidade que um espaço destina-
do a este fim merece.

IMAgENS 4 E 5
Com duas brigadas permanente-
mente destacadas para o efeito 
é executado um plano de traba-
lhos que visa manter a Freguesia 
limpa em todas as áreas que são 
responsabilidade da Junta.  
Só em 2016 mais de 30 tone-
ladas de detritos foram cortados, 
limpos e recolhidos das várias 
zonas intervencionadas.

MourA TávorA
Responsável pelos espaços Verdes e Higiene

ANTóNIo goMES 
fIguEIrEdo  
Responsável 
pelouro Cemitério
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“o HoMEM Não 
é NAdA AléM 
dAquIlo quE 
A EduCAção 
fAz dElE” 

immANUel KANT

A freguesia de Santo António dos Olivais é a maior freguesia da 
Região Centro e está integrada em plena cidade de Coimbra, 
abrangendo duas áreas distintas: urbana e rural, sendo a mais 
populosa do distrito de Coimbra.
Nesta grande Freguesia existem estabelecimentos de ensino pré
-escolar, ensino Básico e ensino Secundário públicos e privados. 
existem, ainda, estabelecimentos de ensino Superior (Universi-
tário e politécnico) públicos e privados.
Sendo a educação um direito de Todos e um elemento estraté-
gico fundamental para o desenvolvimento de qualquer território, 
a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais surge como 
congregadora de vontades, articulando de forma activa com os 
estabelecimentos de ensino existentes na sua área de abrangên-
cia, de forma a criar sinergias facilitadoras da promoção da sua 
identidade. 
Tendo em conta que a educação não se limita meramente à acti-
vidade formal (trabalho académico), cuja responsabilidade é do 
ministério da educação, a Junta de Freguesia de Santo António 
dos Olivais surge como uma das instituições relevantes que não 
pode estar ausente da acção educativa. Todos os serviços e ini-
ciativas, nomeadamente programas e projectos inovadores e de 
colaboração junto da comunidade educativa por ela desenvol-
vidos visam a superação de assimetrias existentes e facilitar o 
acesso a uma educação de todos e para todos. 
porque a educação é a força motriz do progresso e do desenvol-
vimento de um país, urge investir sobretudo nas gerações mais 
jovens, pois são elas quem irão continuar o amanhã, tornando um 
portugal grande à dimensão europeia.

ANAbElA rAMoS
Responsável pelo pelouro da educação

HorárIo dAS ATIvIdAdES 
do CENTro SoCIAl
1 dE SETEMbro dE 2016 
A 31 dE JulHo dE 2017
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SEguNdA

09:30 – 11:00
Alfabetização 
de Adultos 1

14:00 – 17:00
Ateliê rendas 
e bordados

17:30 – 19:00
Apoio ao estudo
2º/3º ciclos

TErçA

09:30 – 11:00
Alfabetização 
de adultos 2

14:00 – 17:00
Ateliê rendas 
e croché

17:30 – 19:00
Apoio ao estudo
2º/3º ciclos

quArTA

09:30 – 11:00
encerrado

14:00 – 17:00
Ateliê Artes 
decorativas

17:30 – 19:00
Apoio ao estudo
2º/3º ciclos
Apoio ao estudo 
1º ciclo

quINTA

09:30 – 11:00
Alfabetização 
de Adultos 3

14:00 – 17:00
Ateliê Artes 
decorativas/
Artesanato Urbano

17:30 – 19:00
Apoio ao estudo
2º/3º ciclos

Actualmente o centro social 
desenvolve várias actividade 
de valorizaçãoo pessoal  
e de apoio escolar. A começar 
brevemente estão a ser pre-
paradas aulas de informática 
e cavaquinho. inscrições na 
Junta de Freguesia.

SExTA-fEIrA

09:30 – 11:00
encerrado

14:00 – 17:00
Ateliê de 
Costura

17:30 – 19:00
Apoio ao estudo 
2º/3º ciclos
Apoio ao estudo
1º ciclo

IMAgEM 6
Feira de Artesanato 2016. Num 
novo local, pavilhão do União  
de Coimbra na Solum realizou-se 
mais uma edição de uma mostra 
de artes e ofícios que já começa 
a deixar marca na cidade.  
Adicionalmente decorreu ainda 
um conjunto de espetáculos 
musicais que animaram  
o espaço diariamente.

6 | BOleTim dA FRegUeSiA 
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Os vários pontos de atendimento 
da Junta de Freguesia prestam 
auxílio a mais de 650 pessoas por 
dia em média.

IMAgEM 7
Foi inaugurado no 1º semestre 
do ano a nova Sala polivalente 
que se encontra nas instalações 
da sede da Junta. esta sala está 
disponível para uso dos habi-
tantes da freguesia mediante 
solicitação. Ao longo dos últimos 
meses têm sido realizados 
algumas sessões de esclareci-
mentos, workshops e palestras.  
A nova sala é uma mais valia.

fAzEr MAIS CoM MENoS

depois de uma inesquecível experiência autárquica, 
vivida na Câmara municipal de Coimbra durante os 
primeiros anos do portugal livre e democrático, não 
estava nos meus propósitos abraçar esta actividade, 
mas os apelos insistentes de dois Amigos – O Francis-
co Andrade e o manuel Oliveira – falaram mais alto e 
aqui estou numa função aparentemente menor, mas 
que na verdade tem reflexos directos numa optimiza-
ção da acção do executivo. graças à versatilidade do 
Técnico informático paulo Correia e à qualidade do 
seu trabalho, tem sido possível, renegociando contra-
tos, lançando concursos sempre com resultados mais 
favoráveis para a Junta, colocando à disposição desta 
maior quantidade de meios materiais, geradores, por 
exemplo, de mais e melhores apoios sociais, de um 
número crescente de actividades lúdicas e culturais, 
de um olhar mais atento para a Juventude, etc.
Operamos uma credibilização cada vez maior junto 
dos fornecedores que se traduz em descontos directos, 
logo, menos índice de despesas.
Cremos que estamos no caminho certo e nele prome-
temos prosseguir para bem da Freguesia de Santo 
António dos Olivais.

PEdro MENdES AbrEu
Responsável pelo pelouro Financeiro
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CulTurAlMENTE 
ACTIvoS
Sendo Santo António dos Olivais uma fregue-
sia com grande dimensão, temos desenvolvido 
a nossa intervenção com base numa política 
de organização e promoção de iniciativas que 
permitam a todos os habitantes da freguesia, 
ter mais próximo de si o acesso a produções 
culturais diversificadas. Nesse contexto, vamos 
mantendo algumas actividades já existentes, por 
estarem ligadas a tradições muito enraizadas, 
mas ao mesmo tempo, apostamos na promoção 
de novos projetos culturais, inovadores e criati-
vos, em locais diversificados da freguesia, que 
se enquadrem na nossa filosofia cultural. Para o 
desenvolvimento destes novos projetos, temos 
estabelecido parcerias com vários agentes cultu-
rais – Associações Culturais e Recreativas, esco-
las de Artes, escolas de Teatro, música, dança 
e outros pólos dinamizadores da cultura. estas 
parcerias têm-nos permitido, de ano para ano, 
chegar a diferentes públicos ao mesmo tempo 
que percorremos trilhos culturais inexplorados 
na nossa Freguesia. 
Temos igualmente dado primazia à dinamização 
de oficinas e workshops nas mais diversas áreas 
culturais, numa ótica de promoção da partilha e 
saber entre seniores e jovens, com o intuito que 
as diferentes artes e ofícios que ainda existem 
na Freguesia não se diluam no tempo. 
É esta dinâmica entre a preservação das raízes 
culturais da Freguesia e a disponibilidade/capa-
cidade de ouvir a opinião de todos para abraçar 
novos e diferentes projetos que nos permite ser 
uma Freguesia ativa em termos culturais.

IMAgEM 8
pintura da escadaria junto à Fonte da Talha 
pelos alunos da escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores. Apoiamos iniciativas 
da sociedade civil que nos são propostas 
e que visam melhorar a qualidade de vida 
dos habitantes da freguesia.

IMAgEM 9
Os vários pontos de atendimento da  
Junta de Freguesia prestam auxílio  
a mais de 1280 pessoas por dia em média.

IMAgEM 10
Têm sido levado a efeitos várias sessões  
de esclarecimento para a população em 
geral em temos tão diferentes como 
direitos do consumidor e ou como 
aumentar a sua segurança pessoal. 

grAçA olIvEIrA
Responsável pelo pelouro da Cultura
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uM ESTAdo 
dE ESPIríTo
O pelouro da Juventude continua a desenvolver 
a sua atividade de forma a conseguir promover 
a envolvência de todos, nesta tão abrangente 
temática que é a Juventude.
Foi pioneiro em 2014, no concelho de Coimbra, 
ao lançar o i Orçamento participativo Jovem, no 
intuito de potenciar os valores da democracia, 
num sector ainda em formação e mutação como 
é o da Juventude, criando condições para a sua 
participação na sociedade.
A edição do OpJ 2017 pretende ir mais longe 
permitindo que sejam 3 propostas que possam 
ser concretizadas, e não 2 como nas anteriores 
edições, sendo que para isso, será aumentando 
o valor total afeto ao Orçamento participativo 
Jovem para €15.000,00.

João PErEIrA bElo
Responsável pelo pelouro da Juventude

IMAgEM 11
Concerto Final do iii estágio da Orquestra da 
Associação de estudantes do Conservatório de 
Música de Coimbra. Esta iniciativa  decorreu no 
âmbito de uma candidatura ao ii Orçamento 
participativo Jovem da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais. Setembro de 2016

IMAgEM 12
para colmatar a falta de um posto de aten-
dimento dos Correios a Junta de Freguesia 
instalou um nas antigas instalações de escola 
primária na Rua Bernardo Albuquer, junto ao 
pavilhão dos Olivais, e que funciona como  
qualquer outro posto de atendimento.

IMAgEM 13
Caminhada Solidária Spem/Coimbra
(Sociedade portuguesa de esclerose múltipla)
início: 09H00 
ponto de encontro: 
Vale das Flores — Coimbra
inscrição Solidária: 
mínimo 3 que reverte para a Spem/Coimbra.

inscrições no local ou para:
coimbra-geral@spem.pt 
cluve.vet@gmail.com
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Sendo o desporto reconhecido como uma das 
atividades que proporciona a melhoria de quali-
dade de vida das pessoas, as relações sociais e a 
ocupação de tempos livres representando ainda 
um excelente meio de inclusão social, é dever 
desta Junta desafiar-se a si mesma lançando o 
repto a todos os seus habitantes no sentido de 
potenciarem e tornarem mais salutar a prática 
desportiva, ajudando a aumentar o número de 
praticantes na freguesia.
para atingir tal objetivo o executivo objetivou 
como prioridade um projeto de atividade física 
e desportiva, abrangente e dinâmico, aberto a 
todas as idades, envolvendo todos os agentes 
desportivos, sobretudo os ligados ao movimen-
to associativo, prevendo a realização de várias 
iniciativas e eventos desportivos, bem como a 
requalificação e utilização de equipamentos des-
portivos já existentes até à construção e apro-
veitamento de outros.
Numa freguesia com a extensão e abrangência 
social de Santo António dos Olivais, era impor-
tante criar novos espaços de convivência social e 
prática desportiva, bem como apoiar dentro das 
suas possibilidades, as diversas instituições exis-
tentes que, com parcos recursos, vão subsistin-
do e dando largas à imaginação para manterem 
saudável muita da atividade física que se vem 
desenvolvendo na freguesia, apoio que vem sen-
do feito através da atribuição de subsídios anuais 
na base do Regulamento desportivo da Fregue-
sia, bem como da atribuição de outros apoios 
a representantes dos clubes e da freguesia em 
eventos de carácter nacional e internacional.
Todos juntos e em parceria, temos procurado 
trabalhar no sentido de anualmente reforçar e 
aumentar as iniciativas através da aposta numa 
dinâmica progressiva de interação com os clu-
bes e coletividades tentando cumprir todos os 
objetivos delineados.
Existem condições físicas e geográficas diversas, 
mais apelativas se comparadas com outras, exis-
tem infraestruturas acolhedoras e tecnicamente 
aceitáveis, temos ampla massa humana desejosa 
de continuar a prática física e desportiva, res-
tando unicamente à Junta cumprir o seu papel, 
dinamizar e criar novos hábitos de manutenção 
e competição física através dos diversos atores, 
que direta ou indiretamente acreditam ou atuam 
nesta área.

dESPorTo 
ENquANTo 
PoTENCIAdor 
dE SAúdE

MourA TAvórA
Responsável pelo pelouro do desporto
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SANTo ANTóNIo doS olIvAIS
O mAiS impORTANTe SãO AS peSSOAS



CENTro SoCIAl 

+351 926 373 738
Horário: 2ª, 3ª e 5ª das 09h30  
às 12h00 e das 14h00 às 17h30
4ª e 6ª das 14h00 às 19h00

ESTAção doS CTT

R. Bernardo de Albuquerque 
132 – Olivais
+351 966 233 630 
Horário: 2ª a 6ª das 09h00 às 17h45

JuNTA dE frEguESIA 
dE SANTo ANTóNIo doS olIvAIS

Rua Flávio Rodrigues n.º 21
3000-550 Coimbra

+351 239 790 900 / +351 963 963 100
jfsao@hotmail.com
www.jfsao.pt
www.facebook.com/FSAOlivais

Horário: 2ª a 6ª das 9h30 às 13h00 
e das 14h00 às 17h30

CEMITérIo

+351 239 701 626
Horário: 2ª a Sáb das 08h00  
às 17h00
dom e Feriaodos das 08h00  
às 13h00

SANTo ANTóNIo doS olIvAIS 
UmA FRegUeSiA ViVA 
AO SeRViçO de TOdOS


