
Marvila
[ nº 3 ]  [ Março 2019 ] [ Distribuição gratuita ]

Revista da Junta de Freguesia

DIA DE MARVILA
REPORTAGEM
Freguesia inicia 
comemorações 

do 60° aniversário

FERNANDO 
MEDINA

REPORTAGEM
Um dia a ouvir Marvila

SUSANA 
GUIMARÃES

ENTREVISTA
“O crescimento de Lisboa 

passa por Marvila”

anos



[ 2 ] Marvila . Março 2019

[executivo]

José António Videira
Presidente
Administração; Recursos Humanos; 
Comunicação e Imagem; 
Espaço Público e Estrutura Verde
secretaria.presidente@jf-marvila.pt

Joaquim 
Cerqueira Brito

Vogal
Substituição do Presidente

Desporto e Cultura
joaquim.brito@jf-marvila.pt

Cristina 
Abreu

Vogal
Ação Social; Educação; 

Higiene Urbana e Saúde
cristina.abreu@jf-marvila.pt

Maria 
Cintra

Vogal
Secretária do 

Órgão Executivo
maria.cintra@jf-marvila.pt

João Carlos 
Santos

Vogal
Segurança; Mobilidade; 
Economia e Inovação

jclsantos@jf-marvila.pt

Susana Costa 
Guimarães

Tesoureira
Juventude 

e Habitação
susana.guimaraes@jf-marvila.pt

José Amaral 
da Silva

Vogal
Património; Comércio 

e Urbanismo
amaral.silva@jf-marvila.pt

Ficha técnica:
Coordenação: José António Videira / Produção e Conteúdos: Gabinete de Comunicação da Junta de Freguesia de Marvila / 
Colaboração: Ricardo Ribeiro / Foto de capa: Luís Catarino / Depósito Legal: 237649/06 / Tiragem: 17 mil exemplares / 
Contacto: comunicacao@jf-marvila.pt

Executivo da Junta 
de Freguesia de Marvila

Contactos:

JUNTA DE FREGUESIA 
DE MARVILA
Av. Paulo VI, 60
1950-231 Lisboa

Telefone: 218 310 350
Email: info@jf-marvila.pt

www.jf-marvila.pt

HORÁRIO:
[ De segunda a sexta-feira
das 9h30 às 17h30 ]

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 
DA TESOURARIA 
[ De segunda a sexta-feira 
das 8h30 às 17h ] 

HORÁRIO DE 
LICENCIAMENTO 
DE CANÍDEOS
[ Das 11h às 17h ]

ATENDIMENTO 
SOCIAL
[ Terças das 10h às 13h ]
[ Quartas e Quintas das 
14h às 17h ] 
Marcações pelo telefone 



 Março 2019 . Marvila [ 3 ]

[editorial]

Marvilenses,

Este ano comemoramos os 60 anos da 
freguesia de Marvila.
Honramos o Passado, celebrando o Fu-
turo.
Revemo-nos no passado olhando para os 
símbolos do nosso Brasão: a Roda Denta-
da, o Rio e o Caminho de Ferro.
Por isso, a imagem das comemorações 
destes 60 anos recuperam esses mesmos 
símbolos. O desenho será mais moderno 
mas o espírito é o mesmo.
O caminho de ferro que outrora trouxe 
de outras zonas do país muita gente que 
procurava na capital uma vida melhor, 
continua a simbolizar o espírito de Marvi-
la: uma terra que sabe acolher pessoas e 
culturas de outras terras; uma terra que 
procura sempre novos caminhos para o 
desenvolvimento.
O Rio, que sempre acompanhou Marvila, e 
que foi ganha pão de pescadores, também 
hoje se mantém como um forte símbolo: 
um desafio para que o Ambiente seja cada 
vez mais aprazível para todos os Marvilen- 
ses e que correndo para algo maior, como 
o Mar, seja igualmente uma inspiração 
para todos nós procurarmos algo maior: o 
bem estar de todos os Marvilenses.
A roda dentada de uma indústria que 
deixou marcas históricas na nossa fre- 
guesia. Também ela, a roda dentada, se 
mantém como símbolo. Do trabalho, do 
investimento e do empreendedorismo. 
Hoje já são poucas as indústrias de fábri-
cas com chaminés. Mas surgem outras 
indústrias. Tecnológicas, culturais e, até, 
turísticas.
Olhando para Lisboa, de imediato se 
percebe que é por aqui que a cidade 
crescerá.
Por isso, passados 60 anos celebramos 
Marvila com a certeza de que o Futuro 
mora aqui.

O FUTURO MORA AQUI

José António 
Videira
Presidente 
da Junta 
de Freguesia 
de Marvila

anos
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[reportagem]

A 3ª Edição do Conselho Educativo 
de Marvila (CEM) Júnior, sob o tema 
“Eu sou porque tu és: Viver Marvila” 
juntou, a 7 Novembro 2018, no Colégio 
Valsassina, cerca de 130 crianças e 
jovens (do Pré-Escolar até ao Ensino 
Secundário) de 18 equipamentos de 
ensino de Marvila, distribuídos por 
8 grupos de trabalho.
Quanto às entidades que participaram 
neste evento, destacam-se:
• Agrupamento de Escolas D. Dinis: 
EB1/JI Luiza Neto Jorge, EB1/JI n.º 195, 
EB1/JI dos Lóios, EB1/JI Dr. João dos 
Santos,EB1 Professor Agostinho da 
Silva, EB 2+3 de Marvila, EB 2+3 Damião 
de Góis e Escola Secundária D. Dinis
• Associação Ester Janz
• ATM – Associação Tempo de Mudar

Crianças desejam soluções para o bem estar e boa vizinhança.

CEM JÚNIOR: 
As crianças têm a palavra

18 equipamentos 
de ensino

“Eu sou porque tu és: 
Viver Marvila”, foi o 
tema do encontro.

• Centro Social e Paroquial 
S. Maximiliano Kolbe
• Colégio Cesário Verde
• Colégio Valsassina
• EB1/JI do Bairro do Armador
• IAC – Instituto de Apoio à Criança
• Nuclisol Jean Piaget Armador
• Nuclisol Jean Piaget Condado
• Nuclisol Jean Piaget Lóios  
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: 
CAI Vale Fundão 2 e CAI Dr. José Domin-
gos Barreiro
• UNICEF Portugal
Neste dia, os alunos trocaram ideias, 
partilharam opiniões e debateram a 
importância, os aspetos positivos e 
a melhorar, da comunidade em que 
vivem e das escolas que frequentam. 
Com esta iniciativa foi possível dar voz 
às crianças e jovens de Marvila, acre-
ditando que eles são promotores de 
mudança positiva. É também com base 
nas suas necessidades e opiniões, que 
se desenvolverão ações que melhorem 
o futuro de todos.
Posteriormente, a 29 Janeiro 2019 e na 
Biblioteca de Marvila, teve lugar a apre-
sentação pública dos resultados obtidos. 
As principais conclusões, apresentadas 
pelos alunos, passam por promover 
atividades que favoreçam o bem-estar 
comunitário e a boa vizinhança, desde 
campanhas de limpeza nos bairros, 
abrigos para animais, ações de sensibi-
lização, fóruns de debate e intercâmbios 
entre escolas, reforçando a importância 
de atividades conjuntas.
Posteriormente será até realizado 
um Festival Educativo, anual, onde se 
apresentará o que de melhor se faz nas 
escolas da freguesia. ]
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[reportagem]

O Professor Doutor João Calado, presidente da 
Área Departamental de Engenharia Mecânica 
do ISEL, conduz-nos por entre corredores e 
salas até que as portas se abrem para aquilo 
que parece ser, simultaneamente, um enorme 
laboratório e garagem. E é. 
Ali se projeta e constrói, de raíz, um veículo muito 
especial: um carro de competição a lembrar os 
Fórmula 1. Por isso, o projeto recebe o nome de 
Formula Student.

Como nasce este projeto?
O Formula Student nasce da vontade de um 
grupo de alunos criar um carro de competição 
para concorrer internacionalmente. A Área 
Departamental de Engenharia Mecânica do 
ISEL apoiou de imediato, porque está é uma 
excelente forma dos alunos desta, e de outras 
áreas, aplicarem na prática o seus conheci-
mentos. Cumpre-se, assim, aquilo que é muito 
prezado nesta instituição: saber fazer.

Construir um carro destes, de raíz, deve exi-
gir um grande esforço financeiro...
Sem dúvida. Este projeto assenta essencial-
mente no apoio de patrocinadores não só 
através de apoio financeiro mas também 
através de cedência de material. Aliás, esse 
é outro aspeto didático. Antes de se iniciar 
o projeto, este é sujeito a um business plan 
elaborado pelos alunos que, assim, mais uma 
vez, têm a oportunidade de por em prática os 
conhecimentos adquiridos.

Dois alunos seguem atentamente a con-
versa. Face à nossa curiosidade pelo preço 
de custo do carro, professor remete a res- 
posta para o coordenador da equipa, Eurico 
Bual. “30 a 35 mil euros, mas não está incluído 
muito trabalho”.
Eurico, já que entrou na conversa, aproveita 
para apresentar o bólide: “é um carro elétrico, 
com 100 cavalos, pesa 250 quilos e pode chegar 
aos 100 kms/h em 2 segundos”. Esta é apenas 
parte da resposta à pergunta “se tivesse de me 
vender o carro, o que diria?”. Está comprado! Fi-
camos ainda a saber que há cerca de 70 alunos 
envolvidos na sua construção e que esta nova 
versão é ainda mais leve e manobrável. 
O Professor João Calado está visivelmente satis- 
feito com a apresentação e entusiasma-se quan-
do se aborda outro assunto.

ENGENHARIA MECÂNICA DO ISEL 
A fórmula do futuro

Qual a relação da sua Área Departamental 
de Engenharia com a comunidade?
É algo a que damos muita importância. Pro-
porcionarmos regularmente visitas a alunos 
de escolas secundárias para nos conhecerem. 
Tentamos incutir-lhes o gosto pela engenharia e 
fazer com que nos escolham quando seguirem 
a sua vida universitária. Temos também alguns 
programas no âmbito da “Ciência Viva” com cur-
sos de pequena duração e, neste momento, es-
tamos a trabalhar numa parceria com a Junta de 
Freguesia de Marvila no sentido de realizarmos 
trabalhos finais de mestrado para resolver pro- 
blemas reais e concretos, de modo a que seja 
fornecido um serviço público ainda melhor.

Muito do que acontece nos laboratórios do 
ISEL passa depois para o nosso dia a dia...
Mais do que a generalidades das pessoas ima- 
gina. A Via Verde, por exemplo, é um projeto 
português mas que usava equipamento norue-
guês. O ISEL contribuiu com a construção de 
equipamento nacional o que fez baixar imenso 
os custos.
Outro exemplo, é o sistema de radares instala-
dos nas auto-estradas e outras vias.
Agora estamos a apostar fortemente na robóti-
ca. A robótica é o futuro. Estamos a desenvolver 
um braço robótico para limpar, de uma forma 
eficaz e segura, cisternas de hidrocarbonetos. 
Mas temos, igualmente, vários projetos na área 
da robótica móvel, que mais tarde ou mais cedo 
vai entrar no quotidiano de toda a gente.
E assim, depois de ouvir o Professor João Calado, 
ficamos com a convicção que, de facto, o Futuro 
mora aqui. Em Marvila. ]

Formula Student
O bólide Fórmula 
Student

Um carro elétrico que 
precisa de 2 segundos para 
chegar aos 100kms/h



[ 6 ] Marvila . Março 2019

O Futuro 
mora aqui

60 ANOS 
DE MARVILA

O dia da Freguesia marcou o início das comemorações.

7 de Fevereiro de 2019.
10 da manhã.
Dezenas de crianças, provenientes das várias 
escolas de Marvila, davam o tom para aquele 
que seria um dia marcante: o Dia de Marvila. 
O dia em que se iniciavam, oficialmente, 
as comemorações dos 60 anos da nossa 
freguesia.
A energia das crianças era contagiante e 
nada melhor do que o Futuro de Marvila 
para hastear as bandeiras. De Marvila e de 
Portugal.
Exultante, uma avó não se conteve: “Que 
orgulho para mim, que vivi no Bairro do 
Chinês assistir à minha neta a hastear a 
bandeira de Marvila”.
Cantaram-se os Hinos de Marvila e Nacional, 
primorosamente acompanhados pela Banda 
da ACULMA.
O presidente da CML, Fernando Medina, fez 
questão em estar presente e, como todos 
os outros presentes, dirigiu-se, depois, 
para o Salão Nobre da JFM, para a sessão 
da Assembleia de Freguesia especialmente 
agendada para a comemoração.
Foi então a vez dos representante dos 
partidos políticos, com assento na Assembleia, 
tomarem a palavra.
Independentemente do seu posicionamento 
político foi notório um traço comum: o 
orgulho em ser Marvilense.
Através das várias intervenções revisitou-se 
a História de Marvila, nalguns casos mesmo 
antes de ter essa designação. Lembraram-se 
usos e costumes, os tempos da Revolução 
Industrial, as dificuldades de quem chegou 
de outros pontos do país para procurar vida 
melhor na capital, os desafios a nível social e 
económico, as potencialidades, o que foi bem 
feito e o que ainda está por fazer.

Assim se fez uma radiografia detalhada e com 
várias opiniões como é próprio de um órgão 
democrático.
José António Videira, sintetizou esses olhares 
com a história de um marvilense, o Henrique 
da Farmácia. Da chegada do Norte, à luta por 
uma vida melhor, passando pela esperança de 
um futuro sólido para os seus filhos, ali ficou 
a história do Henrique, afinal um paralelo à 

D

[reportagem]
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 O encontro de duas   
 gerações: as crianças  
 que hastearam as  
 bandeiras e os antigos 
 presidentes da Junta 
 de Marvila que foram 
 homenageados. 

História de Marvila e das suas gentes.
Não faltou um momento de agradecimento, 
traduzido com a oferta de uma salva 
comemorativa, a Fernando Romão Martins 
da Silva, António Augusto Pereira e Belarmino 
Ferreira Fernandes Silva, antigos presidentes 
da Junta de Marvila.
O Dia de Marvila prosseguiu, à tarde, na 
Escola Secundária D.Dinis.

Muito antes da hora marcada já se adivinhava 
que o auditório iria esgotar.
E assim foi, durante quase duas horas, numa 
festa especialmente dedicada aos seniores.
Cantou-se, dançou-se e houve, também, 
muitos aplausos para os grupos de instituições 
e associações que se voluntariaram para 
fazer a festa.
Depois dos mais velhos, foi a vez dos jovens 
fazerem a sua festa ao som de um DJ.
Um dia repleto de emoções com muitas 
lembranças dos últimos 60 anos. mas com os 
olhos postos mais adiante. Como dizia José 
António Videira, presidente da JFM, “o Futuro 
mora aqui. Em Marvila”..]

[reportagem]
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MARÇO

21
Festa da Flor/ 
Caminhada 
dos 60 anos 
(com participação 
de todos os bairros) 

Celebração 
da Primavera

ABRIL
  Tertúlias *  

Feira da Saúde
05

Grande Prémio 
07

Caminhadas 
com História

17

Grande Prémio 
de Atletismo

27

MAIO

 Exposição  
 Marvila e  
 Monumentos * 

Comemoração 
50 anos Futebol 
Clube Rossão

04,05 e 06

Marvila Run
18

Rally Paper
19

Dia de África
25

Campeonato 
Nacional  
de Capoeira

26

Sarau Desportivo
05

 Festival de Bandas*  

JUNHO

Marvila Tejo
06,07 e 08

Passeio Mistério
23

Maratona  
de Futsal

07 e 08

Festival de Luz

 Torneio  
 de Andebol * 

 Exposição   
 Fotográfica*  

JULHO

 Música no Coreto* 

Festa da Amizade
07
Marvila Run Party
06

O Fado Sai à Rua
6, 13, 20, 27

SETEMBRO
 Rock the House* 

Milha Urbana
05

Feira Medieval 
de Marvila

27,28 e 29

 Marvila Imaginária*  

OUTUBRO
 Festival dos  Grupos 
 Comunitários * 

Gala do Desporto
27
 Congresso – 60 anos  
 Desenvolvimento 
 Social*  

NOVEMBRO

Magusto de Marvila
10

Grande Gala 
Fado Mora Aqui

16

DEZEMBRO
 Concerto de Natal * 

 2020  

 Cinema/Debate  
 sobre Marvila* 

 Concerto Ano Novo * 

Corrida dos Reis
06

Open Boxe Marvila
01 e 02

Encerramento 60 anos
06

JANEIRO

FEVEREIRO

Programa provisório. Não são apresentados alguns eventos projetados mas ainda 
sujeitos a confirmação por parte de entidades participantes ;  * Data a definir 

  35º aniversário da SPEM * 



Como participar  
| Publicar no 
Facebook pessoal 
de cada autor com 
#60anosjfMarvila

| Identificar o 
Facebook da Junta 
de Freguesia de 
Marvila e o da 
Nuclisol Jean Piaget

| Referir a categoria 
ou a idade

Data de entrega 
| De 7 Fevereiro 
a 15 de Abril 
às 15h00

Destinatários  
| Todos os cidadãos

Categorias
| Maiores de 40 anos 
| Dos 25 aos 39 anos
| Dos 18 aos 24 anos 
| Dos 10 aos 17 anos
| Dos 6 aos 9 anos 
| Dos 2 aos 5 anos

Vencedores
| A poesia com 
mais “gostos” de 
cada categoria

Condições de participação no regulamento 
no site da Junta de Freguesia de Marvila 
e no site da Nuclisol Jean Piaget.

anos

Marvila
feita poema
 Concurso de Poesia 
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[entrevista]

Há 60 anos 
com Marvila 
no coração

JOAQUIM 
FURTADO

Joaquim Vitorino Ribeiro Furtado nasceu a 29 
de maio de 1947.
Por esses dias  a Freguesia de Marvila não tinha 
sido criada, mas já havia a Rua de Marvila e foi 
no número 125 que este nosso amigo apren-
deu a falar e a andar.
Desde sempre soube que era de Marvila.
Filho da zona Oriental de Lisboa, estudou na Es-
cola do Senhor Falcato e da Dona Marta, na Fre- 
guesia do Beato, onde completou a quarta classe. 
Terminada a quarta classe foi para o prepa-
ratório (atual quinto e sexto ano), na Escola 
Nuno Gonçalves, na Penha de França. Naque-
les tempos, muitos ficavam pela quarta classe, 
mas a energia e a sede por conhecimento deste 
marvilense, levou-o a continuar os estudos no 
Curso Comercial, primeiro durante o dia e, mais 
tarde, aos 14 anos de idade, quando começou 
a trabalhar, no período da noite.
O Ribeiro Furtado tinha 14 anos quando entrou 
na Fábrica dos Sabões, uma das empresas do 
grupo das Famílias Beirão da Veiga e Rocha dos 
Santos. Diz, Joaquim Furtado, que “eram uns 
patrões presentes e que conheciam os aproxi-
madamente 600 trabalhadores pelo nome”.
O então paquete Ribeiro Furtado, estudava de 
noite e, durante o dia , aprendia a trabalhar, sem-
pre pronto para desempenhar qualquer função.
Rapidamente aprendeu todas as funções 
que o rodeavam, atento, inteligente, humilde, 
sempre pronto para ouvir, sem vaidades, sem 
necessidade de se afirmar perante os outros, 
mas sempre reivindicativo dos valores morais e 
éticos que lhe pareciam corretos, o que mais 
tarde “me pode ter custado uma promoção”, 
admite, mas que não lhe fez falta, porque “faria 
mais falta perder a minha essência”
Chegado à área comercial, começou como 

praticante e, passados dois anos, foi nomeado 
terceiro escriturário. O futuro era promissor e 
já com a sua paixão pelo desporto terminou o 
curso de vigilância e assistência a jogadores de 
futebol da AFL – Associação de Futebol de Lis-
boa - em 1968.
“Mas o serviço militar não podia esperar”, 
lamenta. 
Joaquim tinha fazer uma pausa na sua carrei-
ra. O mancebo teria de ser enviado para uma 
província ultramarina, numa lotaria própria das 
guerras, que não sendo a morte certa era uma 
incerteza de regresso. 
A primeira imagem que tem de Cabo Verde, em 
1969, é do Navio Manuel Alfredo. “Vi uma ter- 
-ra árida. Os meus olhos não queriam acreditar 
que tinha percorrido perto de 3000 quilóme-
tros para conhecer a fome que não conhecia 
na minha  Marvila”, recorda.
Na recruta, tinha estudado cartografia e foi com 
estes conhecimentos que ajudou a fazer a Carta 
Militar de Cabo Verde. “Caminhei debaixo de um 
sol sem tréguas, mas sempre era melhor do que 
as balas que poderia ter conhecido na Guiné”.
Cabo Verde começava a ser uma realidade. A 
caminho de dois anos do serviço militar, foi des- 
tacado para a Ilha de Santo Antão. Ía matando a 
fome como podia, algumas vezes com cachupa e 
“quando tinha sorte cachupa com milho de leite”.

  Joaquim Furtado    
 tinha 14 anos quando        
 começou a trabalhar 

 na Fábrica dos Sabões.
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[entrevista]

Mas  o coração sentia falta da sua terra, da sua 
família, da sua pátria, de Marvila. Esse vazio foi 
preenchido com um novo amor, um amor que 
se transformou em casamento a 1 de maio de 
1971, a menos de um mês de terminar a sua 
comissão em África. No final de maio, Joaquim 
Furtado, já casado, voltou para Portugal Conti-
nental e para a sua Marvila retomando o em-
prego na área Comercial da Fábrica dos Sabões, 
tendo chegado a subchefe.
Os cursos na área do desporto continuaram. 
Em 1979, curso de internacional de enfer-
magem desportiva. Em 1987, curso de assistên-
cia a jogadores de futebol (massagista), o que 
o levou a ser massagista do Clube Oriental de 
Lisboa durante 12 anos, do Clube Futebol o Be-
lenenses durante 3 anos, do Grupo Desportivo 
Samora Correia, por 3  anos, do Hóquei Clube 
do Turquel por 12 anos, das seleções nacionais 
de Hóquei Patins entre 93 e 97 e do Sporting 
Club de Portugal, durante 2 anos. 
“Sempre conciliando esta paixão com o meu 
trabalho e a minha família”, sublinha, orgulhoso.
O Sr. Furtado sabe a importância da senhora 
sua mulher, mãe dos seus filhos. “O mais velho 
tem agora 45 anos e a rapariga está com 36. A 
minha mulher é uma grande senhora”.
Em 1995 a fábrica teve de encerrar. O que 
parecia impossível anos antes, “até porque os 

trabalhadores estavam na sua maioria satis-
feitos, aconteceu. Mas as alterações nos qua-
dros superiores da fábrica, pessoas de fora do 
grupo, desconhecidas dos colegas e que não 
eram vistos com bons olhos, foram criando 
algumas convulsões nesta fábrica do Sabão 
Offenbach, conhecido como azul e branco, 
sendo muita da produção de sabão em barra 
destinada a exportação”.
Joaquim Furtado, continua a trabalhar no 
noutra empresa grupo e no desporto, vencen-
do o Troféu Serpa em 1996, troféu esse, que 
após o consentimento da sua família, ofereceu 
ao Hóquei Clube de Turquel. “Está bem entre- 
gue, está na sala de troféus do clube”.
Mas para além desse titulo, foi Campeão da 
Europa de Seniores, esteve no torneio de Mon-
treux, no torneiro de Paris, foi campeão nacio- 
nal da II Divisão, finalista da taça de Portugal, fi-
nalista do campeonato de Futebol da III Divisão. 
Podemos, pois, concluir que é um massagista 
de mãos cheias.
Como praticamente, foi atleta de futebol, an-
debol, marcha, corrida e basquetebol, modali-
dade onde foi vice campeão da II Divisão.
Foi, também, dirigente da Sociedade Musical 3 
d’agosto de 1885. Tem saudades de ver a sua 
rua, a Rua de Marvila, com mais vida e recorda os 
tempos em que treinava equipas de Basquete-
bol e do “Projeto Mini Basquetebol”. “Foi nos 
anos 80. Por lá treinavam jovens até aos 14 anos”
É um dos projetos que gostaria de reativar na 
nossa Freguesia. Quando perguntamos se tem 
tempo, responde sempre que sim, porque não 
suporta estar quieto, ou simplesmente abran-
dar o ritmo. “É esta vida cheia que me motiva 
a ser cada vez melhor”. Tem uma jovialidade 
contagiante e aproveita para convidar os mar-
vilenses, entre os 8 e os 90 anos, a praticar mar-
cha no Centro de Marcha e Corrida Oriental de 
Lisboa, sedeado na Piscina do Vale Fundão, em 
Marvila. Atualmente, estão inscritos 36 atletas 
que treinam 3 vezes por semana, em dois per-
cursos com alta qualidade.
O Sr. Joaquim Vitorino Ribeiro Furtado, casado, 
pai de um filho, uma filha e avô de três netas, 
ainda continua a trabalhar na área comercial, 
representando uma marca de produtos espa- 
nhóis, que comercializa derivados do porco e 
de queijos. Diz que raramente os prova porque 
continua a ser um atleta de alta competição, a 
viver a sua vida como um Campeão. 
Um homem que massajou Humberto Coelho e 
Rui Jordão em 1966, começou a trabalhar com 
14 anos, encontrou o amor em África e está 
preparado para nos continuar a surpreender.
Um freguês com que Marvila pode contar, 
porque o Futuro mora aqui. ]

 Um homem que faz   
 parte da História do  
 Desporto de Marvila 
 e do País. 
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[notícias]

Foi mais um acontecimento memorável.
O Concerto de Ano Novo, na Igreja de São Maximiliano Kolbe, atraiu centenas 
de amantes da boa música. A Igreja ficou completamente esgotada e 
encheu-se com o som mágico da Banda Filarmónica da ACULMA. 
Foram interpretados vários temas clássicos de diversas áreas musicais. 
O espetáculo foi enriquecido pela presença de Ana Tomás e Diogo 
Oliveira. Estes cantores além de terem feito interpretações a solo, 
brindaram o público com duetos fantásticos, sempre acompanhados pela 
Banda Filarmónica da ACULMA. O Concerto de Ano Novo teve o apoio 
da Junta de Freguesia de Marvila e foi o primeiro evento a assinalar a 
comemoração dos 60 anos da nossa freguesia.

Equipa da 
Junta canta  
as Janeiras
Depois do sucesso da 
iniciativa, no ano passado, 
uma equipa da Junta de 
Freguesia de Marvila, lide- 
rada pelo seu presidente, 
visitou várias associações 
e instituições para, aí, 
cantarem as Janeiras. Além 
de ser um momento de 
confraternização com os 
mais idosos e mais despro-
tegidos, a iniciativa teve 
como objetivo reforçar 
os laços com a rede associa-
tiva de Marvila, garante 
de um eficaz trabalho 
conjunto, no terreno, com 
a Junta de Freguesia. No 
final de cada visita a equipa 
da Junta de Freguesia de 
Marvila ofereceu um Bolo 
Rei, desejando a todos 
um ano muito feliz.

Concerto de Ano Novo 
em São Maximiliano Kolbe

A Igreja de Santo Agostinho a Marvila, foi o cenário 
para um final de tarde onde foram recordadas as mais 
genuínas tradições portuguesas.
Durante quase três horas, ouviram-se “Cantares ao Menino 
Jesus”, interpretados pelo Rancho Folclórico de Ribeira de 
Selavisa, Arganil, pelo Rancho Tradicional de Cinfães e pelo 
grupo da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez.
Para além do repertório com algumas das maiores 
preciosidades musicais da nossa Cultura, os 
espetadores que encheram a Igreja puderam 
deslumbrar-se com os riquíssimos trajes tradicionais. 
A atuação teve a particularidade de incluir notas 
explicativas que, deste modo, tornaram ainda mais 
rica esta experiência.

Cantares ao Menino Jesus: 
assim se mantém viva a tradição

Mais um grande 
momento da Banda 
Filarmónica da ACULMA
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Corrida dos Reis 
numa Marvila 
Rainha
Marvila recebeu, no dia 
6 de Janeiro, mais uma 
grande prova desportiva. 
Este ano, a Corrida dos Reis 
escolheu a nossa freguesia 
como cenário. Um total de 
1150 atletas participou na 
Corrida e na Caminhada. 
O circuito urbano, muito 
elogiado pelos participantes, 
tinha 10 kms de extensão, 
com duas voltas de 5 kms, 
cada. A caminhada, cada vez 
mais popular, desenrolou-se 
ao longo de 5 kms. Ricardo 
Ribeiro, coordenador do 
Desporto da JFM, sublinhou 
mais este grande sucesso, 
realçando que a “Corrida 
dos Reis é uma 7 provas de 
atletismo em estrada, estan-
do as próximas agendadas 
para dia 18 de maio (Marvila 
Run), 6 de julho (Marvila Run 
Party) e 20 de outubro 
(Milha de Marvila)”.

A Associação Jorge Pina, este ano, 
apostou mais forte e deu o salto 
além fronteiras. O Open Boxe de 
Marvila, nesta edição de 2019, 
tornou-se internacional. Nos dias 
2 e 3 de Fevereiro, foram insta-
lados 2 ringues no Pavilhão da 
Escola Secundária D.Dinis. O muito 
público seguiu entusiasmado os 
vários combates e demonstrações. 
A competição envolveu 98 atletas 
de 22 clubes nacionais e internac-
ionais, com participação de atletas 
de Cabo Verde, Croácia, Espanha e 

Suíça. A nível nacional, chegaram 
atletas da Musgueira, Coimbra, 
Condeixa, de Tavira a Odivelas e 
Braga. Houve também espaço para 
mostrar que o Boxe pode ser inclu-
sivo, através da demonstração da 
prática deste desporto por atle-
tas paralímpicos. Como sempre, 
para além da forte componente 
competitiva, esteve presente a 
valorização da dimensão ética do 
Desporto. O Open Boxe de Marvila 
2019 teve o apoio da Junta de 
Freguesia de Marvila.

OPEN BOXE MARVILA salta fronteiras

I DUATLO 
MARVILA 
A grande 
competição 
na Bela Vista
O Parque da Bela Vista 
recebeu, no dia 27 de Ja-
neiro, o I Duatlo de Marvila. 
A prova organizada pelo 
Grupo Recreativo Janz e 
Associados, recebeu 150 
atletas provenientes de 
vários pontos do país.
Homens e mulheres, das 
mais variadas idades, 
enfrentaram um percurso 
desafiante correndo e 
pedalando bicicletas ade-
quadas para modalidade. 
A organização e qualidade 
do percurso foram elogia-
dos pela generalidade dos 
participantes. De realçar, 
que o vencedor não fede- 
rado do I Duatlo de Marvila 
foi Jorge Paiva, funcionário 
do departamento de Hi-
giene Urbana da Junta de 
Freguesia de Marvila, que 
mais uma vez apoiou um 
grande evento desportivo 
de dimensão nacional.

[notícias]
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[reportagem]

Um dia para ouvir e decidir

FERNANDO 
MEDINA 

EM MARVILA

Fernando Medina, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, dedicou uma sexta-feira, 22 
de fevereiro, a Marvila. Durante todo o dia, sem-
pre acompanhado por António Videira, presi-
dente da Junta de Freguesia de Marvila, e vários 
elementos do executivo da JFM, visitou vários 
pontos da freguesia, ouviu muitos Marvilenses, 
fez sugestões e recolheu muitas ideias para fu-
turos projetos.

CALISTENIA?! AFINAL O QUE É?
O presidente da câmara iniciou o percurso por 
Marvila no Bairro do Condado. O ponto de en-
contro foi o Parque Calisténico.
Um parque dotado de vários equipamentos 
para a prática da calistenia. Calistenia é  um tipo 
de treino feito apenas com o peso do corpo.
Este parque, o primeiro em Lisboa, é o resulta-
do da apresentação de um projeto ao Orça-
mento Participativo de Lisboa.
Adriano Finuras, promotor do projeto assegu-
ra que “conseguiram mais de 400 votos para a 
construção deste parque com 300 m2, o maior 
do país”. Visivelmente satisfeito com a quali-
dade da construção, Fernando Medina, sugeriu 
que, agora, será necessário ensinar as pessoas 
a usar o equipamento.

PLANO EDUCATIVO DE MARVILA EM AÇÃO 
Ainda a manhã não ía a meio, e já António Videi-
ra convidava o presidente da câmara a conhecer 

de perto uma ação concreta do Plano Educativo 
de Marvila.
O destino foi a escola Manuel Teixeira Gomes.
Numa sala de aula, quase duas dezenas de 
crianças fizeram uma demonstração de ex-
pressão musical repleta de ritmo e cor.
A Escola Manuel Teixeira Gomes é um dos esta-
belecimentos de ensino de Marvila que, através 
do Plano Educativo, tem oferta desportiva, 
artística, terapêutica, desportiva e curricular.
O presidente da CML assistiu à sessão da com-
ponente artística. 

À CONVERSA NA D.DINIS
A sala da biblioteca da Escola Secundária D.Di-
nis transformou-se num auditório para receber 
os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa 
e da Junta de Freguesia de Lisboa.
Meia centena de jovens vinham preparados 
para fazer perguntas aos presidentes. 
O que se passou, durante duas horas, foi uma 
conversa descontraída com uma troca viva de 
ideias e opiniões.

F
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[reportagem]

 Um dia dedicado a   
 ouvir os marvilenses  
 e a propor soluções  
 concretas.

Fernando Medina, por várias vezes, sublinhou 
que precisava da ajuda e da energia das novas 
gerações.
Por exemplo, à pergunta do Rodrigo sobre a 
falta de limpeza, Fernando Medina e António 
Videira anunciaram que os meios humanos e 
mecânicos iriam ser reforçados. António Videi- 
ra desafiou mesmo a “ajudarem a definir os 
melhores locais para colocar novas papeleiras”. 
No entanto, o presidente da CML reforçou a i- 
deia de que a higiene ultrapassa a competência 
das várias entidades, sendo também um exer- 
cício de cidadania. 
O presidente da CML desafiou os alunos pre-
sentes a desenvolverem projetos de proteção 
ambiental, prometendo regressar mais tarde 
para recolher as ideias dos jovens e executá-las.
O facto de Lisboa, em 2020, vir a ser Capital 
Verde será um óptimo desafio.
Pelo meio, defendeu o conceito de uma cidade 
dedicada ao espaço público em contraponto a 
uma cidade feita para os carros.
Sempre em tom de conversa descontraída, foi 
ouvindo queixas e avançando soluções.
Os temas foram desfilando, as perguntas nun-
ca ficaram sem resposta e percebeu-se que 
daquele encontro resultaram muitas ideias de 
jovens que se mostraram satisfeitos por terem 
a oportunidade de serem ouvidos pelos deci-
sores políticos.

SURPRESA EM SANTA BEATRIZ
Depois de um rápido almoço num restaurante 
marvilense, Fernando Medina foi conduzido 

por António Videira até ao Salão Paroquial de 
Santa Beatriz.
Depois dos jovens, os mais velhos.
Quase duas centenas de seniores enchiam a 
sala para passarem uma tarde descontraída 
ao som dos bombos dos  “Bombarte”da CERCI 
e de um número de variedades dos  “Cegarre-
ga”, um grupo que Junta talentos da Associação  
Promotora de Emprego de Deficientes Visuais, 
Lar Evangélico e Centro Maximiliano Kolbe.
Ambiente descontraído, sublinhado pelo mo-
mento em que Fernando Medina e António Videi-
ra, saltam para o palco e, fazendo de apresenta-
dores, anunciam a surpresa da tarde: Matay.
A grande revelação do Festival da Canção, que 
se apresentou, com orgulho, como filho de 
Marvila, ali estava de guitarra para júbilo dos 
espetadores.

ESTOU AQUI PARA VOS OUVIR
O longo dia presidencial em Marvila terminava 
no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Marvila.
Antes, António Videira fez questão de levar o 
presidente da Câmara Municipal de Lisboa à 
Biblioteca de Marvila.
Logo ali, depois de ouvir uma exposição do 
Grupo Comunitário Quarto Crescente, propôs 
uma solução para melhorar o espaço público 
daquela zona do Bairro dos Alfinetes. A cons-
trução de um parque infantil e de um jardim.
No Salão Nobre da JFM, repleto de represen- 
tantes de várias Associações e instituições de 
Marvila, Fernando Marvila lançou o mote para 
uma sessão viva e informal: “Estou aqui para os 
ouvir. Só uma regra: as perguntas fáceis são para 
mim, as difíceis para o Presidente da Junta...”.
Durante três horas foram debatidos múlti-
plos temas, sinalizados problemas, discutidas 
soluções.
Da saúde à educação, passando pelo espaço 
público, o debate foi franco e aberto.
Ficaram agendadas soluções concretas, como 
a construção de um Polidesportivo na Escola 
EB23 de Marvila que ficará aberto à população, 
a construção de vários equipamentos no es-
paço público e agendadas visitas a instituições 
como a Sociedade 3 de Agosto, CERCI e Socie-
dade Portuguesa de Esclerose Múltipla.
E foi com a SPEM que terminou o encontro. 
As cervejeiras de Marvila doaram parte das re-
ceitas do festival “Ouro, Incenso e Birra” à insti-
tuição vizinha.
A noite já se tinha instalado quando Fernando 
Medina se despediu com um “até breve”.
O presidente da Câmara de Lisboa durante a 
visita não escondeu que, em Marvila, se sen-
tia em casa. E concordou que o Futuro mora 
aqui.]
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[entrevista]

O olhar da vogal para a Habitação e Juventude.

O crescimento 
de Lisboa passa  
por Marvila

Susana Guimarães é o elemento mais jovem 
do Executivo da Junta de Freguesia de Mar-
vila.
Rapidamente se percebe que não é tanto 
pela idade mas mais pela inesgotável energia, 
que tem a seu cargo o pelouro da Juventude.
Sendo empresária na área do Alojamento 
Local recolhe, no seu dia a dia, muitas ex-
periências na área da Habitação. Também 
por isso, acaba por ser natural que se sinta 
particularmente confortável com os assuntos 

SUSANA GUIMARÃES

[entrevista]

do pelouro da Habitação.
Foi numa rua de Marvila que conversámos. 
Entre a visita a um evento e a organização de 
outro, fez uma pausa para responder-nos a 
umas perguntas.

A sua atividade profissional é uma mais 
valia para o seu trabalho no Executivo?
Claro. Além da empresa de alojamento local, 
faço assessoria para o Banco de Portugal, o 
que permite ter uma visão estratégica glo-
bal, em termos gerais, e no que diz respeito à 
Habitação e Turismo, em particular.

Quais os grandes desafios para Marvila 
na área da Habitação?
Em primeiro lugar, o plano de renda acessí-
vel que, na minha opinião, vai trazer grandes 
benefícios para a freguesia. A Junta de Fre- 
guesia de Marvila acompanha o bom tra-
balho que está a ser feito pela CML e pela GE-
BALIS. Marvila é a única Freguesia da cidade 
que tem perspetivas de crescimento.
É claro que isso se pode traduzir num au-
mento dos preços. Já se nota um aumento 

SUSANA GUIMARÃES,
Vogal para os pelouros 
da Habitação e Juventude

S
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[entrevista]

apesar de Marvila continuar a ser das zonas 
mais acessíveis da cidade. Por outro lado, 
esse movimento de crescimento está a trazer 
uma diversidade de pessoas para a freguesia 
e novas formas de comércio, o que enriquece 
a Comunidade.

Tem os pelouros da Habitação o e da Ju-
ventude. De que forma estão ligados?
Esta é uma freguesia muito jovem. São cada 
vez mais os jovens que escolhem Marvila 
para viver. É preciso dar resposta a nível da 
Habitação mas, também, noutras áreas, com 
ofertas que os satisfaçam.

O que é que a Juventude de Marvila quer?
Eu acho que é preciso apostar, cada vez mais, 
na Cultura. Quando cá chegámos já havia mui-
ta coisa a nível do Desporto mas a oferta cul-
tural precisava de ser mais diversificada. Inten-
sificou-se a aposta no Desporto mas estamos, 
também, a reforçar a atenção na Cultura.
Vamos ter o “Marvila Tejo”, no final de Março, 
na Semana da Juventude Europeia haverá 
várias iniciativas como colóquios e um espe-
táculo de stand-up comedy, vamos dinamizar 
o Mercado do Poço do Bispo com novas 
propostas que passam por novas tendências 
da Arte e do Consumo.

Uma das grandes novidades foi o lança-
mento do Orçamento Participativo 
de Marvila e o Orçamento Participati-
vo Jovem. Qual o balanço que faz da 1ª 
edição?
Ultrapassou largamente as nossas expeta-
tivas, até porque foi a primeira experiência. 
Aquilo que fizemos foi desafiar os habitantes 
de cada um dos dez bairros de Marvila a 
apresentar propostas para se enriquecer o 
espaço onde vivem.
Surpreenderam-nos duas coisas: a quali-
dade dos projetos e a grande participação 
na votação. As Amendoeiras, por exemplo, 
tiveram mais de 800 votos num universo de 
1531 votos.

E Orçamento Participativo Jovem. Tam-
bém resultou?
Sem dúvida. Também aí fomos surpreendi-
dos. Estava à espera que aparecessem so-
bretudo projetos para festas e animações. 
Mas não, estavam todos muito mais ligados a 
questões sociais. O projeto que ganhou tem 
a ver com o apoio a crianças com dificuldades 
escolares e de aprendizagem. Com esse 
projeto passará a haver mais técnicos que 
ajudem à integração dessas crianças.

E a segunda edição do OPM e do OPJ já 
está em marcha...
Sim. E com a experiência da primeira edição, 
acredito que vai ter um impacto ainda maior.
Para já, os orçamentos previstos vão ser to-
dos executados.
As pessoas estão a ficar muito mais desper-
tas para a importância prática dos Orçamen-
tos Participativos. Quando os marvilenses 

perceberem que aquilo que votaram foi feito, 
vão ficar muito mais motivados.
Aliás, essa é uma das nossas prioridades. 
Nesta e nas outras áreas. As pessoas sen-
tirem que este Executivo faz aquilo que pro-
mete.
E aquilo que prometemos, neste ano em que 
se comemoram os 60 anos da freguesia, é 
olhar para o futuro e trabalhar para o desen-
volvimento de Marvila. Porque, de facto, o Fu-
turo mora aqui. ]

OPM e OPJ
Os orçamentos votados 
vão ser totalmente 
executados.
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Catarina Longa é uma jovem que desde sempre viveu em Marvila.
Estudou desenho e especializou-se em gravura.
Ao longo dos seus estudos produziu uma série de obras inspiradas pela 
Natureza. A Junta de Freguesia de Marvila decidiu, ceder espaço na sua 
sede, para que o talento desta jovem artista pudesse ser apreciado por 
todos. A exposição esteve patente durante um mês e recebeu rasgados 
elogios de quem teve a oportunidade de a visitar.

FACE EXPRESSIVA DA NATUREZA
A arte de uma marvilense exposta 
na Junta de Freguesia de Marvila

Maria Inácia Batista é uma 
mulher de armas.
Moradora no Bairro dos Lóios 
resolveu meter mãos à obra 
e alindar o jardim perto de 
sua casa. Com muito trabalho 
construiu dezenas de bonecos 
que animam o relvado.
Cisnes, flamingos, golfinhos e 
figuras da banda desenhada 
são alguns dos motivos que 
inspiraram Maria Inácia. Diz 
que “recebeu um grande 
incentivo dos vizinhos que 
ajudaram não só com apoio 
moral mas também com 
materiais”. Orgulhosa do seu 
trabalho, garante que a maior 

recompensa “é ver as crianças, 
das escolas, que ali vão 
e gostam de tirar fotografias 
com os bonecos”.
Promete mais trabalhos 
até porque “agora conta com 
o apoio da Junta de Freguesia 
de Marvila”

Um jardim diferente nos Lóios 

CONCERTINAS  
NO VALE FUNDÃO: 
O maior encontro 
de Portugal

O Salão de Festas do Vale 
Fundão foi manifestamente 
pequeno para receber 
o maior encontro de 
concertinas de Portugal.
No final de tarde de 
27 de Janeiro, centenas 
de pessoas lotaram 
completamente o recinto 
para assistir à atuação de 
30 grupos num total de 
mais quase duas centenas 
de executantes.
E se a sala era pequena 
para a exibição de tanto 
talento, os amantes de 
concertinas não desistiram. 
No exterior, juntavam-se 
em grandes grupos para 
exibirem os seus dotes em 
desgarradas espetaculares.
Joaquim Brito, vogal 
pelo pelouro da Cultura 
e Desporto da Junta de 
Freguesia de Marvila, estava 
visivelmente satisfeito 
com este 14º Encontro de 
Concertinas garantindo que 
“a concertina está na moda 
e este foi mais um exemplo 
na política de apoio da 
JFM à Música Popular 
Portuguesa”.
O encontro foi, mais uma 
vez, organizado pela Casa 
do Concelho de Arcos de 
Valdevez e teve o apoio 
da Junta de Freguesia de 
Marvila.

Exposição nas 
instalações da JFM
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PARABÉNS MARVILA!

Manuel Portugal Lage
Presidente da Assembleia 
de Freguesia

[assembleia de freguesia][comércio local]

Amadeu Monteiro Pereira
Barbearia Moderna

O Sr. Amadeu viveu no Concelho de Castro Daire até iniciar 
o serviço militar obrigatório. Até então, o jovem Amadeu 
cortava o cabelo ao seu avô e a outros familiares, longe de 
saber que este viria a ser o seu oficio até aos dias de hoje.
Aos 21 anos de idade, o mancebo Amadeu Pereira deu 
início ao seu serviço militar em Lagos, tendo passado 
este período como barbeiro do exército.
Depois do serviço militar veio para Marvila 
e já está na Barbearia Moderna há 46 anos.
Além do serviço na Barbearia, aproveitava as horas 
do almoço, e depois o horário de funcionamento do 
estabelecimento, para visitar os clientes, fazendo o serviço 
onde fosse possível, por vezes na rua debaixo de um 
guarda-chuva, outras no conforto de alguma casa.
O Sr. Amadeu, com 70 anos, continua a fazer o seu horário 
e com uma vontade imensa de continuar o seu caminho. Ao 
contrário do passado, agora é ele que espera pelos clientes.
Sempre bem disposto e pronto para trabalhar, o Barbeiro 
da Rua Direita de Marvila troca o seu trabalho por 6€ 
porque, diz ele, sabe que muitos não conseguem pagar mais.

Estamos em pleno período das 
comemorações do 60º aniversário 
da Freguesia de Marvila.

São 60 anos de Freguesia, 
numa terra com uma história 
milenar.

Na Sessão Solene Comemora-
tiva da Assembleia de Fregue-
sia, tivemos oportunidade de 
ouvir todos os agrupamentos 
políticos com assento na nossa 
Assembleia.

Através dessas várias inter-
venções pudemos percorrer 
alguns destes 60 anos que cele-
bramos.

Essas intervenções, represen- 
tativas do Povo de Marvila, fo-
ram em si mesmas a evidência 
da Democracia em pleno fun-
cionamento.

A evidência da diversidade de 
Marvila. Por isso gostaria de 
abordar a Marvila que quere-
mos para amanhã. A Marvila do 
Futuro.

Temos assim que o grande de-
safio com que nos defrontamos 
hoje, como agentes políticos, é 
concentrarmo-nos no que que- 
remos para amanhã.

Termos a capacidade de, com 
as Pessoas, prepararmos um Fu-
turo melhor e mais risonho para 
os nossos filhos e netos. Mas um 
Futuro que será então simul- 
taneamente o nosso Presente.

Queremos então uma Mar-
vila que seja uma ainda maior 
referência em Lisboa.

Todos temos em comum a 
mesma principal preocupação: 
o bem-estar das Pessoas! Mais e 
menos Jovens.

Queremos por isso Marvila 
com mais Saúde! O que se al-
cança desde logo com a abertu-
ra do novo Hospital.

Mandela ensinou-nos que: 
“A Educação é a arma mais po-
derosa que podemos usar para 
mudar o Mundo!” Queremos 
mais e melhor Educação para 
todos em Marvila. Só através 
da promoção e da capacitação 
das Pessoas conseguimos o seu 
envolvimento e a consequente 
melhoria das condições de vida 
de toda a comunidade.

Marvila não é diferente do res-
to de Lisboa. A necessidade de 
Habitação é um imperativo. E daí 
que a tenhamos de continuar a 
encarar como um desígnio a que 
temos de dar cabal resposta!

Trata-se de dar cumprimento a 
um Direito Constitucionalmente 
consagrado, sem o qual não há 
qualquer margem para uma 
igualdade de oportunidades 
que se pretende real e se as-
sume como princípio basilar da 
sociedade democrática.

“A igualdade de oportunidades 
para Homens e Mulheres é um 
princípio essencial da Democra-
cia.” (Dilma Rousseff)

A Marvila que queremos no 
Futuro, é uma Marvila inovado-
ra! Amiga do Ambiente, e do Rio! 
Que una as Pessoas. Que traga 
mais vida, mais saber, mais em-
preendedores e condições de 
melhor trabalho para as Pes- 
-soas na Cidade.

Uma Marvila virada ao Tejo e 
que dele possa usufruir.

É que com saúde, habitação e 
melhor educação reunimos as 
condições para produzir mais 
e melhor. Mais saber, é neces- 
-sariamente sinónimo de mais…. 
Muito mais!

Marvila por si só vai cerzir as 
duas “pontas” de uma Lisboa 
desunida e assim assumir o seu 
papel de centralidade e de polo 
aglutinador de conhecimento, 
comércio e saber, com a conse-
quente melhoria da qualidade 
de vida para as suas Gentes.

Esta é a Marvila do Futuro! A 
Marvila que todos queremos e 
para a qual todos os dias, luta-
mos! Porque Marvila precisa de 
Todos.

PARABÉNS MARVILA!

O BARBEIRO 
DA RUA DIREITA
Conhece a Barbearia 
Moderna do  Sr. Amadeu 
Monteiro Pereira?

Luís Lucas Ramos
Drogaria de Marvila

Em Janeiro de 2019 a Drogaria de Marvila fez 49 
anos. São muitos os marvilenses que conhecem este 
estabelecimento, na Rua Direita de Marvila, que teima 
em manter acesa a chama do comércio tradicional.
O Sr. Luís Lucas Ramos, 77 anos, veio da Covilhã com 
13 anos para tentar a sua sorte em Lisboa. Estava longe 
de saber que faria parte da família de Marvila. Conhece 
todos os clientes pelo nome, sabe onde vivem e quais 
os seus interesses. Ele é um verdadeiro serviço de apoio 
ao cliente, sem necessitar de uma base de dados.
Recorda com saudade os tempos das fábricas e o 
movimento da Rua, na altura, com dois sentidos e ainda 
ligada à Rua de Marvila. Depois, por motivos de segurança 
a linha férrea foi murada e,neste momento, só se pode 
passar a pé. Para chegar, de carro, à porta da Drogaria 
de Marvila é necessário passar pela Rua do Açúcar.
Mudaram-se os tempos mas não mudou a vontade 
de bem servir Marvila.

UMA DROGARIA 
COM HISTÓRIA 
Conhece a Drogaria 
de Marvila de Luís 
Lucas Ramos?



60 anos 
MARVILA EM 
FOTOGRAFIA

Idades participantes: a partir dos 14 anos

Concurso de  

Fotografia
7 de Fevereiro a 7 de Maio

concurso.fotografia@jf-marvila.pt

anos

PARCEIROS:


