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Secretário (Cds/PP)
José Pedro athayde albuquerque
soares Rebelo
Pelouros: apoio Legislativo e assembleia 
Municipal

Vogal (independente)
Maria Leonor Matoso Teixeira de Melo 
Baptista de sousa
Pelouros: saúde e Gabinetes Clínicos 

Tesoureiro (PPd/Psd) 
Pedro Manuel da Cunha da silva Ribeiro
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Transportes, segurança e Comunicação

Chegados ao fim do primeiro semestre de 2014 
queremos aproveitar para  partilhar convosco al-
gum do trabalho já levado a cabo pelo executivo 
da Junta de Freguesia de avenidas novas, bem 
como  algumas iniciativas que  são, certamente, 
do interesse de todos.
durante este período demos grande relevância às 
intervenções a realizar no âmbito do espaço Públi-
co,  tendo a Junta de Freguesia de avenidas no-
vas trabalhado afincadamente na identificação 
dos espaços que carecem de intervenção, zelan-
do sempre por melhores condições de segurança 
para todos. os trabalhos já começaram e os resul-
tados vão estando à vista de todos. 
Mas também os mais novos merecem a nossa 
melhor atenção. Com o verão e as férias, realizá-
mos a “Colónia sou Fan” (Praia-Campo) que foi 
um sucesso, tendo tido plena adesão das nossas 
crianças e uma participação empenhada dos 
encarregados de educação, monitores, coorde-
nadores e empresas que tornaram possível estas 
férias paras as crianças das avenidas novas. a 
atividade dos responsáveis da Junta de Fregue-
sia durante o período de férias tem sido de uma 
entrega enorme valorizando assim aqueles para 

quem de facto trabalhamos todos os dias, ou seja, 
os nossos fregueses.
este período trouxe também novidades de hoje e 
para o futuro. na relação, que devemos estimular 
e preservar, com a “Melhor idade” demos corpo a 
um novo projeto para os idosos de toda a fregue-
sia. É com grande satisfação que anunciamos nes-
te número a criação da Universidade de avenidas 
novas para a Terceira idade, a UnanTi, que terá 
como objetivo dinamizar e potenciar a população 
com mais idade por forma a que participem nas 
atividades e na vida diária da nossa freguesia.
Para finalizar aproveito para alertar e reforçar 
a mensagem de que a preservação do espaço 
público não se faz sem a participação de todos, 
é preciso que todos enquanto cidadãos contri-
buam com uma atitude ativa e um envolvimento 
permanente na proteção da cidade e da nossa 
freguesia em particular. 
Por fim informamos que a partir de agosto pode 
ainda contar com a presença da Junta de Fregue-
sia no mundo virtual. dispomos de um novo site, 
páginas de facebook, twitter e instagram para 
que possa estar a par de todas as atividades, tra-
balhos e informações em tempo real.

Presidente (PPd/Psd) 
daniel da Conceição Gonçalves da silva 
Pelouros: Recursos Humanos, 
Proteção Civil, ação social, instalações, 
serviços administrativos e Património

DELEGAÇÃO
avenida Marquês de Tomar, 106

1050-158 Lisboa
Telefone: 217 978 881

email: geral@jf-avenidasnovas.pt
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00 

onde estamos

ficha técnica
avenidas novas

ano i / n.º 1 / i série / julho de 2014

Periodicidade Trimestral

Proprietário: José Pedro de oliveira 

Marques 

editor: visão Rápida, Lda.

Rua Gonçalves Crespo, 47 - piso 2

1150-184 Lisboa

Tel.: 21 757 37 51 (geral)

e-mail: freguesias@sapo.pt

diretor: José Pedro Marques

Projeto gráfico e paginação: 

espiralabstrata, Unip. Lda.

Rua da estação de Mafra, 28

2640-747 s. Miguel de alcainça

Telem.: 96 715 70 11

e-mail: espiralabstrata@gmail.com

Coordenação e gestão de conteúdos: 

Junta de Freguesia de avenidas novas

avenida de Berna, nº 1 - 1050-056 Lisboa 

Telefone: 213 570 360

email: geral@jf-avenidasnovas.pt

Publicidade: 

Helena Ribeiro e Fernanda de sousa

Tel.: 21 757 37 51

Telem.: 96 112 22 47 / 96 112 22 53

impressão: MX3 artes gráficas

Parque industrial alto da Bela vista

Pavilhão 50 l sulim Park - 2735-340 Cacém

Tel.: 219 171 088/89/90 

distribuição gratuita

depósito Legal: 373515/14

Tiragem: 20.000 exemplares

n.º Registo da eRC: 126535

Daniel Gonçalves
Presidente da 

Junta de Freguesia 
de avenidas novas

03

Vogal (PPd/Psd) 
Maria isabel Lopes Fraga Lamares 
de Castro e simas
Pelouros: substituição Legal do Presidente, 
educação, Comércio e Turismo 

Vogal (PPd/Psd) 
José Manuel Gomes Mendes soares
Pelouros:  Juventude, desporto 
e novas Tecnologias

Vogal (PPd/Psd) 
antónio Manuel de sousa Parente
Pelouros: Cultura, Terceira idade 
e instituições Particulares 
de solidariedade social
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UNANTI – Universidade de Avenidas Novas 
para a Terceira Idade abre a 14 de Setembro

Freguesia

as Universidades para a Terceira idade têm um sistema de ensi-
no próprio e informal, pelo que não estão integradas no sistema 
escolar. Com origem em França no incio dos anos 70, e existindo 
desde 1978 em Portugal, são universidades com cada vez maior 
importância no dia a dia dos portugueses com mais de 50 anos 
(a idade mínima para o ingresso).”
Um dos projetos em desenvolvimento pela Junta de Fregue-
sia de avenidas novas é a Universidade de avenidas novas 
para a Terceira idade (UnanTi), a abrir em setembro de 2014. 
destacamos, i.e., esta contará com um leque variado de dis-
ciplinas e atividades, entre as quais destacamos desenvolvi-
mento Pessoal e social, viajar é Preciso, História do Cinema, 
História das ideias, Técnicas de expressão e Comunicação, 
Cultura, Geografia, diálogos com arte, História Universal, His-
tória das Religiões, Poesia, Literaturas Portuguesa, inglesa, 
alemã, informática, inglês, espanhol, Francês, alemão, italia-
no, Musicoterapia, além de outras atividades ligadas à músi-
ca, à dança e às artes. 

Aulas em Health Club para moradoras
a Junta de Freguesia de avenidas novas estabeleceu recentemente 
um protocolo com o ginásio new Level. o objetivo é facilitar o acesso 
das moradoras da freguesia à prática da ginástica num health club de-
vidamente creditado e equipado. Todos os treinos e aulas são acom-
panhados por um professor. 
Mais informações: av. Barbosa du Bocage, 86 -1050-032 Lisboa
Tel. 210 996 944. Telm. 919 345 648
e-mail: geral.newlevel@gmail.com

Belleza D´Italia

Pastelaria - Pizzaria
Com Fabrico Próprio

Av. da República, 47 E e F
1050 Lisboa

Tel.: 217 973 549

Av. Visconde de Valmor, 32 A e B
1050 Lisboa

Tel.: 217 973 307

Restaurante
Cozinha Italiana e Portuguesa

Encerrados aos domingos

PUB

Para mais informações poderá consultar 
o nosso site e página de facebook 

http://jf-avenidasnovas.pt/facebook-
com/JFAvenidasNovas



Jardins e Espaços Verdes
Foram identificadas duas áreas 
específicas com graves proble-
mas: a rega e o arvoredo. 
os sistemas de rega apresenta-
vam roturas, os programadores 
e os aspersores estavam van-
dalizados, faltavam os conta-
dores e a falta de água, corta-
da, impedia a rega de alguns 
locais.  as árvores não  eram 
podadas há vários anos, os ra-
mos estavam secos e quebra-
diços, com pernadas demasia-
do grandes.
Muitas palmeiras estavam afe-
tadas pelo escaravelho, pre-
vendo-se o abate como única 
solução.

PUB
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espaço Público espaço Público
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Para solucionar estes proble-
mas começámos por arranjar 
as roturas mais graves de forma 
a reduzir as perdas de água, 
cortar alguns ramos que já en-
travam por janelas, e também 
abatendo algumas das pal-
meiras mais deterioradas. 
estamos gratos e orgulhosos pe-
las pessoas que se interessam 
pelo estado dos seus jardins e en-
tram em contato connosco para 
nos informarem sobre o que está 
mal ou deve ser melhorado. 
os efeitos destes trabalhos não 
são naturalmente imediatos 
mas será evidente a gradual 
melhoria e a sua eficácia nos 
nossos jardins. 
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Sinalização Horizontal
identificámos uma grande de-

terioração na sinalização hori-

zontal e estamos a agir junto da 

mesma. Também os passeios, 

bastante degradados, estão 

a ser alvo de intervenção por 

toda a freguesia.

espaço Público

Cafetaria - Bar - Esplanada

Linha d´água

Telefone: 213 814 327 / 56

PUB

ação social

Colónia de Férias ‘Sou FAN 55+’
estão abertas, até ao final do 
mês de julho, as inscrições 
para a Colónia de Férias dedi-
cada aos seniores da fregue-
sia de avenidas novas. serão 5 
dias muito animados, de 1 a 5 
de setembro, com idas à praia 
do Tamariz pela manhã, pas-
seios culturais durante a tarde 
e o baile de despedida no úl-
timo dia. assim, e mediante 

uma pequena taxa de inscri-
ção, todos os fregueses com 
mais de 55 anos que queiram 
viver uma semana diferente, 
devem dirigir-se à delegação 
da Junta de Freguesia (na av. 
Marquês de Tomar) e inscrever-
-se, trazendo consigo cópias 
do Bilhete de identidade, do 
número de Contribuinte e do 
Cartão de eleitor.

Colónia de Férias ‘FAN-tástica’ 
Verão 2014

entre 30 de junho e 18 de julho 
de 2014, a Junta de Freguesia 
de avenidas novas promoveu 
a primeira edição da ação de 
férias “Fan-tástica” verão 2014. 
Foram duas semanas intensas 
– de 30 de junho a 4 de julho e 
de 14 a 18 de julho - repletas de 
aventuras, movimento, ação e 
muita diversão. 
o grande número de crianças 
e jovens que quiseram ingressar 
neste desafio, fez com que se ul-
trapassasse o limite inicial de par-
ticipações em ambos os turnos. 

no total foram 164 as crianças 
e jovens, com idades entre os 6 
e os 17 anos de idade, que des-
frutaram de cinco dias cheios 
de atividade diurna e noturna 
(com 130 internos) – praia com 
surf, piscina com muitos mer-
gulhos, arborismo com muita 
adrenalina, caça ao tesouro e 
discoteca depois de um dia mi-
litar desafiante. 
no final, a avaliação foi muito 
positiva e tanto pais como filhos 
mostraram a sua alegria e uma 
enorme vontade de regressar.

Férias de Verão 
Sou FAN
durante o mês de julho de 
2014, a Junta de Freguesia de 
avenidas novas promoveu a 
primeira edição das férias de 
verão com cariz social “sou 
Fan”. 
nas duas quinzenas do mês 
de julho participaram um total 
de 210 crianças. Foram quatro 
semanas intensas de praia du-
rante a parte da manhã e ati-
vidades culturais e desportivas 
da parte da tarde. as tardes 
dividiram-se pelas seguintes 
atividades: arte na Culturgest, 
jogo no Laser adventures, exer-
cício na piscina e polidesporti-
vo, visita aos Fuzileiros, Centro 
de Ciências e Tinoni. 
a primeira iniciativa de praia-
-campo da Junta de Freguesia 
de avenidas novas terminou 
com avaliação positiva por 
parte das crianças e jovens 
entre os 6 e 12 anos e por par-
te dos seus encarregados de 
educação.
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As atividades do Centro de Atendimento 
e Dinamização Intercultural
durante as férias escolares de 
verão, o CadiC manter-se-á 
aberto todos os dias de segun-
da a sexta-feira com o horário 
das 14h às 18h, incluindo o mês 
de agosto (fechando apenas a 
1ª semana). no início do próxi-
mo ano letivo, o horário retorna-
rá ao habitual, das 15h às 19h.
até ao final do mês de junho, 
decorreram as habituais ati-
vidades de apoio ao estudo, 
trabalhos de casa, atividades/
jogos lúdicos, assim como as 
atividades desportivas desen-
volvidas em parcerias com al-
gumas instituições: treinos de 
andebol do sporting Clube 
de Portugal, no pavilhão de 
nossa senhora de Fátima (2ªs 
e 4ªs feiras); aulas de natação 
na piscina do Rego (3ªs e 6ªs 
feiras) e as aulas de aikido, 
desenvolvidas no espaço do 
Movimento de defesa da vida 
(3ªs feiras). as crianças do ai-
kido participaram ainda no 
Festival da Ponte, organizado 
pelo “o nosso km2”. 
Por altura do s. antónio, desen-
volveram-se atividades alusivas 

Tendo em vista o bem-estar dos nossos fregue-

ses, a Junta de Freguesia de avenidas novas 

celebrou um protocolo para que possa usufruir 

de fisioterapia nos gabinetes de saúde de são 

sebastião da Pedreira e Paróquia de nossa se-

nhora de Fátima. 

o protocolo foi assinado,conforme se pode ver 

na imagem, pela dra. Renata Corradi e o Presi-

dente da Junta, daniel Gonçalves .  

este serviço estará disponível às segundas-fei-

ras, entre as 9h e as 12h. 

a primeira avaliação é gratuita e as marcações 

podem ser feitas pelo 967 697 799.

ação social

à época como a construção de 
manjericos, criação de quadras, 
enfeites, a decoração do espa-
ço, e ainda um arraial com co-
mes e bebes, musicas e danças. 
a oferta do Pingo doce, bilhe-
tes para o oceanário de Lisboa 
(20 bilhetes de criança e 3 de 
adulto), possibilitou um dia di-
ferente. durante a manhã as 
crianças passearam e brinca-
ram pelo Parque das nações, 
fizeram um piquenique à hora 
de almoço, depois do qual se 

Fisioterapia nos gabinetes de saúde de S. Sebastião 
da Pedreira e Paróquia 
de N. S. de Fátima 

ação social

realizou a visita ao oceanário.
durante as férias escolares, as 
atividades têm sido diversifica-
das: sessões de cinema com 
direito a pipocas e sumo, idas 
aos parques da freguesia, jo-
gos, realização de receitas de 
bolos, entre outras.
ainda estão programadas mais 
visitas para o mês de agosto 
como visita ao Palácio Gal-
veias, a Casa da Moeda e 
passeio pelos jardins da Gul-
benkian.

PUB



José Amaral 
Lopes
Ex-Deputado,

ex-Secretário de Estado 

dos Bens Culturais, 

morador na freguesia, 

conversou connosco
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Tempos Livres

Festival da Ponte

aconteceu no passado dia 19 
de junho a inauguração do 
Festival da Ponte. Uma iniciati-
va  do projeto “o nosso Km2”, 
este festival teve por lema 
“Fortalecer Pontes é dar vida 
ao bairro” e correspondeu a 
três dias de atividades e cele-
brações entre as comunidades 
daquela zona. 

na cerimónia de abertura, o 
presidente da Junta de Fre-
guesia, daniel Gonçalves (na 
imagem) e os restantes par-
ceiros presentes, prenderam 
laços de papel à passagem 
sobrelevada da linha férrea, 
ilustrando assim que se estão a 
criar laços na comunidade da 
Freguesia de avenidas novas.

Passeio 
a Alcobaça
no passado dia 31 de maio de 
2014, realizou-se o 1º Passeio so-
cial da Freguesia de avenidas 
novas, a alcobaça, com um to-
tal de 145 fregueses. o passeio 
contou com a visita ao Museu 
Raul da Bernarda e almoço no 
Restaurante Frei Bernardo, junto 
ao centro histórico de alcobaça. 

À conversa
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À conversa

P: Na sua opinião, quais são as áreas de gestão da 
freguesia que devem ter atenção acrescida por 
parte do Executivo para melhorar a qualidade de 
vida dos que moram, trabalham, estudam e visi-
tam a freguesia? 
R: Há um “problema crónico” em algumas ruas e 
avenidas situadas na área da freguesia. estou a 
referir-me ao estacionamento em segunda fila. 
embora o policiamento e, em particular, o trânsito 
não seja da competência da Junta de Freguesia, 
creio que a Junta poderia tomar a iniciativa de 
levar por diante ações de sensibilização dos con-
dutores (distribuindo ou colocando folhetos nos 
carros que impedem a fluidez do trânsito e que 
prejudicam – muitas vezes, impedindo a circula-
ção de outros, bloqueando carros bem estacio-
nados, etc.) ou estabelecer formas de colabo-
ração mais eficazes com a polícia municipal, a 
eMeL e, mesmo, a polícia de trânsito.
assegurar a limpeza e a qualidade dos espaços 
verdes e jardins e criando “normas” para transfor-
mar as esplanadas mais confortáveis (por exem-
plo, colocando guarda-ventos).
assegurar uma melhor distribuição de recipientes 
para o lixo (os vulgares caixotes do lixo) nos pas-
seios, em especial, nas zonas mais movimentadas.

P: Sendo morador na freguesia de Avenidas Novas 
que mudanças locais mais marcaram a sua vida? 
R: o designado “túnel do Marquês”, em especial, 
na saída para a antónio augusto de aguiar, em 
direção à Praça de espanha, veio melhorar e tor-
nar mais rápido e confortável o acesso à zona 
onde moro (perto da igreja n. sra. de Fátima). a 
abertura da linha vermelha e a ligação (desde o 
saldanha até são sebastião) à linha azul do Me-
tro, veio facilitar as deslocações dentro da cida-
de, evitando, sem desconforto, a utilização exces-
siva do carro.

P: As novas competências das juntas de fregue-
sia obrigam a que estas tenham uma mais direta 
intervenção na dinâmica da freguesia. Em que 
medida é que esta nova realidade autárquica é 
benéfica para a população? 
R: a proximidade e o conhecimento mais “profun-
do” e direto das necessidades e dos problemas 
é uma mais valia das freguesias. Por outro lado, 
permite identificar (“dar rosto”) aos autarcas que 

estão mais próximos das pessoas e, dessa forma, 
permite estabelecer relações mais próximas e de 
confiança entre os eleitos e os eleitores. essa pro-
ximidade permite, ainda, dar respostas mais rápi-
das e adequadas às necessidades dos fregueses. 
os autarcas das freguesias podem, ainda, assumir 
um papel mais eficiente e dinâmico de represen-
tação dos munícipes e dos seus direitos e interes-
ses legítimos junto dos outros órgãos municipais.

P: O património cultural desta zona é riquíssimo, e 
a sua preservação é do interesse geral e um dever 
de todos. Tendo sido Secretário de Estado da Cul-
tura e Vereador na Câmara Municipal de Lisboa 
com as mesmas responsabilidades que apelo fa-
ria para assegurar essa preservação?
R: sem qualquer intenção de crítica “fácil” aos 
actuais titulares da CML, penso que há (sempre!) 
que melhorar. a CML é responsável pela gestão 
de diversos teatros, galerias, museus e monumen-
tos e, nesse contexto, continua a justificar-se um 

José Amaral Lopes

Se fosse
presidente da Junta 

de Freguesia por um dia… 

Faria o que muitos 
presidentes de Junta, 

incluindo o das Avenidas 
Novas, já fazem. Procurar 

resolver os problemas dos 
munícipes, responder, de for-

ma eficaz e no âmbito 
das suas competências,

 às necessidades 
das pessoas.

maior esforço nos domínios da criação de públi-
cos, designadamente no sentido de aumentar a 
oferta e os públicos dos teatros municipais, dos 
museus e galerias, das bibliotecas e dos monu-
mentos que estão sob a responsabilidade mais 
direta da autarquia.

P: Sendo uma zona tradicionalmente ligada à 
cultura, contando com diversos teatros e museus 
na sua área bem como um riquíssimo património, 
que esforço deve ser feito pelo Executivo da Junta 
de Freguesia no que diz respeito à divulgação e 
promoção destes espaços?
R: Tendo em atenção as competências e as capa-
cidades financeiras das freguesias, as principais 
responsabilidades, quanto à gestão, preservação 
e apoio à produção e oferta culturais, continuam 
a ser da Câmara Municipal e do Governo. no en-
tanto, as freguesias podem ter um papel relevan-
te, em particular, nos domínios da divulgação e 
da fruição culturais. Com esse objetivo, a Junta 
de Freguesia pode promover o estabelecimento 
de parcerias entre as diversas instituições culturais 
(companhias de teatro, música e dança, museus, 
Gulbenkian, etc.) e as escolas e associações exis-
tentes na área da freguesia. Poder-se-iam, por 
exemplo, promover “programas” para as esco-
las, iPss, etc., destinados a fomentar o acesso e 
fruição às diversas atividades artísticas e culturais 
(criando um plano anual de visitas a museus e 
galerias, assistir a espetáculos, etc.) existentes na 
área da freguesia. desta forma, contribuía para 
criar e desenvolver hábitos de “consumo cultural” 
e para promover e valorizar as diversas instituições 
da área da freguesia.

P: Tendo em conta a reorganização administrativa 
da cidade e a sua própria experiência como Ve-
reador na Câmara Municipal de Lisboa, que con-
selho daria ao Executivo da Junta de Freguesia no 
que ao incentivo à Cultura diz respeito. 
R: “Falar” com os responsáveis pelos teatros e ou-
tras entidades de criação e produção artísticas, 
com os professores e associações de pais e alu-
nos, os responsáveis e utentes das iPss, com vista 
a estabelecer um plano de atividades anual que 
permitisse organizar uma programação cultural 
adequada aos diferentes públicos e às necessi-
dades e condições existentes.

P: Na qualidade de Ex-Secretário de Estado e Ex- 
Vereador na Câmara Municipal de Lisboa como 
avalia a evolução da cidade nos últimos anos e o 
que deveria melhorar? 
R: Lisboa, felizmente e apesar das dificuldades 
financeiras, dispõe de instituições culturais de 
reconhecida qualidade artística e cultural. a 
qualidade da oferta cultural alcançada deve-se 
essencialmente ao talento, mérito e esforço dos 
criadores, produtores, artistas e demais responsá-
veis pela “vida” que fazem acontecer em Lisboa. 
À Câmara Municipal (sem esquecer o Governo) 
cabe a responsabilidade de apoiar, de criar con-
dições, de promover e divulgar as produções e 
criações artísticas que vão acontecendo, tendo, 
sempre, presente a necessidade de assegurar a 
sustentabilidade e “ultrapassar” o caracter efé-
mero e passageiro das “festas” e grandes “even-
tos” que, sendo necessários e úteis a Lisboa, não 
podem ser os objetivos principais de uma verda-
deira política para a cidade de Lisboa.
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Parque Eduardo VII
de Inglaterra

Eduardo VII foi rei de Inglaterra entre 1901 e 1910 
e esteve em Lisboa em 1903 

com o objetivo de reforçar a já longa aliança 
entre os dois países.

situado ao cimo da avenida de Liberdade, no topo da Praça Marquês de Pombal, o Parque eduar-
do vii não passa despercebido na paisagem de Lisboa. 
são 26 hectares de jardim e calçada portuguesa, repletos de estátuas, monumentos, onde habita 
uma vasta fauna, do pato-real à galinha-de-água, e onde pode desfrutar de uma riquíssima flora. 
À direita de quem sobe o parque, aprecie o pavilhão Carlos Lopes, que data também do início do 
século XX e cuja arquitetura merece ser admirada. descubra a ala dos namorados num dos painéis 
de azulejos.
o parque culmina no que se pode chamar o Belvedere de Lisboa, um miradouro privilegiado sobre 
a avenida da Liberdade, a Baixa Pombalina, o Castelo e o Tejo. 
sugerimos um passeio por este belíssimo parque e propomos a hashtag #eduardovii 
se publicar imagens desse passeio no instagram.

Passear

17

Passear
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Realizou-se no dia 15 de junho, a 1.ª edição da 
corrida Urban Trail. do programa da prova fazia 
parte uma corrida de 10 km e uma caminhada 
de 5 km, com início na área geográfica da Jun-
ta de Freguesia de avenidas novas, mais preci-
samente no cimo do Parque eduardo vii, junto 
à bandeira nacional, e chegada na 1ª secção 
do instituto dos Pupilos do exército, um percurso 

Primeira edição da Corrida Urban Trail

desporto

Com um total de 170 inscrições, 
ficam os nomes dos atletas primeiros 
classificados nos vários escalões dos 10 km:

• 1º Class. Júnior Masculino – eduardo Castelo (43’ 25’’)
• 1º Class. Sénior Feminino – Lara Ferreira (1h 02’ 01’’)
• 1º Class. Sénior Masculino – daniel dias (39’ 20’’)
• 1º Class. Veterano M35 – Pedro deusdado (1h 00’ 26’’)
• 1º Class. Veterano F35 – Rosa Carvalho (1h 24’ 32’’)
• 1º Class. Veterano M40 – Fernando Candeias (41’ 23’’)
• 1º Class. Veterano M45 – Paulo antunes (56’ 01’’)
• 1º Class. Veterano M50 – João sequeira (48’ 26’’)
• 1º Class. Veterano M55 – américo Ferreira (1h 20’ 42’’)
• 1º Class. Veterano M60 – armando Correia (50’ 03’’)

bastante agradável e praticamente 100% verde, 
pois a prova percorreu quase integralmente zo-
nas naturais, nomeadamente o Corredor verde 
e o Parque Florestal de Monsanto.

PUB



Pastelaria Namur

2120

PUB

onde estamos
av. defensores de Chaves, 54 – d Lisboa

Tel.: 21 797 50 33
Horário: das 7h00 às 23h00

encerra nos dias de natal e ano novo

negócios Cultura

Há algo de inexplicável na relação entre o cine-
ma e as personagens femininas. sairam da tela 
mulheres inesqueciveis, magnéticas, desconcer-
tantes…mulheres que se multiplicam por mil. É 
imensa a galeria daquelas a quem chamamos 
divas, deusas, femmes fatales. 
este ano trazemos para a rua filmes com nome de 
mulher. 
as sessões vão transformar nove recantos da cida-
de de Lisboa em salas de cinema a céu aberto.
a acompanhar as projecções haverá inúmeras 
actividades paralelas: sessões acompanhadas 
de fado e guitarra portuguesa, um cine-concerto 

Lisboa na Rua
EGEAC/ C. M. de Lisboa  
FITAS NA RUA 2014 
Estrelas! 

Com cinquenta anos de existência, a Pastelaria 
namur cujo nome teve inspiração na cidade bel-
ga homónima, é uma das mais afamadas pas-
telarias da freguesia. numa das paredes existe 
inclusivamente um painel de uma paisagem de 
namur e o rio Mosa. 

É sobejamente conhecido o seu delicioso bolo-
-rei, que não está contudo sozinho quando se 
fala das especialidades de fabrico próprio des-
ta casa. entre outras, foram-nos aconselhados o 
pastel de nata e a ferradura. 

a azáfama começa logo pela manhã, às 7h, com 
os pequenos-almoços e cafés apressados de 
quem vai trabalhar a seguir. ao almoço, o menu 
completo, constituído por prato, bebida, sobre-
mesa, café e pão, é servido a quem trabalha ou 
mora na zona e escolhe a namur para fazer esta 
refeição. a cozinha é tradicional portuguesa.

Com um salão para cerca de 80 pessoas é pos-
sível jantar e almoçar aqui todo o ano, uma vez 
que a namur encerra apenas nos dias de natal e 
de ano novo.

l o espaço tem um salão para 80 pessoas
l serve almoços e jantares
l a cozinha é tradicional portuguesa
l Fabrico próprio de bolos e pão
l Bolos por encomenda
l encerra apenas nos dias de natal e ano novo

perfil

Bife raspado

Bacalhau com broa

Bolo-Rei

Pastel de nata

Ferradura

Tarte de amêndoa

sugerimos

PUB

14 Setembro
JARDIM ARCO DO CEGO 
Curta-metragem
VERÃO COINCIDENTE de António de Macedo
Portugal, 1962, 13’, documentário

versão original em português 

interpretação cinematúrgica 

de um poema de Maria Teresa 

Horta, em três partes: a Manhã, 

a Tarde, a noite, que são outras 

tantas variações sobre o calor.

BARBARELLA de Roger Vadim
eUa, 1968, 98’, ficção cientifica

Com: Jane Fonda, 

anita Pallenberg, Jonh Phillip Law, 

Marcel Marceau, david Hemmings

versão original em inglês com legendas em português.

com música improvável e festas em redor dos fil-
mes. no verão, em Lisboa, apagam-se as luzes. 
Brilham as estrelas!



BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PALÁCIO GALVEIAS
Campo Pequeno, 53

Tel.: 217 803 020

Terça a sexta: 10h-19h;

sábados e segundas: 13h-19h

BIBLIOTECA MUSEU 
REPÚBLICA E RESISTÊNCIA
ESPAÇO CIDADE UNIVERSITÁRIA
Rua alberto de sousa, 10 a  

Zona B do Rêgo

Tel.: 217 802 760

Terça a sexta: 10h00-20h00;

sábado e segunda: 13h00-20h00;

Última Quarta do mês: 14h00-20h00

Grande Guerra – 100 Anos.
Coletiva de pintura, escultura
até 29 de agosto

CASA MUSEU 
DR. ANASTÁCIO GONÇALVES
avenida 5 de outubro, 6/8

Tel.: 213 540 923

Terça: 14h-18h

Quarta a domingo: 10h-18h

Pintura, porcelana, mobiliário
exposição permanente

CENTRO DE ARTE MODERNA 
JOSÉ DE AZEREDO PERDIGÃO
Rua dr. nicolau Bettencourt

Tel.: 217 823 474

Terça a domingo: 10h00-17h45

Daqui parece uma montanha
Artistas Contemporâneos Austría-
cos, Dinamarqueses e Portugueses
até 21 de setembro 

Túlia Saldanha 
até 28 de setembro

André Guedes                                                                                                                                           
Prospecto, Cena III, Intervalo e Cena IV 
até 28 de setembro                                                                                                                              

Arshile Gorky e a Coleção 
até 31 de maio de 2015

FUNDAÇÃO CARMONA E COSTA
Rua soeiro Pereira Gomes, 

Lte 1 – 6º a/C/d

Tel.: 217 803 003

Quarta a sexta: 13h00-20h00

Pires Vieira
Antológica da pintura à pintura
até 13 de setembro

Paulo Brighenti
Pó. Desenho
até 27 de dezembro

INSTITUTO FRANCO-PORTUGUÊS
avenida Luís Bívar, 91

Tel.: 213 111 400

segunda a sexta: 9h00-20h30;

EL CORTE INGLÊS 
entre as avenidas antónio augusto 

de aguiar, Marquês de Fronteira 

e sidónio Pais.

segunda a Quinta: 10h00-22h00

sextas e sábados: 10h00-23h30

domingos e Feriados: 10h00-20h00

Atividades culturais:
Conferências, concertos, 
cursos, outras iniciativas 
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Cultura

FUNDAÇÃO E MUSEU 
CALOUSTE GULBENKIAN
avenida de Berna, 45 a

Tel.: 217 823 700

Terça a domingo: 10h00 – 17h45

encerra às segundas e feriados

Arte Egípcia, Arte Greco-Romana, 
Arte da Mesopotâmia, 
Arte do Oriente Islâmico, 
Arte Arménia, Arte do Extremo 
Oriente, Escultura, Arte do Livro, 
Pintura, Artes Decorativas, 
Núcleo René Lalique 
exposição permanente

Artistas Comprometidos? Talvez
Próximo Futuro
Galeria de exposições temporárias. 

edifício sede. Piso 0 e Jardim.                                                          

até 7 de setembro

A Impossibilidade Poética 
de Conter o Infinito  
Edgar Martins   
Galeria de exposições tem-

porárias . edifício sede 1                                                                                    

até 7 de setembro 

Meeting Point  Figura de Velho
de Rembrandt e O Tempo, 
Passado e Presente de Paula Rego                                                                                                                                             
Museu. Galeria de exposições 

temporárias

até 21 de setembro                                                                                                                                         
O Traço  e a Cor                                                                                                                                              
Desenhos e Aguarelas na 
Coleção Calouste Gulbenkian                                                                                                                                       
até 21 setembro

sábado: 9h00-13h00

Hors les Murs – Exposição Colectiva 
de Arte Urbana
Alexandre Farto aka Vhils; 
MaisMenos, Olivier Kosta-Théfaine 
e Remed 
até 7 de março de 2015

TEATRO - INSTITUTO 
FRANCO-PORTUGUÊS
BURNOUT
até 24 de setembro

espectáculo interactivo em francês 

com legendagem em português. 

Um texto inédito em Portugal de 

alexandra Badea.

BURnoUT: Uma peça de teatro 

sobre o esgotamento 

e a dependência do trabalho. 

encenador: Marc Xavier. 

atores: Laura Frederico e Mickaël 

Gaspar. 

Co-produção: institut français du 

Portugal, escola superior de Teatro 

e Cinema e Companhia CH4 

Bilhetes à venda no local 

Mais informações: 21 311 14 00 (IFP) 
ou http://ticketline.sapo.pt/
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