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EDITORIAL

Continuamos a apostar
na Ação Social
DANIEL GONÇALVES
Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Solidariedade, Intervenção Cívica e Ação Social estão, mais do que nunca, na ordem do dia. Na
Junta de Freguesia de Avenidas Novas, elas são, desde 2013, uma realidade, uma preocupação diária,
que não conhece interrupções ou abrandamentos. Porque as necessidades assim o exigem e porque
as pessoas precisam de nós, todos os dias.
Na terceira edição de 2015 da nossa Revista, damos conta de algumas das iniciativas desenvolvidas
ao nível da intervenção social. Nas colónias de férias de verão 2015, mais de 350 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos puderam usufruir de umas férias saudáveis e divertidas,
recheadas de momentos que ficarão para sempre registados na sua memória. Também, pelo 2º ano
consecutivo, os mais velhos, através da colónia FAN 55+, tiveram a oportunidade de usufruir de
uma semana de férias, organizada pela Junta de freguesia e assim tiveram a oportunidade de passar
bons e divertidos momentos.
Cumprindo o que havia já sido anunciado em junho, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas atribuiu
o material escolar a todos os alunos do Jardim-de-infância e 1º ciclo do ensino básico, que frequentam
as escolas da rede pública da freguesia. Acreditamos assim contribuir para um acesso à educação mais
justo e solidário e contribuir para reduzir os encargos dos agregados com a educação dos seus filhos.
O regresso às aulas traz outras preocupações às famílias, nomeadamente com as atividades das
crianças e por isso damos aqui conta das aulas e horários disponíveis na Piscina da Freguesia de
Avenidas Novas. A nossa piscina, o FAN Clube e o Espaço Jovem são equipamentos de referência e
de apoio às crianças e jovens, que queremos ver cada vez mais presentes na vida das pessoas.
Mas no regresso de férias também nos preocupámos com os "menos novos" e por isso foram celebrados alguns protocolos de colaboração, nomeadamente com a Associação Vela+, que permitirá
aos moradores séniores da freguesia, o acesso a esta modalidade, em condições mais favoráveis.
Uma experiência inovadora para os que mais nos deram e continuam a dar...os séniores.
Em breve temos a chegada do outono o que impõe a tomada de medidas preventivas, no âmbito da gestão do espaço público da freguesia. Nesse sentido, a Junta de Freguesia ativou um plano prioritário de limpeza de sarjetas e sumidouros que visa minimizar o impacto provocado pelas chuvas e queda das folhas.
Por fim deixo-vos a nota de que em entrevista temos a escritora Alice Vieira, ilustre moradora da
freguesia e uma das mais importantes escritoras portuguesas da literatura infanto-juvenil, cujas
obras são referências educativas, constantemente presentes no Plano Nacional de Leitura.
Aqui continuamos para servir a freguesia. Podem contar connosco!
Cordialmente,
Daniel Gonçalves
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FREGUESIA

QUALIFICAÇÃO
DOS RECURSOS
HUMANOS
A Junta de Freguesia de Avenidas
Novas aposta na formação
e qualificação dos seus Recursos
Humanos. Mais formação para um
serviço público de maior qualidade.
Desde abril deste ano, têm sido desenvolvidas diversas ações
de formação, abrangendo, até ao momento, um total de 47
funcionários e colaboradores. Código do Procedimento Administrativo, Contratos Públicos e Contabilidade Autárquica
foram algumas das matérias abordadas.
A sessão solene de entrega dos certificados de formação dos
funcionários e colaboradores decorreu no dia 29 de julho, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
"Esta é uma aposta que fazemos na vossa qualificação e que
acreditamos que terá o retorno pretendido - Mais formação
para um serviço público de maior qualidade", referiu o Presidente, na abertura desta sessão.

"Esta é uma aposta que fazemos na
vossa qualificação e que acreditamos
que terá o retorno pretendido."
Mas o projeto da valorização do Capital Humano da Junta
é mais ambicioso e vai além da formação técnica e profissional. Neste sentido, foi também celebrado um protocolo de
colaboração com a Inovinter – Centro de Formação e Inovação Tecnológica, ao abrigo do qual esta entidade identifica
as necessidades de cada colaborador e elabora o respetivo
Plano Individual de Desenvolvimento. Algumas das avaliações efetuadas foram já direcionadas para o Programa de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC). Este programa tem como objetivo a melhoria dos
níveis de certificação escolar dos adultos maiores de 18 anos
de idade que não possuam o nível básico ou secundário de
escolaridade, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da
vida. A componente letiva do programa terá início no próximo mês de setembro.

77ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE LISBOA
Na 77ª reunião da Assembleia Municipal de Lisboa que decorreu a 14 de julho, o Presidente da Junta de Freguesia de
Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, revelou a sua vontade para
que “a freguesia evolua, mas sempre com a preocupação de
defender a qualidade de vida dos munícipes que vivem, trabalham e estudam na Freguesia de Avenidas Novas", na sua
declaração de voto a propósito da ocupação dos terrenos da
antiga Feira Popular.
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AÇÃO SOCIAL

COLÓNIAS
DE FÉRIAS
SOU FAN
VERÃO 2015
As Colónias de Férias Sou FAN Verão 2015 decorreram
entre 6 e 17 de julho e 20 e 31 de julho, onde 210 crianças
tiveram a oportunidade de, para além da praia, desenvolver
diversas atividades e visitar locais onde se privilegiou sempre
o contacto com a natureza, o conhecimento e a descoberta.
Experiências de Ciência Divertida, visita ao Museu Nacional
de História Natural e da Ciência e Complexo Aquático Municipal de Santarém, foram alguns dos locais muito apreciados
por todos.
No Pavilhão do Conhecimento, muita curiosidade e vontade
de aprender, levou as nossas crianças a experimentar todas as
atividades disponíveis. O carro de rodas quadradas, a Fakir

Muita curiosidade e vontade
de aprender, levou as nossas crianças
a experimentar todas as atividades.
Bed, a bicicleta suspensa, e o lançamento do foguetão de hidrogénio, foram algumas das que mais despertaram a atenção.
Outro dos pontos altos das colónias foi a visita à Escola de
Fuzileiros, no Vale de Zebro, Barreiro. Aqui, as crianças tiveram a oportunidade de visitar o Museu do Fuzileiro, onde
ouviram, atentamente, explicações sobre a história desta força
militar e da sua intervenção nos momentos mais importantes
da história do nosso país.
Destaque ainda para o contacto com a Secção de Cinotecnia,
onde as crianças puderam conhecer os heróis desta "força de
elite", os cães treinados para a Busca e Detecção de Estupefacientes e Busca e Detecção de Engenhos Explosivos Improvisados e até assistir à simulação de uma intervenção. Houve
ainda tempo para subir a um anfíbio e na segurança de terra,
6 | Julho - Setembro 2015

imaginar como será viver uma aventura a bordo de uma destas embarcações.
As colónias não podiam ter terminado de melhor maneira,
no Tuga Natura, um parque de diversões ao ar livre, com uma
área de 10 hectares, localizada na Quinta da Lomba, Barreiro,
onde as crianças puderam desfrutar do contacto com a natureza e desenvolver diversas atividades físicas, desportivas,
lúdicas, educativas e ecológicas. A aldeia africana, a aldeia
dos índios e cowboys, muitos jogos tradicionais ao longo dos
diversos espaços e uma zona de tiro – laser tag, fizeram as
delícias dos mais novos.
Fica a promessa que no próximo ano haverá mais!

COLÓNIAS
DE FÉRIAS
FAN-TÁSTICA 2015
Orientação, Coasteering, Piscina,
Discoteca, Dia Militar, Espeleologia,
foram algumas das atividades que
marcaram os dias das nossas crianças.
Resultante de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e os Pupilos do Exército, os dois turnos da Colónia
de Férias FAN-Tástica 2015 ocorreram de 6 a 10 de julho e de 20
a 24 de julho.
Estas colónias, em regime de internato nos Pupilos do Exército,
acolheram em cada um dos turnos 75 crianças com idades entre
os 7 e os 17 anos.

Orientação, Coasteering, Piscina, Discoteca, Dia Militar, Espeleologia, foram algumas das atividades que marcaram os dias das
nossas crianças.
Na sessão de encerramento de cada um dos turnos, o Presidente
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, não
quis deixar de agradecer a presença de todos, assim como congratular a organização e a equipa de monitores.
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AÇÃO SOCIAL

COLÓNIAS
DE FÉRIAS
SOU FAN 55+

mais antigo do complexo e aquele onde funcionaram os primeiros engenhos utilizados para o encasque da pólvora negra.
E já com a semana a meio, a colónia rumou até ao Convento
do Grilo, localizado na freguesia do Beato, em Lisboa, local onde em 1663 esteve instalada a comunidade dos Irmãos
Descalços de Santo Agostinho.
Entre os diferentes locais visitados pelo grupo de 85 seniores que participou nesta iniciativa da Junta de Freguesia de
Avenidas Novas, estão o Solar dos Zagallos, na Sobreda da
Caparica, muito conhecido pelos seus românticos jardins,
frescos e azulejos e o Museu Anjos Teixeira, no Cabo da
Roca, dedicado à obra de dois escultores: Artur Anjos Teixeira, e o seu filho Pedro.
Depois da praia e dos diversos passeios culturais, a Colónia
de Férias FAN 55+ terminou com um almoço convívio e uma
tarde dançante, onde se viveram momentos verdadeiramente
hilariantes.
Fica a promessa de voltarmos no próximo ano, com um
programa ainda mais desafiante.

Depois da praia e dos diversos
passeios culturais, a Colónia de Férias
FAN 55+ terminou com um almoço
convívio e uma tarde dançante.
A 2ª edição da Colónia de Férias Sou FAN 55+, organizada
pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas, decorreu entre 7
e 11 de setembro.
85 fregueses, acompanhados por 6 monitores, distribuídos
por dois autocarros desfrutaram de agradáveis manhãs de
praia e visitaram diversos locais de interesse cultural e arquitetónico da região da Grande Lisboa, durante uma semana.
No primeiro dia de visita, o Presidente da Junta de Freguesia,
Daniel Gonçalves, fez questão de cumprimentar e dar as boas
vindas a todos os participantes, antes de seguirem viagem.
O início desta aventura ficou marcado pela visita ao Hospital Ortopédico de Sant'Ana, o qual foi fundado em 1904 e começou por ser um sanatório. Considerado uma referência na
área de Ortopedia e Traumatologia, o Hospital Ortopédico de
Sant'Ana tem uma relação com a Congregação Dominicana
de Santa Catarina de Sena que é residente há mais de 100 anos
e conhecedora de todos os serviços e organização do hospital.
No segundo dia de atividades, o destino foi a Fábrica da Pólvora, em Barcarena, onde o grupo visitou o Museu da Pólvora
Negra, instalado no edifício da antiga Casa dos Engenhos, o
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EDUCAÇÃO

MATERIAL
ESCOLAR PARA
TODOS OS ALUNOS
Entre muitos sorrisos e abraços,
as 400 crianças agradeceram
este fantástico presente oferecido pela
Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
No arranque oficial do ano letivo 2015/2016, o Presidente da
Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, juntamente com a Vogal da Educação, Leonor Sousa, deram as
boas-vindas a todos os alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo
do Ensino Básico que frequentam a rede pública da freguesia e
ofereceram-lhes o material escolar necessário.
Na manhã de 21 de setembro, foi com muita alegria que as
aulas começaram na Escola EB 1 S. Sebastião da Pedreira,
onde cada uma das crianças, do 1º ao 4º ano do Ensino Básico,
receberam um kit de material escolar.
Cadernos, folhas para desenho, borracha, lápis de carvão, lápis
de cor, canetas de feltro e cola foram alguns dos elementos que
compuseram o kit de material escolar que cada aluno recebeu.
Pouco antes da hora do recreio, foi a vez das crianças do Jardim de Infância do Rego serem presenteadas com o material
necessário para desenvolverem as diferentes atividades durante o ano letivo que agora se inicia. No rosto de cada criança era

visível a alegria que sentiam, à medida que as professoras lhes
mostravam o material que vinha em cada kit.
À tarde todos os caminhos foram dar ao Jardim de Infância e
Escola do 1º Ciclo Mestre Arnaldo Louro de Almeida, onde se
realizava a festa de boas-vindas aos novos alunos e se celebrava
o início de mais um ano letivo. Após a festa, as crianças seguiram para as salas de aula, onde lhes foi entregue o material escolar pela mão do Presidente da Junta e pela Vogal da Educação.
Entre muitos sorrisos e abraços, as 400 crianças, com idades
compreendidas entre os 3 e os 10 anos, da rede pública de ensino da freguesia agradeceram este fantástico presente oferecido
pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
Durante a entrega do material, o Presidente Daniel Gonçalves fez questão de salientar a vontade da Junta de Freguesia
em contribuir para uma educação de qualidade, promovendo
a igualdade de oportunidades e minimizando os encargos das
famílias com a educação dos seus filhos.
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ESPAÇO PÚBLICO

VARREDURA
E PREPARAÇÃO
DAS SARJETAS
PARA O INVERNO

OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO
No âmbito do programa de reabilitação de pavimento, foram
realizados trabalhos durante o mês de julho e agosto na freguesia de Avenidas Novas.
O cruzamento da Rua D. Filipa de Vilhena com a Av. Visconde de Valmor e a Rua do Arco do Cego foi alvo de intervenção,
bem como a Avenida Ressano Garcia e a Rua Filipe Folque.
As intervenções tiveram uma duração entre 6 e 7 dias.

REGA DAS ÁRVORES NOVAS
E DE PEQUENO PORTE
Com o calor propício dos meses de verão, também as plantas
precisam de mais água.
Diariamente, uma carrinha depósito com capacidade para
1000 litros de água circula pela freguesia de Avenidas Novas,
para regar as árvores plantadas recentemente e que carecem de
maior cuidado e manutenção.

Com a chegada do outono e a consequente queda da folha,
a Alameda Edgar Cardoso foi um dos primeiros arruamentos
da freguesia de Avenidas Novas a necessitar de uma assistência
mais acentuada.
A equipa de Higiene Urbana da Junta de Freguesia procedeu aos trabalhos, com recurso a uma varredoura mecânica de
grande capacidade (empréstimo da CML), para que o processo fosse mais célere e eficaz.
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DESPORTO

MUSIC BOXE
Ritmo e ação
nas Avenidas Novas
A 1 de agosto, a freguesia de Avenidas Novas foi
palco da 2ª edição da Tournée de Verão Music Boxe,
promovida pela Associação Jorge Pina.
Durante a tarde, todos os caminhos foram dar à Rua
Filipe da Mata, onde vários jovens pugilistas, orientados pela Associação Jorge Pina, bem como outros
atletas de entidades desportivas como o Sporting
Clube de Portugal ou a Escola de Boxe João Faleiro,
travaram combates.
No calor do dia viveu-se um ambiente de festa, não
só com os duelos disputados mas também com muita música. Entre os convidados, atuaram no evento
Beto Di Guetto, Syer, Brown Sugar e outros.
Music Boxe é, segundo a Associação Jorge Pina, um
projeto que tem "como principal objetivo a interligação do boxe com a música e a dança, gerando sinergias positivas na comunidade jovem. São disciplinas
desportivas e artísticas que os jovens apreciam e que
os estimulam criativamente”.

INAUGURAÇÃO
DO RELVADO
SINTÉTICO
Para assinalar a inauguração do relvado sintético do Polidesportivo da Junta
de Freguesia de Avenidas Novas, foi realizado um torneio de Futebol de 5, no
dia 3 de julho.
Além da equipa anfitriã, participaram
no torneio os Dragões de Lisboa (vencedores do torneio) e a Associação Educar
a Sorrir.
O pontapé de saída foi dado pelo Vogal
do Desporto, António Parente.
Esta foi a primeira de muitas iniciativas desportivas que contamos desenvolver neste recinto, agora renovado.
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CULTURA

LISBOA NA RUA

Fotografias: José Frade

Durante um mês, o evento "Lisboa na Rua" celebrou o verão
em vários pontos da cidade e a freguesia de Avenidas Novas
não foi exceção.
A cerimónia de abertura do Lisboa na Rua ocorreu dia 20
de agosto, pelas 19h na freguesia de Avenidas Novas, no Jardim Arco do Cego, onde o público se deixou contagiar pelas
energias positivas do concerto da Orquestra Angrajazz. Angrajazz é um projeto de formação musical, nascido em 2002 e
constituído por músicos da Ilha Terceira, nos Açores.

No Jardim do Arco do Cego,
onde o público se deixou contagiar
pelas energias positivas do concerto.
Não só o jazz das Big Bands, mas também a arte contemporânea, o cinema, a música francesa e claro, o tradicional fado
português, preencheram a programação do "Lisboa na Rua".

VENHAM LER E VERÃO
Durante o mês de agosto, de 2ª a 6ª feira, o Jardim Marquês
de Marialva, no Campo Pequeno, acolheu a iniciativa “Venham Ler e Verão”, promovida pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
Todos os dias, entre as 10h e as 17h, foram muitas as pessoas
que aproveitaram o sol e a brisa suave do verão para passear
pelo Jardim Marquês de Marialva, onde puderam disfrutar do
cantar dos pássaros enquanto liam um livro ou uma revista.
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Curtas
BANCO DE LIVROS
ESCOLARES
A Junta de Freguesia de Avenidas Novas está a promover um banco de livros
escolares para o ensino básico e secundário (do 1º ao 12º ano).
Para que esta iniciativa possa abranger
o maior número de crianças e jovens
estudantes, a Junta de Freguesia está
a aceitar manuais escolares e livros de
apoio. Neste sentido, se tem manuais
que já não utiliza, participe neste Banco
de livros escolares.
Poderá também enviar-nos a lista de livros pretendidos através do endereço de
e-mail jfan.clube@jf-avenidasnovas.pt,
para que possamos verificar a disponibilidade dos mesmos.

VELA +
A Junta de Freguesia de Avenidas Novas celebrou um protocolo de colaboração com a SEAWOMAN – Associação
para a Promoção da Mulher Através do
Desporto e Atividades Náuticas, no âmbito do Projeto Vela +.
O Projeto Vela + tem como principal objetivo promover a atividade física da população sénior e o consequente bem-estar.
Através do acordo celebrado, os moradores da freguesia de Avenidas Novas
poderão participar nas atividades promovidas pela SEAWOMAN.

JUNTA DE FREGUESIA
APOIA A ABRAÇO
A Junta de Freguesia de Avenidas Novas, com o objetivo de melhorar as condições físicas de atendimento e formação
do auditório da Abraço – Associação de
Apoio a Pessoas com VIH/SIDA, contri-

buiu financeiramente para a compra de
material de arrumação e escritório.
A Abraço – Associação de Apoio a
Pessoas com VIH/SIDA sediada na
freguesia de Avenidas Novas, no Largo
José Luís Champalimaud, foi fundada
em 1992.
Trata-se de uma entidade sem fins
lucrativos que desenvolve ações de
prevenção para a redução do VIH, dirigidas a todas as pessoas que se encontram em risco de novas infeções e apoia,
tanto a nível psicológico como a nível
social e material, pessoas infetadas pelo
VIH e as suas famílias.

APOIO AO GRUPO
DE XADREZ DE ALEKHINE
A 28 de julho, a Junta de Freguesia de
Avenidas Novas celebrou um protocolo de atribuição de apoio financeiro ao
Grupo de Xadrez de Alekhine.
Fundado em 1947, o Grupo de Xadrez
de Alekhine situa-se no Bairro de Santos, na Rua Alfredo Roque Gameiro.
O apoio concedido destina-se a suportar as inscrições dos jogadores na
federação, permitindo assim a continuidade de participação dos sócios do
clube recreativo nas competições oficiais de Xadrez.

Vai
acontecer
na freguesia...
NOVAS INSTALAÇÕES
UNANTI
EM OUTUBRO

Em outubro, a UNANTI – Universidade
das Avenidas Novas para a Terceira Idade
ganha uma nova casa.
A UNANTI contará com um espaço

renovado e multidisciplinar, onde as
salas têm valências adequadas ao leccionamento das atividades propostas para
o ano letivo 2015/2016.

PASSEIO SOCIAL
SÉNIOR
17/10 SÁBADO

No âmbito das iniciativas dirigidas à
comunidade sénior, a Junta de Freguesia
de Avenidas Novas promove mais uma
vez um Passeio Social Sénior, desta vez
à Nazaré.
Agendado para dia 17 de outubro, o
Passeio Social Sénior contará com 200
participantes.
Todos os interessados deverão inscrever-se nas Delegações da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. As inscrições
são gratuitas.

MERCADO DE NATAL
DO CAMPO PEQUENO
DE 28/11 A 2/12

Campo Pequeno acolhe, uma vez
mais, o maior Mercado de Natal só com
projectos portugueses.
De 28 de Novembro a 2 de Dezembro
de 2015, na Arena do Campo Pequeno,
mais de 100 expositores vão apresentar artigos de autor e peças de design
exclusivamente de origem portuguesa,
maioritariamente inspirados nas artes
e ofícios tradicionais. Diariamente, das
11h às 21h, os visitantes podem encontrar peças originais, do tradicional ao
contemporâneo, a preços atractivos,
contribuindo para a sustentabilidade
de pequenos ofícios e para o desenvolvimento da microeconomia nacional.
Com a época natalícia a aproximar-se,
não perca esta excelente oportunidade
de encontrar produtos únicos a preços
vantajosos.
Mais informações em:
mercadodenatal@campopequeno.com
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À CONVERSA
Enquanto residente na freguesia de
Avenidas Novas, que mudanças locais mais marcaram a sua vida?
Sou uma munícipe velha… Lembro-me da Feira Popular no Parque de
Sta. Gertrudes (o atual parque da
Gulbenkian) e como era bom lá ir…
Mas lembro-me sobretudo de moradias demolidas para surgirem
prédios (aquele a que se chamava
“o prédio do anjo”, no Saldanha, ou
aquele que deu lugar ao Instituto
Francês), de lojas e equipamentos
que foram fechando um pouco por
toda a freguesia (lojas de pequeno
comércio, onde nos conhecíamos
todos - o Sr. Lopes da fruta, ou o Sr.
Mário das ferragens, ou o Sr. Faria
da drogaria, ou a Ana da loja do peixe… ou o Hospital Particular, um
dos mais recentes exemplos.
E tenho imensas saudades do tempo
em que existia a Livraria Quadrante…

Alice Vieira
Uma das mais importantes
escritoras portuguesas
da literatura infanto-juvenil.

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 visitam a freguesia?
Todas as áreas que têm a ver com
maior facilidade dos munícipes - e
esta é uma freguesia envelhecida na sua utilização.
O património histórico e cultural
desta zona é riquíssimo e a sua preservação é do interesse geral e um
dever de todos. Que apelo faria
para estimular essa preservação?
A preservação do património só se
consegue quando se consegue motivar os munícipes para isso… Quando cada um se sentir também dono
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do seu espaço. Quando for chamado a dar opiniões e as
suas opiniões contarem.
Quais os seus espaços ou locais favoritos, na freguesia?
A Gulbenkian, o Jardim Amália Rodrigues e agora mais
recentemente a via pedonal da Av. Duque de Ávila. E o
café da minha rua é a minha segunda casa…

SE FOSSE PRESIDENTE
DA JUNTA DE FREGUESIA
POR UM DIA…

Sendo uma zona tradicionalmente ligada à cultura,
contando com diversos teatros e museus 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?
É sempre preciso fazer maior divulgação, através de todos os meios possíveis, desde a publicidade porta a porta,
até à que se deixa nos lugares públicos, e evidentemente a
utilização das redes sociais.
E acho que seria uma boa ideia organizarem-se concursos (de textos, desenhos, etc), para várias idades, sobre a
maneira como cada um vê esse património.
(E era bom que o Museu Anastácio Gonçalves fosse mais
publicitado. Tenho a certeza de que há muita gente na
freguesia que nem sabe que ele existe.)

Organizava um clube de leitura,
com reuniões semanais. Eu sei que
há muita gente que vive sozinha
e que aquilo de que mais precisa
é de conversar com outras pessoas.
Um clube onde também as pessoas
pudessem ler as suas coisas,
ou cantar, ou tocar… As pessoas
têm de se sentir vivas e não podem
encarcerar-se em suas casas.

A Junta de Freguesia de Avenidas celebrou recentemente protocolos de colaboração com alguns equipamentos culturais (teatro e cinema), permitindo à
população aceder a estes espetáculos a preços manifestamente mais baixos. Qual a sua opinião em relação a
este tipo de iniciativas?
Aí está! É uma óptima ideia (que se poderia talvez estender também aos museus) mas… todos estão suficientemente informados?

de louvar. E espera-se que continue. Mas tão importante
como isto seria levar os meninos a conhecer a freguesia onde vivem, levá-los de vez em quando a exposições,
ou a cinemas e teatros (quando houver espectáculos que
lhes são dedicados…)

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas atribuiu, este
ano letivo, o material escolar a todos os alunos do Jardim de Infância e 1º ciclo das escolas da rede pública
freguesia. Sendo a Alice Vieira uma das mais importantes escritoras portuguesas da literatura infanto-juvenil; as suas obras são referências educativas, constantemente presentes no Plano Nacional de Leitura e
por isso muito atenta à realidade da educação em Portugal, como avalia esta iniciativa?
Qualquer iniciativa que alivie o peso que os pais têm de
suportar para ter os filhos no ensino público é sempre

A Alice Vieira é uma das homenageadas pela Junta de
Freguesia de Avenidas Novas, aquando da comemoração do seu 2º aniversário. Que significado tem para si
esse reconhecimento?
Agradeço todas as homenagens e fico sempre muito feliz por se lembrarem de mim. Mas não me sinto nunca
muito à vontade. A melhor homenagem é, por exemplo,
o varredor da minha rua cumprimentar-me sempre que
me vê, ou o meu carteiro saber tudo de mim, ou as pessoas do meu café telefonarem-me para casa se lá não vou
durante uns dias…
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PASSEAR

Campo Pequeno
Um espaço cultural e de lazer
A Praça de Toiros do Campo Pequeno, considerada como um edifício emblemático de
Lisboa e um dos mais reconhecidos pelos portugueses, é um bom exemplo do leque diversificado de espaços de lazer e comércio que a freguesia das Avenidas Novas oferece a
quem a visita.
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Símbolo da nossa cultura e tradições,
situada na movimentada Avenida da
República e em plena harmonia com o
Jardim Marquês de Marialva, a Praça
de Toiros do Campo Pequeno - como
assim é conhecida - foi projetada por
António José Dias da Silva e inaugurada em 1892. Num estilo neoárabe, foi
totalmente construída em tijolo maciço, também conhecido por “tijolo burro” e ostenta cúpulas semelhantes às
das mesquitas.
Dado o estado de degradação a que
o edifício chegara, iniciaram-se no ano
2000 obras de restauro e requalificação, que abrangeram também o espaço
envolvente, as quais ficaram concluídas em 2006. Este processo de reabilitação e modernização contemplou a
instalação de uma cobertura parcialmente amovível, a qual permite a utilização do espaço independentemente
das condições atmosféricas.
Atualmente, com uma capacidade
que pode ir até às 10 mil pessoas, (conforme o tipo de espetáculo a realizar),
a Praça de Touros do Campo Pequeno
acolhe, além das corridas de touros,
espetáculos, encontros, conferências,
entre outros eventos.
Mas mais do que uma sala polivalente para espetáculos, o Campo Pequeno
contempla ainda um parque de estacionamento com 1250 lugares e uma
Galeria Comercial com 7000 m², no
piso inferior da estrutura, que alberga
8 salas de cinema, 16 lojas de restauração, um supermercado, bem como
uma área de 60 lojas destinadas a serviços e comércio diverso. Em redor da
Praça de Toiros do Campo Pequeno há
ainda espaço para percorrer os mais
diversos paladares pelos bares e restaurantes que aí se estendem até ao Jardim
Marquês de Marialva.

Viver a História
Este verão, foi inaugurado o Museu
do Campo Pequeno onde estão expostas cerca de 1000 peças, entre cartéis,
fotografias, documentos, esculturas,
utensílios de toureiro, taxidermia,
pintura, medalhística e trajes de toureiro, que ilustram a história da tauromaquia e da Praça de Toiros do Campo Pequeno.
As peças expostas são provenientes do
espólio do antigo Museu Batista Duarte - antigo Museu do Campo Pequeno,
do Grupo Tauromáquico Sector 1 - um

dos mais importantes clubes taurinos
de Portugal e de alguns doadores particulares.
Além da componente taurina, o Museu
do Campo Pequeno apresenta ainda representações de vários acontecimentos
históricos e sociais da vida portuguesa
que ocorreram neste edifício.
Para visitar o Museu do Campo Pequeno, os interessados podem optar
por dois tipos de visita: a visita apenas
à Arena ou a Visita ao Museu que inclui
também a visita à Arena.

VISITAS À ARENA E MUSEU
As visitas podem estar condicionadas devido a eventos especiais, pelo que se
aconselha a consulta de horários, em permanente atualização no site:
www.campopequenotauromaquia.com
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NEGÓCIOS

L’Éclair
Patisserie Française
Av. Duque de Ávila Nº 44, 1050-83 Lisboa, Portugal
Tel. 211 363 877
Horário:Terça a Sexta - das 8h00 às 20h00
Fim-de-semana - das 9h30 ás 19h00

Sabia que nas Avenidas Novas
pode viajar até aos sabores de Paris?
L’Éclair Patisserie Française é o nome do espaço irreverente
que nasceu em abril de 2014, na Avenida Duque de Ávila, nº
44, entre uns toldos pretos mas com uma montra repleta de
cor e inspiração.
O sonho de criar uma pastelaria francesa premium, levou o francês Matthieu Croiger, formado em Marketing, juntamente com o
mestre pasteleiro português João Henriques a abrir uma pastelaria
parisiense especializada em éclairs e macarons, em Lisboa.
A utilização de ingredientes naturais e frescos é uma premissa para João Henriques, que cria diariamente 15 sabores
diferentes capazes de agradar a todos os gostos. Desde os recheios mais clássicos (o caramelo salgado) aos mais arrojados
(alfazema, violeta ou as rosas), todos eles ganham vida na cozinha do mestre João.
Na vitrine da “patisserie” é possível encontrar todos os dias
200 pequenas grandes tentações, entre as quais se destacam os
éclairs com frutos vermelhos, praliné, chocolate, mascarpone,
framboesas ou merengue de limão. Quanto às sobras, essas são
doadas a instituições sociais.
Simples mas requintado, a L’Éclair Patisserie Française é um
espaço de 125m² com música francesa no volume certo, onde
o atendimento prima pela excelência e permite-lhe desfrutar
de macarons, croissants e éclairs minis, normais e gigantes.
Sim, leu bem, são mesmo gigantes! Além dos artigos para consumo na loja, a L’Éclair Patisserie Française tem ao dispor dos
seus clientes um serviço de encomendas de éclairs a metro,
para que possa disfrutar de um agradável lanche em sua casa
junto da família e amigos.
O requinte e sofisticação não é apenas nos comes, também
nos bebes pode deliciar-se com os diversos chás, sumos naturais ou arrojar-se na cerveja centenária parisiense, no champanhe ou nos vinhos franceses.
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Na vitrine da “patisserie” é possível
encontrar todos os dias 200 pequenas
grandes tentações.
Mas se pensa que só de doces se alimenta este paraíso de
cores e sabores, no meio de Lisboa, desengane-se! A L’Éclair
convida-o a almoçar um dos seus deliciosos éclairs salgados,
acompanhado por uma salada.
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