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Objetivos alcançados. 
Metas definidas.

DANIEL GONÇALVES
Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Dezembro é mês de família, de reflexão e de balanço. O ano que agora termina constitui um ano de 
objetivos concretizados. Uma caminhada ao longo da qual conseguimos alcançar as metas a que nos 
propusemos.

A passagem do tempo é mais rápida quando o tempo é de alegria, dizem e assim a Junta de Freguesia 
de Avenidas Novas celebrou já o seu 2º aniversário. Numa cerimónia onde recebemos mais de 200 con-
vidados, cantaram-se os parabéns à freguesia e, homenageamos algumas personalidades cuja conduta 
e contributo social merecem ser reconhecidos. Nesta edição partilhamos estes momentos com todos.

Outros acontecimentos importantes marcam este período, entre os quais quero salientar a inaugu-
ração das novas instalações da Junta de Freguesia, onde num único espaço, central e de acessibilidade 
excelente, encontramos a UNANTI (Universidade das Avenidas Novas para a Terceira Idade), Delega-
ção com serviços da Junta de Freguesia e um Gabinete Clínico com valências de enfermagem, clínica 
geral e estomatologia.  

Mas este tempo tem como principal propósito celebrar o natal e porque sabemos que nem todos o 
podem fazer de forma digna, a Junta de Freguesia atribui, uma vez mais, cabazes de natal às famílias 
mais carenciadas da freguesia.

Celebrar é também a palavra de ordem quando se trata de premiar o mérito e o trabalho desenvolvido 
pelos melhores alunos finalistas do ensino secundário. O prémio Comendadores Nunes Corrêa foi atribuí-
do a quatro alunos, cujo desempenho foi de excelência e nesta edição também damos conta disso mesmo.

E de excelência é também a oferta comercial da nossa freguesia, facto patente na primeira edição 
do Diretório Comercial. Distribuída em novembro, esta publicação considera o comércio e serviços 
de rua disponíveis nas Avenidas Novas, sendo assim um mecanismo real de estímulo ao comércio 
tradicional da freguesia. 

O convite está lançado, portanto visite-nos e faça boas compras! Aproveite ainda para apreciar as 
ruas da nossa freguesia que voltaram a vestir-se de cor, com as iluminações de Natal que colocámos em 
várias artérias da freguesia.

2016 afigura-se não só como um ano de consolidação do trabalho desenvolvido, mas também como 
um período de grandes desafios. Constitui para nós um estímulo adicional, fortalecido pela confiança 
que em nós depositam os fregueses de Avenidas Novas, assim como pelo espírito de missão e de dever 
cumprido, que sempre têm norteado o nosso desempenho.

Aproveito esta edição da nossa revista para desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de 
Saúde, Paz e Alegria.

Cordialmente,
Daniel Gonçalves
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FREGUESIA

Na noite de 29 de setembro, a sala New Orleans do Sheraton 
Lisboa Hotel & Spa foi pequena para as cerca de 200 pessoas 
que quiseram parabenizar a freguesia de Avenidas Novas, pelo 
seu 2º aniversário.

O início da cerimónia ficou marcado pelas palavras do Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gon-
çalves, que enalteceu a relação de harmonia entre o legado his-
tórico da freguesia e o seu presente e futuro:

Durante o seu discurso, o Presidente da Junta de Freguesia 
anunciou que a UNANTI – Universidade das Avenidas Novas 
para a Terceira Idade ganharia novas instalações. Um espaço 
renovado e multidisciplinar, no Picoas Plaza, onde as salas têm 
valências adequadas ao leccionamento das atividades propos-
tas para o ano letivo 2015/2016.

No seguimento deste anúncio, subiram ao palco o Coro e o Gru-
po de Cavaquinhos da universidade que apresentaram alguns dos 
seus temas musicais. Além das interpretações dos alunos, tam-
bém o embaixador da UNANTI, Octávio Matos presenteou a pla-
teia com uma interpretação humorística de mímica. 

E porque a história dos lugares faz-se de pessoas, de pessoas 
excecionais que fazem coisas simples e de pessoas simples, 

capazes de feitos verdadeiramente excecionais, nesta sessão 
solene, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas homenageou 
personalidades emblemáticas, bem conhecidas da freguesia, 
das mais diversas áreas que marcam a diferença com o seu tra-
balho e dedicação. 

A escritora Alice Vieira com cerca de 40 livros publicados e 
bem conhecida pelo público jovem, a atriz de teatro, cinema 
e televisão, Carmen Dolores, o cidadão interventivo em prol 
da comunidade, Virgínio Pardal, o fundador do projeto be-
nemérito Refood, Hunter Halder, o economista e ex-ministro 
Miguel Beleza, o engenheiro, professor universitário e ex-au-
tarca António Carmona Rodrigues, assim como o ex-ministro 
e atual membro do Conselho de Estado, António Bagão Félix, 
foram as figuras homenageadas durante a cerimónia, pelo exe-
cutivo da Junta de Freguesia de Avenidas Novas.

No encerramento da cerimónia, antes 
de cantar os parabéns à jovem Junta 
de Freguesia, subiu ao palco um dos 
melhores músicos da atualidade, Jor-
ge Palma, que interpretou algumas das 
suas músicas mais célebres como “En-
costa-te a mim”, “Bairro do Amor” e 
“Deixa-me rir”.

DOIS ANOS 
DE AVENIDAS 
NOVAS
Cerca de 200 pessoas 
marcaram presença na cerimónia
do 2º aniversário da freguesia
de Avenidas Novas.

“uma freguesia jovem, com um futuro 
promissor, mas com um passado 

histórico e um legado invejáveis, que 
não podemos nem devemos esquecer, 

porque não há futuro se não existir um 
profundo respeito pelo nosso passado”.
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FREGUESIA

gar certo”, explicando que o conseguiram “porque a motivação 
é imensa”. Para o Presidente, com esta mudança o local reúne 
num “único espaço o acesso a valências fundamentais” desti-
nadas à população da freguesia de Avenidas Novas. Em breve 
abrirá também “um gabinete de estomatologia e um gabinete 
de clínica geral”, revela o Presidente da Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas.

Também a escritora Alice Vieira e o ator Octávio Matos, embai-
xadores da Universidade salientaram a importância deste novo 
espaço como promotor de um processo de envelhecimento ativo, 
participativo, destacando a dignidade dos idosos da freguesia.

O projeto UNANTI foi lançado pela Junta de Freguesia no 
ano de 2014 e localizava-se, até à data, na Rua Filipe Folque. 
As novas instalações inserem-se dentro do Picoas Plaza, na Rua 
Tomás Ribeiro nº 65, com acessibilidades pensadas para todos.

O preço da inscrição individual é de 70€ por ano e de 90€ para 
um casal. Os alunos podem inscrever-se em seis cadeiras anuais 
(práticas ou teóricas), escolhendo entre 32 cursos desde yoga, à 
história de arte, passando também por disciplinas linguísticas.

A UNANTI - Universidade das Avenidas Novas para a Ter-
ceira Idade da Freguesia de Avenidas Novas, que conta já com 
mais de 120 alunos inscritos, foi um dos espaços que conheceu 
casa nova.

O novo espaço localizado no primeiro andar do centro comer-
cial Picoas Plaza, numa área renovada e modernizada, apresenta 
um conceito totalmente inovador, disponibilizando aos fregue-
ses três valências fundamentais: atendimento ao público; servi-
ço de enfermagem e a Universidade para a Terceira Idade.

Daniel Gonçalves destacou que “não foi fácil encontrar o lu-

Perante uma plateia manifestamente 
feliz e entusiasta, foram inauguradas, 

pelo Presidente Daniel Gonçalves,
no passado dia 6 de novembro, as novas 

instalações da Junta de Freguesia 
de Avenidas Novas. 

TEMOS
CASA NOVA
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FREGUESIA

Entre 23 de novembro e 2 de dezembro, a zona exterior da Praça 
do Campo Pequeno encheu-se de sons e cores natalícias com a ini-
ciativa “É Natal nas Avenidas Novas”, organizada pela Junta de Fre-
guesia de Avenidas Novas, em parceria com o Campo Pequeno.

Ao longo de nove dias, o que não faltou no Campo Pequeno 
foi animação, a começar pelas músicas de Natal interpretadas 
pela Orquestra Académica Portuguesa, bem como pelo dueto 
de jazz de Beatriz Portugal e Pedro Madaleno e o som dos Ca-
vaquinhos e o tão tradicional Cante Alentejano, interpretado 
pelos alunos da UNANTI – Universidade de Avenidas Novas 
para a Terceira Idade. Mas não só de música viveu esta iniciati-
va, houve ainda lugar para workshops orientados pela Funda-
ção S. João de Deus, que trouxe o tricô até às Avenidas Novas, 
pelo ginásio New Level, que organizou uma aula de dança, a 

SeaWoman que desvendou os segredos dos nós de marinheiro 
e a Academia Kolmachine que nos mostrou que o kickboxing 
é mais do que uma arte marcial.

“É Natal nas Avenidas Novas” contou com a presença do Pre-
sidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gon-
çalves que apelou à solidariedade nesta quadra, convidando 
todos a participar no banco solidário inserido nesta iniciativa: 
“as pessoas voluntariamente oferecem bens de primeira neces-
sidade [bens alimentares não perecíveis, roupas, brinquedos] 
para nós podermos distribuir pelas associações e instituições 
de solidariedade social da freguesia”.

E por ser Natal, não faltaram a árvore de Natal com enfeites 
elaborados pelas crianças das escolas da rede pública da fre-
guesia e o presépio da autoria do escultor Luís Pinheiro. 

O objetivo é promover e dinamizar a atividade económica da freguesia, nomea-
damente o comércio de rua, dito tradicional. A data escolhida para o lançamento 
também não foi feita ao acaso. “O Natal está à porta e queremos que os moradores e 
os milhares de pessoas que diariamente se deslocam à nossa freguesia para trabalhar 
ou tratar de outros assuntos, façam aqui as suas compras de Natal” refere Daniel 
Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. 

Esta primeira edição, totalmente gratuita, chegou a casa dos fregueses e aos estabe-
lecimentos de comércio e serviços da freguesia durante o mês de novembro.

Dias antes do Mercado de Natal 
abrir portas no Campo Pequeno, 

o espírito natalício saiu à rua.

É NATAL NAS 
AVENIDAS NOVAS

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas lança 
diretório comercial, onde encontra tudo o que precisa 

de saber para escolher onde fazer as suas compras.

ÀS COMPRAS
NAS AVENIDAS NOVAS
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AÇÃO SOCIAL

PASSEIO SOCIAL 
SÉNIOR À NAZARÉ

Teve lugar, no passado dia 17 de outubro, mais um Passeio Social 
Sénior, promovido pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas.

Cerca de 200 fregueses partiram de Lisboa, na manhã de um 
sábado chuvoso, rumo à Nazaré. Aqui, houve tempo para vi-
sitar a Ermida da Memória, também conhecida como Capela 
da Memória. A ermida foi erguida em 1182 sobre uma gru-
ta onde, durante o período do domínio muçulmano, esteve a 
imagem de uma Virgem Negra - Nossa Senhora da Nazaré, 
sentada a amamentar o Menino Jesus.

A Igreja de Nossa Senhora da Nazaré, foi a paragem que se 
seguiu. Neste mesmo local existiu um edifício fundado por D. 
Fernando em finais do século XIV e cuja restauração se iniciou 
no século XVI, dando origem ao edifício como hoje o conhe-
cemos. O almoço, no Restaurante Via Mar, em Alfeizerão, foi 
muito apreciado por todos os participantes, assim como o lan-
che servido após a tarde dançante.

O Presidente da Junta de Freguesia, Daniel Gonçalves acom-
panhou, uma vez mais, o grupo reforçando o carácter so-
cial destas iniciativas: "Sabemos que, para muitos de vós, os 
Passeios Sociais promovidos pela Junta de Freguesia são das 
poucas oportunidades que têm para sair de casa e para convi-
ver. Desde que tomei posse, em setembro de 2013, este é o 5º 
passeio que fazemos juntos. Esta Junta tem uma preocupação 
muito presente, muito constante com os mais velhos" referiu.

A segurança dos fregueses constitui uma das principais preo-
cupações para a Junta de Freguesia de Avenidas Novas. Nesse 
sentido, decorreram durante o mês de novembro, no Grupo 
Excursionista “Os Económicos” e na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, duas ações de sensibilização sobre “Burlas e Furtos”, 
promovidas pela Junta de Freguesia, em parceria com a 31ª 
Esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP). 

Aberta ao público e com especial atenção à população sénior, 
esta iniciativa, inserida no Modelo Integrado de Policia mento 
de Proximidade, visa a prevenção criminal e a co municação 
de estratégias de autoproteção e conta com o apoio da Asso-
ciação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Inves tigação 
e Comunidade (ANADIC).

Estiveram presentes o Presidente da Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, Cristina Martins, Vogal 
das Instalações, Equipamentos da Freguesia e Atendimento, 
bem como Pedro Ribeiro, Tesoureiro e Vogal responsável pelo 
pelouro do Espaço Público, entre outros. As ações foram apre-
sentadas pelo Comandante André Vieira, entre outros agentes 
da PSP que salientaram medidas preventivas e comportamen-
tos de autoproteção a adotar pela população, com o intuito de 
diminuir possíveis situações de risco.

A PSP alertou que a falta de conhecimentos sobre as estra-
tégias utlizadas pelos criminosos e os cuidados a adotar au-
mentam a probabilidade de ser vítima de burla ou furto. Neste 
sentido, todas as pessoas presentes na sessão foram aconselha-
das a contactar de imediato as autoridades, caso desconfiem 
de comportamentos suspeitos, atividades ilegais, ofertas estra-
nhas e fraudulentas ou se forem vítimas de algum crime.

PREVENÇÃO 
DE BURLAS E FURTOS
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AÇÃO SOCIAL

UNANTI EM FESTA

O Centro Social e Paroquial de São Sebastião da Pedreira 
foi o palco escolhido para a realização da Festa de Natal da 
UNANTI – Universidade das Avenidas Novas para a Terceira 
Idade, na tarde de 10 de dezembro.

A abertura da festa esteve a cargo da Coordenadora Peda-
gógica da UNANTI, Emília Noronha, que saudou todos os 
presentes e salientou o apoio dado pela autarquia à universi-
dade: “pelas excelentes instalações, modernas e harmoniosas. 
O Senhor Presidente e o seu executivo têm-nos dado tudo o 
que é possível, para que as pessoas se sintam bem”. Também 
o Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel 
Gonçalves fez um balanço positivo do ano que agora se des-
pede, salientando que “todo o esforço e trabalho desenvolvido 
fazem sentido”, referindo-se ao projeto da UNANTI e a todos 
os outros projetos desenvolvidos pela autarquia, em prol de 
todos os fregueses.

Feitas as honras, o Centro Social e Paroquial de São Sebas-
tião da Pedreira transformou-se numa verdadeira sala de es-
petáculos, onde os alunos da UNANTI subiram ao palco para 
mostrar o seu talento nas mais variadas artes, começando pelo 
teatro e passando pela música e dança.

O primeiro grande momento da festa foi a interpretação 
da peça “A Pedra Filosofal”, orientada pela Professora Isabel 
Damatta, seguindo-se o Grupo Coral que incluiu no seu re-
portório cânticos natalícios.

Ao longo da tarde, além das músicas interpretadas pelas tur-
mas de Cavaquinhos, Cante Alentejano, Acordeão e Viola, 

houve ainda lugar para mais um momento teatral com a repre-
sentação da peça “A Procissão”, bem como ouvir a aluna Emília 
Proença recitar um bonito poema da sua autoria. Pouco antes 
de terminar, os alunos da Professora Isabel Silva presentearam 
todos com uma atuação de danças regionais. 

E porque não há Natal sem prenda, para encerrar esteve em 
palco o Coro da ULTI (Universidade de Lisboa para a Terceira 
Idade) que surpreendeu tudo e todos com a sua atuação musical.

A Festa de Natal da UNANTI, que contou com a presença do 
seu embaixador, Octávio Matos e do Vogal da Cultura, Antó-
nio Parente, terminou com um lanche de partilha e convívio 
entre todos.
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AÇÃO SOCIAL

FRALDAS E PAPAS

É NATAL NO ESPAÇO JOVEM 
E FAN CLUBE

O Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas apoia as famílias mais carenciadas e em situação de vul-
nerabilidade social da freguesia, através do programa Fraldas e 
Papas. Esta iniciativa abrange crianças até aos 2 anos.

A propósito da quadra natalícia, o Espaço Jovem, juntamente 
com o FAN Clube da Junta de Freguesia de Avenidas Novas 
realizou uma festa convívio na tarde de 18 de dezembro. Nesta 
festa não faltaram a árvore de Natal e muitas surpresas propor-
cionadas pelas técnicas de Ação Social.

O NATAL É PARA TODOS

Em plena quadra natalícia, em que prevalece o espírito de 
fraternidade e solidariedade, a Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas entregou cabazes a todas as famílias carenciadas da fre-
guesia, que se candidataram.

Os cabazes contemplam géneros alimentares típicos desta 
quadra festiva, como o bolo-rei e o bacalhau, entre outros bens 
alimentares não perecíveis.

A entrega dos cabazes, realizada nos dias 10 e 11 de dezembro, 
nas delegações da autarquia e no FAN Clube, contou com a pre-
sença de Daniel Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia.

Mais uma vez, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas pro-
move esta iniciativa, com o objetivo de proporcionar uma Ceia 
de Natal mais alegre e digna a todas as famílias.

Famílias carenciadas 
receberam cabazes de Natal

TERAPIA DA FALA
No âmbito da intervenção junto da população infantil mais 

carenciada, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas disponibi-
liza um serviço especializado de Terapia da Fala.

As sessões de terapia preveem o desenvolvimento de ativi-
dades de prevenção, avaliação e tratamento das perturbações 
da comunicação humana, englobando não só todas as funções 
associadas à compreensão e expressão da linguagem oral e es-
crita mas também outras formas de comunicação não-verbal.
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ESPAÇO PÚBLICO

REFORÇO DA
HIGIENE URBANA

De acordo com as competências da Junta de Freguesia para a 
área da limpeza urbana, previstas no Decreto-Lei n.º 56/2012 de 
8 de novembro, art.º 12, que visam assegurar a limpeza das vias 
e espaços públicos, sarjetas, sumidouros e papeleiras, a autarquia 
reforçou os serviços de higiene urbana.

Com vista a melhorar a qualidade do espaço público, o qual assu-
me um papel preponderante na qualidade de vida dos moradores, 
estudantes e trabalhadores da freguesia de Avenidas Novas, este 
reforço teve início em outubro, na área assinalada no mapa acima, 
através da contratação de uma empresa especializada.
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Entre 25 e 29 de novembro, foi possí-
vel realizar uma viagem pelos sabores e 
iguarias da freguesia de Avenidas No-
vas, com a iniciativa “Avenidas Novas À 
La Carte”.

Durante cinco dias, vários restaurantes 
da freguesia, apresentaram menus de 
degustação exclusivos, compostos por 
quatro ou cinco amostras dos melhores 
pratos que têm para oferecer. 

Com um custo entre os 12 e os 25 eu-
ros, as opções chegaram para agradar a 
todos os gostos, variando entre os dife-
rentes pratos vegetarianos e a comida 
tradicional portuguesa.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem vindo a adotar 
uma intervenção policial próxima do cidadão, com o intuito 
de reduzir os níveis de criminalidade e, por sua vez, fomen-
tar o sentimento de segurança. Desta forma, surge o Mode-
lo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP), uma 
iniciativa do Ministério da Administração Interna, que inclui 
diversos programas como o Apoio 65 – Idosos em Segurança, 
Comércio Seguro e Apoio à vítima.

No caso concreto da 31.ª Esquadra – Praça de Espanha, per-
tencente à 5.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano de 
Lisboa, existem seis agentes da PSP dedicados ao MIPP, de for-
ma a dar uma resposta mais eficiente, eficaz e próxima aos cida-
dãos que residem e trabalham na freguesia de Avenidas Novas. 

Foram constituídas Equipas de Proximidade de Apoio à Víti-
ma (EPAV) e Equipas do Programa Escola Segura (EPES) que 
assumem um caráter interventivo particularmente em situa-
ções traumáticas para a vítima e para os grupos sociais mais 
vulneráveis, como os idosos, as crianças e os jovens. 

Os agentes afetos às equipas de proximidade pretendem 
garantir a segurança e visibilidade policial, prevenir a ocor-
rência de atos criminais e estabelecer contactos com os 

mais diversos parceiros sociais, de modo a disponibilizar 
conselhos de autoproteção e prevenção, bem como recolher 
informações pertinentes sobre as causas e autores das prá-
ticas delituosas. 

AVENIDAS NOVAS 
À LA CARTE

MODELO INTEGRADO 
DE POLICIAMENTO 
DE PROXIMIDADE

 “A Polícia é o Público 
e o Público é a Polícia.”

Sir Robert Peel 

ESPAÇO PÚBLICO
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A 17 de outubro, o Pavilhão Desportivo da Junta de Fregue-
sia de Avenidas Novas acolheu o III Torneio de Voleibol de 
quadras mistas.

Em campo estiveram quarenta e dois participantes, distri-
buídos por nove equipas, entre os quais a equipa vencedora 
(CVL Vets) do II torneio.

Numa noite de competição e convívio, a vitória sorriu à 
equipa NL Energia que venceu todos os jogos realizados.

E para quem não teve oportunidade de participar nesta ini-
ciativa da Junta de Freguesia, informamos que o IV Torneio 
já tem data marcada para 23 de janeiro.

A 7 de novembro, o Pavilhão Despor-
tivo de Avenidas Novas recebeu o Fes-
tival de Taekwondo 2015 – Taça Mestre 
Chung, promovido pela Associação de 
Intercâmbio Cultural Luso-Coreano. 

Num sábado quente, em pleno verão 
de São Martinho, o pavilhão encheu-se 
de harmonia e convívio, onde 150 atle-
tas de três nacionalidades (portuguesa, 
espanhola e coreana) se puseram à pro-
va no tatami. Mais do que as derrotas e 
vitórias, o grande vencedor do festival 
foi o fairplay.

O Festival de Taekwondo 2015 – Taça 
Mestre Chung contou com a presença 
do Embaixador da Coreia, Yoon Lee e 
António Parente, Vogal do Desporto, da 
Junta de Freguesia de Avenidas Novas.

FESTIVAL DE TAEKWONDO 2015 
- TAÇA MESTRE CHUNG -

QUADRAS MISTAS

III TORNEIO 
VOLEIBOL

ASSOCIAÇÃO DE INTERCÂMBIO  
CULTURAL LUSO-COREANO
Esta associação tem como objetivo o intercâmbio cultural entre Portugal e a 
Coreia, nomeadamente a nível do desporto, culinária, arte, educação e agricultura, 
promovendo assim uma relação próxima entre as duas nações.

DESPORTO

Em campo estiveram quarenta 
e dois participantes, numa noite 

de competição e convívio.
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No âmbito do projeto "Música Fora de Portas", promovido 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, a UNANTI - Universi-
dade das Avenidas Novas para a Terceira Idade recebeu os so-
listas da Orquestra Gulbenkian para um pequeno concerto, no 
dia 26 de outubro.

Bin Chao (1º violino), Lu Zheng (violino), Pedro Pacheco 
(violino) e Varouon Bartikiain (violoncelo) foram os solistas 
que animaram a tarde da universidade, onde interpretaram 
grandes nomes da música clássica, como Schubert.

Estiveram presentes, em representação da Junta de Freguesia 
de Avenidas Novas, o Vogal da Cultura, Juventude e Despor-
to, António Parente e Miguel Sobral Cid, Diretor Adjunto do 
Departamento de Música da Fundação Calouste Gulbenkian.

CULTURA

MÚSICA FORA 
DE PORTAS

MAIS CULTURA 
NAS AVENIDAS NOVAS

9 de dezembro foi a data marcada para a assinatura do proto-
colo entre a Junta de Freguesia de Avenidas Novas e a Medeia 
Filmes, representadas pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
Daniel Gonçalves e pelo produtor Paulo Branco.

Com este protocolo, todos os moradores da freguesia têm 
acesso à programação disponibilizada nas salas de cinema 
Medeia Monumental e Espaço Nimas, a um preço inferior ao 
cobrado à generalidade do público. Os residentes na freguesia 
poderão adquirir, junto das bilheteiras da MEDEIA FILMES, 
um bilhete por pessoa ao preço de 4,50€ (quatro euros e cin-
quenta cêntimos).

Este preço é válido para todas as sessões, em qualquer dia da 
semana, podendo os beneficiários assistir a mais do que uma 
sessão por dia.

O Presidente da Junta de Freguesia, Daniel Gonçalves refere 
a importância deste acordo, no cumprimento do objetivo tra-
çado por este executivo, de permitir o acesso à cultura, a todos 
quantos dela queiram usufruir “a cultura faz parte da vida de 
cada um de nós, não é justo que sejamos privados dela, por 
motivos financeiros” refere.

“a cultura faz parte da vida de cada 
um de nós, não é justo que sejamos 

privados dela, por motivos financeiros”

A UNANTI foi palco de um concerto 
dos solistas da Orquestra Gulbenkian.
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SAÚDE

INAUGURAÇÃO 
DE GABINETES 

DE ENFERMAGEM

PROTOCOLO FISIOTERAPIA

RASTREIO DIABETES TIPO II 
NAS AVENIDAS NOVAS

Consciente da importância dos cuidados de saúde da popu-
lação e das dificuldades de deslocação dos fregueses, a Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas inaugurou, no mês de novembro, 
dois Gabinetes de Enfermagem, um no Bairro de Santos ao 
Rego e outro no Picoas Plaza. 

A inauguração de ambos os espaços de saúde contou com a 
presença do Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas No-
vas, Daniel Gonçalves, Leonor Sousa, Vogal da Saúde, Gabine-
tes Clínicos e Educação, Cristina Martins, Vogal das Instalações, 
Equipamentos da Freguesia e Atendimento, bem como a fisio-
terapeuta Dr.ª Renata Corradi e o enfermeiro Stanislav Gutan. 

Além deste gabinete, a Junta de Freguesia possui ainda um 
espaço na Paróquia / Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde 
são prestados cuidados de saúde.

Desta forma, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas pre-
tende prestar um serviço continuado de saúde, fazendo uma 
cobertura total da área geográfica da freguesia.

A pensar no bem-estar dos nossos fregueses e sabendo que a 
fisioterapia é tantas vezes fundamental, a Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas relembra o protocolo que celebrou com a Dra. 
Renata Corradi, a 2 de junho de 2014. 

Este protocolo, destinado a todos aqueles que residem na 
área geográfica da freguesia, promove a humanização dos cui-
dados de saúde e recuperações mais céleres.

As consultas e tratamentos são prestados nos Gabinetes de 
Enfermagem da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, sob 
marcação.

No âmbito da sua responsabilidade social e no cumprimento 
da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas tem vindo a promover diversas 
iniciativas.

No passado mês de outubro, a Piscina da Freguesia de Ave-
nidas Novas foi o local escolhido para a realização de um ras-
treio de diabetes tipo II, tendo em conta que identificar esta 
doença, seguida do seu tratamento precoce pode trazer bene-
fícios substanciais para a saúde.

Este rastreio foi desenvolvido em parceria com a FRAD - 
Frente Rotária Anti-Diabetes e contou com a presença de 
aproximadamente 30 pessoas.

HORÁRIOS DOS GABINETES 
DE ENFERMAGEM 
Gabinete Santos ao Rego  

Rua Marciano Henriques da Silva, nº 36 a 38
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras - das 16h00 às 18h00

Gabinete Picoas Plaza (Loja C1.15) 
Horário: Todos os dias úteis, exceto terças-feiras - das 16h00 às 18h00

Espaço de saúde Paróquia / Igreja Nossa Senhora de Fátima
Horário: Terças e quintas - das 16h00 às 18h00
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EDUCAÇÃO

SÃO MARTINHO 
NA ESCOLA

PRÉMIO 
COMENDADORES 
NUNES CORRÊA

A Escola e Jardim de Infância Mestre Arnaldo Louro de 
Almeida celebrou o Dia de São Martinho, com um Festival 
de Outono.

Na tarde quente de 11 de novembro, as crianças do Jardim 
de Infância do Rego e da Escola e Jardim de Infância Mestre 
Arnaldo Louro de Almeida fizeram apresentações musicais 
e teatrais antes de aconchegar o estômago com as deliciosas 
castanhas, no magusto que se seguiu, oferecido pela Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas.

O Festival de Outono contou com a presença do Presidente 
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, 
Leonor Sousa, Vogal da Educação e o Presidente da Associa-
ção de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola 
Mestre Arnaldo Louro de Almeida & Jardim de Infância do 
Rego, Ricardo Quaresma.

“apresentações musicais e teatrais antes 
de aconchegar o estômago com 

as deliciosas castanhas, no magusto…”

Esta entrega, inserida na cerimónia de atribuição dos pré-
mios de mérito da própria escola, foi efetuada pelo Presidente 
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel Gonçalves, 
que no seu discurso reforçou a política de mérito preconizada 
por esta Junta: "mais do que qualquer valor pecuniário, o que 
queremos salientar é o reconhecimento do esforço, do traba-
lho desenvolvido por estes alunos e que lhes permitiu alcançar 
resultados de excelência". 

Desempenho excecional que, segundo o autarca decorre, em 
primeira análise, do trabalho desenvolvido individualmente 
pelos alunos, mas resulta também de todo o apoio e envol-
vimento das famílias e dos demais agentes de ação educativa: 
professores, estruturas diretivas e pedagógicas das escolas, as-
sociações de pais e encarregados de educação e de todos aque-
les que, de uma forma ou de outra criam condições para que os 
alunos possam alcançar os objetivos a que se propõem.

O testemunho da Professora Élia Pereira de Almeida, foi ou-
tro dos momentos altos da tarde. Com a sua imensa sabedoria, 
inteligência e boa disposição, partilhou alguns momentos vivi-
dos naquela escola, primeiro como aluna 
e mais tarde como docente.

Maria Clara, Tomás, Marta Santos e 
Marta Cruz muitos parabéns, muito su-
cesso e muito obrigada por dignificarem 
o ensino público da Freguesia de Aveni-
das Novas.

Decorreu dia 7 de outubro, no salão nobre da Escola Secun-
dária Maria Amália Vaz de Carvalho, a cerimónia de entrega 
do Prémio Comendadores Nunes Corrêa, aos melhores alunos 
que concluiram o ensino secundário, numa escola pública da 
Freguesia de Avenidas Novas, no ano letivo 2014/2015.
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Curtas

Vai 
acontecer 
na freguesia...

FEIRA DA BUZINA

NOTAS 20€

A freguesia de Avenidas Novas, rece-
beu duas edições da Feira da Buzina, em 
novembro. A Feira da Buzina tem como 
formato o “Car Boot Sale”, modelo mui-
to em voga em Inglaterra, onde os ven-
dedores utilizam a bagageira do carro 
como expositor de vendas. A nova nota de 20 euros da série Eu-

ropa entrou em circulação dia 25 de no-
vembro e inclui elementos de segurança 
melhorados, que podem ser verificados 
em três etapas: ao tocar nas margens da 
nota sente-se a impressão em relevo; ao 
observar a nota contra a luz, a marca 
de água apresenta um retrato da deusa 
Europa, bem como os algarismos repre-
sentativos do valor da nota; ao inclinar 
a nota, o holograma exibe novamente 
o retrato da deusa Europa e os algaris-
mos representativos do valor da nota. O 
número esmeralda apresenta um efeito 
luminoso de movimento ascendente e 
descendente.

HYPE MARKET

MERCADO AGROBIO

ACORDO COM O SINTAP

A 21 de novembro, o Parque de Esta-
cionamento Arco do Cego acolheu mais 
uma edição do Hype Market, onde esti-
veram reunidas mais de 70 marcas na-
cionais de roupa, acessórios, bijutaria, 
decoração e até gastronomia. Esta ini-
ciativa conta com o apoio da Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas, que tam-
bém esteve presente no evento.

Todos os sábados, entre as 9h e as 14h, 
o Jardim Marquês de Marialva transfor-
ma-se num mercado - o Mercado Agro-
bio. Este mercado tem como principal 
objetivo promover a produção nacional 
de produtos naturais e saudáveis.

Foi estabelecido um Acordo Coletivo 
de Empregador Público entre a Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas e o SIN-
TAP — Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Pública, no sentido de 
ajustar os períodos de duração, semanal e 

diária de trabalho, bem como responder 
às necessidades e exigências dos serviços, 
proporcionando, em simultâneo, melho-
res condições de trabalho e de concilia-
ção entre a vida profissional e pessoal dos 
trabalhadores, elevando assim, os níveis 
de motivação e produtividade.

11/01 SEGUNDA-FEIRA

UNANTI 
VAI AO TEATRO 

No âmbito da unidade curricular Mu-
seologia, os alunos da UNANTI- Univer-
sidade das Avenidas Novas para a Tercei-
ra Idade visitam o Teatro Municipal de 
São Luiz em Lisboa, a 11 de janeiro. 

23/01 SÁBADO

IV TORNEIO 
DE VOLEIBOL JFAN 

A 23 de janeiro, o Pavilhão Desportivo 
de Avenidas Novas acolhe mais um tor-
neio de quadras mistas de voleibol, entre 
as 20h00 e as 01h00.

O IV Torneio de Voleibol JFAN resul-
ta num convívio desportivo e social de 
amantes de voleibol. Para que não falte 
energia aos participantes, a Junta de Fre-
guesia de Avenidas Novas disponibiliza 
um pequeno coffee break.

24/01 DOMINGO

QUEM NADA,
NÃO SE AFOGA

O II Festival de Natação Curricular do 1º 
Ciclo realiza-se a 24 de janeiro, na Piscina 
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. 
O evento é da responsabilidade da Câma-
ra Municipal de Lisboa, enquadrando-se 
no programa de natação curricular.

30/01 SÁBADO

I TORNEIO 
DE BADMINTON JFAN

Pela primeira vez a Junta de Freguesia 
de Avenidas organiza um Torneio de 
Badminton, que terá lugar no Pavilhão 
Desportivo de Avenidas Novas, na noite 
de 30 de janeiro.

09/01 DOMINGO

I MARATONA
DE FUTEBOL 5

No âmbito das ações desenvolvidas pela 
Junta de Freguesia de Avenidas Novas, 
com vista a promoção da atividade física, 
realizar-se-á, no início de 2016 a I Mara-
tona de Futebol 5. Este evento terá lugar 
no Polidesportivo de Avenidas Novas, no 
dia 9 de janeiro, a partir das 9h00.

Para participar, as equipas deverão ter 
entre 7 e 10 elementos. As inscrições por 
equipa têm um custo de 25€.
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À CONVERSAÀ CONVERSA
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Na sua opinião, quais são as áreas de 
gestão da freguesia que devem ter 
atenção acrescida por parte do Exe-
cutivo para melhorar a qualidade 
de vida dos que moram, trabalham, 
estudam e visitam a freguesia?  
Se tivesse que eleger apenas uma 
área, daria a maior atenção aos es-
paços verdes (apesar da franca me-
lhoria que se observa). Acho que a 
existência de espaços verdes deve 
ser acompanhada de uma pedagogia 
na freguesia que os promova e exija 
responsabilização de todos pela sua 
boa conservação. 

As novas competências das juntas 
de freguesia obrigam a que estas 
tenham uma mais direta interven-
ção na dinâmica da freguesia. Em 
que medida é que esta nova reali-
dade autárquica é benéfica para a 
população? 
Tudo o que seja uma lógica de pro-
ximidade entre eleitos e eleitores 
(Junta de Freguesia e fregueses, 
neste caso) é uma evolução positi-
va. Pela mais directa responsabili-
zação de todos, pela mais equilibra-
da relação entre direitos e deveres, 
pelo conhecimento mais pormeno-
rizado da vida da freguesia, pela ca-
pilaridade na relação entre todos os 
intervenientes. Assim, esta via - que 
consagra o princípio da subsidia-
riedade - tenha a correspondente 
expressão financeira.

Tendo em conta esta reorganização 
administrativa da cidade e a sua 

António 
Bagão Félix

Um independente, 
por convicção e dependente 

por liberdade.
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própria experiência como governante, que conselho 
daria ao Executivo da Junta de Freguesia? 
Em primeiro lugar, acho que o Executivo da JF tem tra-
balhado bem. Penso que não devo dar sugestões, a não 
ser as que, perante uma gestão pública, são cruciais e 
indispensáveis: rigor, prudência, estabilidade, transpa-
rência, capacidade de discernir as prioridades perante 
recursos escassos e alargamento da oferta de informação 
aos fregueses.

Como residente na freguesia de Avenidas Novas, que 
mudanças locais mais marcaram a sua vida? 
A crescente melhoria das ruas e avenidas, o desenvolvi-
mento do comércio com oferta muito diversificada.

O património histórico desta zona é riquíssimo, e a sua 
preservação é do interesse geral e um dever de todos, 
que apelo faria para estimular essa preservação?
R: Há uma “regra” muito comum nas nossas vidas: da-
mos mais atenção ao que está mais longe do que àquilo 
por que passamos todos os dias. Neste sentido, a preser-
vação patrimonial, além do cuidado que implica, tem 
que envolver a exigência de quem vive (e não apenas 
passa) na freguesia. O trabalho de informação junto da 
população é pedagógico, preventivo e desafiante.

Na qualidade não só de cidadão e morador, mas tam-
bém de ex-governante e considerando que em diferen-
tes Governos ocupou as pastas das Finanças, Seguran-
ça Social e Trabalho e Formação Profissional, como 
avalia a evolução da cidade nos últimos anos e o que 
deveria melhorar? 
Lisboa é uma cidade inigualável. Na beleza, na cor, na 
pluralidade da diferença, na mistura entre a história e a 
jovialidade. Hoje é uma cidade em que o turismo (quer 
nacional, quer de estrangeiros) é fundamental. Continuo 
a pensar que o cuidado com as árvores e espaços verdes 
numa cidade com um clima invejável deveria ser maior. 
Sei que se tem feito algum esforço, mas é uma pena ver-
mos zonas cobertas de ervas e descuidadas. A melhoria 

nas vias circulantes é notória. Já o estado de muitos pas-
seios é notoriamente deficiente e mais haveria a fazer no 
que se refere à praga das viaturas estacionadas em 2ª fila (a 
nossa freguesia sofre muito desse calvário de trânsito…).

Foi um dos homenageados pela Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas, aquando da celebração do 2º aniver-
sário desta autarquia. Que significado teve para si este 
reconhecimento?
Foi uma honra, embora como disse na celebração do ani-
versário, nada de importante tenha feito para isso. Como 
dizia Vergílio Ferreira, “o importante não é o que acon-
tece, mas o que acontece em nós desse acontecer”. Ora, o 
que aconteceu em mim foi um momento de gratidão, de 
júbilo e de responsabilização.

SE FOSSE PRESIDENTE
DA JUNTA DE FREGUESIA

POR UM DIA…
Por um dia, pouco se poderia fazer. 

Em todo o caso, organizaria um 
roteiro ao património histórico 

da nossa freguesia, decidiria 
um prémio para a artéria da 

freguesia mais limpa e cuidada e, 
já agora, lançava umas sementes 
em baldios que imploram a sua 

“cidadania vegetal".



NEGÓCIOS

Comer, amar
e desfrutar
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Nesta edição, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas decidiu fazer jus ao nome da 
rúbrica Negócios e falar neles no plural. Ou seja, levar os nossos fregueses a fazer uma 
viagem pela freguesia e viver todas estas experiências: comer, comprar flores e contemplar 
a vista da cidade ou a arte urbana. 

Senhores fregueses, por favor, preparem-se para descolar…
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Hola! Ça va?
O LATERAL BISTRO

Com nome de origem francesa, estes pequenos restaurantes 
ou bares tornaram-se muito populares durante a Segunda Guer-
ra Mundial. Hoje, com um conceito totalmente moderno, o La-
teral bistro faz-nos viajar pela cozinha mediterrânea, com uma 
ementa que mistura cultura, sabores e “salteia” prazeres, é dife-
rente do habitual e extremamente bem confecionado. Atendi-
mento personalizado e atencioso, que prima pelo bom serviço.

Av. Barbosa du Bocage, 107A.

100 MONTADITOS
Um conceito 100% Espanhol: bocadillos, tapas, tinto verano 

e cañas. É o 4º em Portugal e o 2º em Lisboa. Chegou ao Arco 
do Cego há cerca de um mês e está completamente in. A mé-
dia de preços situa-se entre os 2 e os 3 euros. À quarta-feira 
“desaperte o cinto” e prepare-se para as filas: todas as baguetes, 
aperitivos e bebidas não alcoólicas custam 1€.

Av. Duque de Ávila, 47.

Uma rota saudável
GOMO

Novidade fresquinha - o restaurante Gomo da Duque de 
Ávila abriu no mês de outubro. Não é só mais um restaurante 
com filas iguais às de um festival. Aqui, o tempo de espera vale 
mesmo a pena! No Gomo, os alimentos processados, aditivos, 
químicos e açúcares artificiais não têm lugar no menu, dando 
lugar a receitas saudáveis e super naturais. Tem também fruta-
ria, bar de sumos e take away.

Av. Duque de Ávila 32A.

BIOMERCADO
Da natureza para o Saldanha, um mercado e restaurante. Do 

vinho, passando pelos brinquedos e cosméticos, ao papel hi-
giénico tudo tem origem biológica ou sustentável. Apesar de 
não ser o maior em Lisboa, pelo menos é o que tem a maior 
variedade de produtos. (Qualquer dia morremos todos por 
sermos saudáveis demais.)

Av. Duque de Ávila 141B.

Voo doméstico
ADEGA DA TIA MATILDE

Ao contrário das sugestões anteriores, esta já vem do século 
passado. Apareceu como tasca nos anos 20, onde, reza a histó-
ria, fazia petiscos deliciosos. Os comensais foram aumentando 
e as exigências ficaram cada vez maiores. Era o restaurante de 
eleição para almoçar do Eusébio e é recomendado no Michelin 
Guide. Impera a cozinha tradicional portuguesa, onde o peixe 
quase que ainda vem na rede e o marisco vivo.

Rua da Beneficência, 77.

Paragem Verde
MONCEAU FLEURS

Para fugir um bocadinho à barriguinha e encher o coração, 
esta florista é considerada a que tem dos arranjos mais origi-
nais e coloridos de Lisboa.

Avenida 5 de Outubro, 36ª.

TERRAÇO DO MARQUÊS
Em 2014 veio substituir a antiga esplanada Sétimo. Uma es-

pécie de quiosque cosmopolita para apreciar a arte urbana e 
brindar ao fim do dia.

Av. Sidónio Pais, 1.
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PASSEAR

A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçal-
ves ou Casa Malhoa – como era inicial-
mente designada – situa-se na freguesia 
de Avenidas Novas, mais precisamente 
na Av. 5 de Outubro, 6-8 e foi projeta-
da em 1904 pelo arquiteto Norte Júnior. 
Mandada edificar pelo pintor José Ma-
lhoa, em 1905 esta casa de estilo Arte 
Nova foi distinguida com o Prémio 
Valmor e considerada a primeira casa-
de-artista da capital, passando a integrar 
urbanisticamente o plano de crescimen-
to da cidade de Lisboa. 

Em 1932, Dr. Anastácio Gonçalves 
adquire este edifício e 37 anos depois é 
legado ao Estado Português para aí se 

criar um museu que abriria ao público 
em 1980. 

Anos mais tarde foi alvo de obras de 
ampliação e beneficiação, das quais re-
sultou um novo espaço de visita que 
acolhe exposições temporárias, privi-
legia áreas de estudo relacionadas com 
o acervo do museu, bem como a apre-
sentação de outras coleções privadas e 
também trabalhos de autores contem-
porâneos. Este projeto é da autoria dos 
arquitetos Frederico e Pedro George e 
foi assinado por Norte Júnior. 

A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçal-
ves reabriu em dezembro de 1997 com a 
sua configuração atual.

Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves

Na Casa-Museu Dr. Anastácio Gon-
çalves estão reunidas mais de 3000 obras 
de arte, com realce para a pintura natu-
ralista portuguesa do século XIX e um 
acervo de artes decorativas, do qual se 
destaca a porcelana chinesa, adquiridas 
pelo médico oftalmologista e coleciona-
dor António Anastácio Gonçalves. 

Entre as pinturas é possível encontrar 
obras de estilo neoclássico de Vieira Por-
tuense, referências do romantismo como 
Miguel Ângelo Lupi ou Alfredo Keil, as-
sim como a arte naturalista de Columba-
no Bordalo Pinheiro, entre outros.

O museu contempla ainda um núcleo 
de mobiliário português (peças das épo-
cas de D. José I e de D. Maria I) e tam-
bém peças de origem chinesa, dos sécu-
los XVII e XIX.

Neste espaço as coleções apresentam-
se de forma acolhedora, valorizando o 
ambiente quotidiano de uma casa que é 
simultaneamente um museu. 

Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves

VISITAS AO MUSEU 
Horário: terça a domingo - das 10h00 às 18h00. As visitas orientadas temáticas e ateliers de expressão 

artística são destinadas a todas as idades, numa linha de aprendizagem pela arte ao longo da vida. 
Para mais informações: http://blogdacmag.blogspot.pt/ ou 213 540 923
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