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EDITORIAL

Vivam as Avenidas Novas
DANIEL GONÇALVES

Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas

V

olvidos mais de três anos desde a reforma
administrativa que criou a freguesia de Avenidas
Novas, entendemos que é tempo de fazer um
balanço do trabalho que temos vindo a desenvolver.
As páginas que se seguem refletem a análise e
demonstração do trabalho desenvolvido, pelo executivo
a que presido, em prol da nossa freguesia.
Durante estes três anos, encarámos todos os dias como
um desafio e sempre superámos os objetivos a que nos
propusemos.
Apesar das Avenidas Novas serem a freguesia central
da cidade de Lisboa, o certo é que também aqui as
necessidades e dificuldades fazem parte do quotidiano
de quem aqui vive. Com o objetivo de minimizar e
colmatar todas essas questões, a Junta de Freguesia
de Avenidas Novas implementou e desenvolveu um
ambicioso projeto de ação social, com vista a dar uma
resposta imediata a todos aqueles que necessitam e nos
procuram.
Foi também nestes três anos que fizemos um considerável
investimento na intervenção de fundo e requalificação
dos jardins existentes, bem como dos espaços baldios que
foram transformados em áreas ajardinadas. Sem esquecer
o investimento também efetuado na requalificação de
jardins e parques infantis.
Fruto da centralidade da nossa freguesia, mais de 300
mil pessoas percorrem diariamente as Avenidas Novas.
O espaço público assume aqui também um papel
fundamental na qualidade de vida da população. Neste
sentido, é nossa política apostar na manutenção e
requalificação das insfrastruturas que compõem a malha
urbana da freguesia.
A higiene urbana é um sector fundamental e
complementar para assegurar um bom ambiente
urbano. Nesta área efetuámos um grande investimento
na requalificação das instalações e na modernização e
aquisição de mais e melhores equipamentos e meios
mecânicos, para uma maior eficácia no desenvolvimento
desta atividade.
Nas áreas da saúde e do desporto, colocámos à disposição
de todos os fregueses quatro gabinetes de enfermagem

e equipamentos nas mais diversas modalidades
desportivas, como fator determinante na saúde e bemestar.
Na persecução do serviço público de promoção e
difusão da cultura, a Junta de Freguesia apoia inúmeras
iniciativas culturais, acessíveis a todos os fregueses.
Por último mas não menos importante, falo-vos da
educação. As crianças de hoje vão construir o nosso
futuro amanhã, por isso disponibilizamos todos os
apoios necessários no fomento do saber.
Foram três anos de consolidação de várias iniciativas e
serviços que nos motivam a querer fazer mais e melhor.
Nas Avenidas Novas acreditamos que são as pessoas que
fazem a freguesia e que a freguesia é aquilo que fizermos
pelas pessoas.
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QUEM SOMOS

Junta de Freguesia
onde estamos

Sede
Avenida de Berna, 1 | 219 363 060 | geral@jf-avenidasnovas.pt | Dias úteis das 09h às 17h30
Licenciamentos (atendimento): Dias úteis das 09h30 às 12h e das 14h às 16h30

Delegação Picoas Plaza

Delegação Marquês de Tomar

Rua Tomás Ribeiro, 65, loja C1.15
219 363 062

Avenida Marquês de Tomar, 106
217 978 881

Dias úteis das 09h às 18h

Dias úteis das 09h às 18h

Gabinetes de enfermagem

Picoas Plaza

Bairro Santos ao Rego

Paróquia de Nossa Sra. de Fátima

ADAS

Quarta-feira das 16h30 às 18h

Segunda-feira das 16h30 às 18h30

Terça-feira e quinta-feira das 16h30 às 18h30

Sexta-feira das 16h30 às 18h30

Rua Tomás Ribeiro, 65, loja C1.15
6
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Rua Marciano Henriques da Silva, 36-38

Avenida Marquês de Tomar

Rua Portugal Durão, 54A-56A

QUEM SOMOS

Piscina e Ginásio

Polidesportivo

Rua Cardeal Mercier
219 363 086 | piscina@jf-avenidasnovas.pt
ginasio@jf-avenidasnovas.pt

Rua Filipe da Mata
910 530 502 | pavilhoes.desportivos@jf-avenidasnovas.pt

Dias úteis das 08h às 21h | Sábados e Domingos das 08h às 14h

Dias úteis das 09h às 23h30
Sábados e Domingos das 09h às 13h

Pavilhão desportivo

Mercado do Bairro Santos

Rua Sousa Lopes
912 583 417 | pavilhoes.desportivos@jf-avenidasnovas.pt

Rua Cardeal Mercier

Dias úteis das 07h às 14h | Sábados das 07h às 14h

Dias úteis das 09h às 23h30

UNANTI
Picoas Plaza, Rua Tomás Ribeiro, 65, loja C1.15
219 363 070 | unanti@jf-avenidasnovas.pt

FAN Sénior
Rua Cardeal Mercier

Dias úteis das 10h às 18h

Dias úteis das 10h às 13h e das 14h às 17h

FAN Clube e Sala de Estudo

Espaço Jovem

Rua Marciano Henriques da Silva,38 A
217 820 107 | jfan.clube@jf-avenidasnovas.pt

Rua Filipe da Mata (Polidesportivo)
219 363 088 | a.social@jf-avenidasnovas.pt

Ano letivo - Dias úteis das 15h às 19h
Férias - Dias úteis das 10h às 18h

Ano letivo - Dias úteis das 14h às 20h
Férias - Dias úteis das 10h às 20h

AVENIDAS NOVAS
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AÇÃO SOCIAL

Ajudamos
a ajudar

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas coloca à disposição um serviço de ação social com capacidade para dar
resposta às carências dos fregueses.
Através do Fundo de Emergência Social, a sua Junta de Freguesia disponibiliza, diariamente, medicamentos e
ajuda financeira às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e económica. Com o projeto
Papas e Fraldas oferecemos, todos os meses, papas e fraldas a famílias carenciadas que tenham crianças com idade
inferior a 2 anos. Não descuramos o importante papel que as instituições assumem na nossa freguesia, e para além
de atribuirmos apoio financeiro a instituições, ajudamos a ajudar diretamente as Paróquias de S. Sebastião da
Pedreira e de Nossa Senhora de Fátima, bem como a Re-food.
No importante apoio social desenvolvido contamos com a parceria do Rotary Club Lisboa Oeste que, mensalmente,
ajuda famílias da nossa freguesia, e nos últimos Natais iluminou a ceia de algumas famílias com a oferta de cabazes
de Natal. Foi também através da oferta de cabazes de Natal que a Junta de Freguesia distribuiu, nestes três anos,
alimentos básicos, que proporcionaram um Natal mais feliz àqueles que mais precisam.

Fundo de Emergência Social

Apoios atribuídos para despesas pontuais:

18 mil €
em apoios
atribuídos

2014

1 105 €

2015

5 076 €

2016

11 777 €

Apoios atribuídos para aquisição de medicação:
2014

2015

2016

4 958 €

6 598 €

11 113 €

+22 mil €
em apoios
atribuídos

40 crianças

apoiadas com papas e fraldas

10 Toneladas

de alimentos distribuídos
em cabazes de Natal

360

cabazes
2015
2016
2014

360

cabazes

256

cabazes
8
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Com o objetivo de
proporcionar uma ceia de
Natal mais alegre e digna
às famílias carenciadas
da freguesia, a Junta
de Freguesia oferece
cabazes de Natal com
os géneros alimentares
típicos da quadra festiva
(ex. bacalhau, bolo rei,
queijo, azeite, farinha,
leite, grão, feijão, etc.)

O acompanhamento social da população residente é uma das maiores preocupações da sua Junta de Freguesia.
A promoção do bem-estar individual e a oferta de melhores condições de vida aos fregueses de Avenidas
Novas, levaram-nos ao desenvolvimento e implementação de serviços especializados de acompanhamento dos
grupos sociais mais vulneráveis.

Gabinete de Apoio Psicossocial

Gabinete de Apoio Psicológico

O Gabinete de Apoio Psicossocial tem por objetivo
proporcionar aos fregueses de Avenidas Novas o acesso
a serviços de psicologia, por técnicos especializados, a
preços reduzidos.

O Gabinete de Apoio Psicológico é um serviço de
atendimento gratuito e sob anonimato, dirigido a pessoas
em situação de violência doméstica ou dependências de
álcool e/ou outras substâncias químicas.

Número de consultas:

190

Número de utilizadores:

257

509

30
Terapia da fala

Serviço especializado e gratuito
dirigido à população infantil mais
carenciada e com dificuldades no
desenvolvimento linguístico.

432

47

sessões de
Terapia da fala
crianças apoiadas

47

61
Número de sessões

286
124
22
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630

participantes na
colónia SouFAN

598

participantes na
colónia FANtástica

250

participantes na
colónia Sou FAN 55+
A sua Junta de Freguesia acredita que a melhor
inauguração é a do sorriso.
A pensar nos mais novos, a Junta de Freguesia promove dois
tipos de colónias de férias: a Colónia de férias FANtástica, que visa a
ocupação das crianças e jovens, entre os 8 e os 17 anos no período de férias letivas,
e a Colónia Sou FAN que se dirige a crianças entre os 6 e os 12 anos, residentes na freguesia.
Para quem tem mais de 55 anos a Junta de Freguesia criou a Colónia Sou FAN 55+ que proporciona aos
participantes uma semana de convívio na praia, com diversão e passeios culturais.

Sala de Estudo e FAN Clube

Espaço Jovem

O Espaço Jovem oferece um conjunto diversificado
de atividades, promovendo a ligação entre os jovens e a
freguesia. Neste local é desenvolvido o projeto Rotas
do Bairro E6G, o qual visa a promoção da inclusão
escolar, social e digital, bem como o desenvolvimento
das competências pessoais, sociais, cívicas, cognitivas,
formativas e profissionais das crianças e jovens.

30
35
Utilizadores diários
Utilizadores diários
em 2015

10
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em 2016

Queremos que o futuro das nossas crianças seja promissor,
por isso criámos uma sala de estudo, destinada à realização
das tarefas escolares e ao estudo orientado. Além da sala
de estudo, criámos o FAN Clube, que resulta num espaço
para o desenvolvimento de Atividades e Tempos Livres
(ATL), dirigido a crianças entre os 3 e os 12 anos.

Número
de utilizadores
diários:

40
40
35

A título gratuito e no âmbito do
projeto Viver a 3ª Idade, a Junta
e Freguesia de Avenidas Novas proporciona aos seus
fregueses passeios a um lugar histórico do nosso país.
Alcobaça, Fátima, Seia, Caldas da Rainha, Nazaré,
Arraiolos, Sines e Óbidos, foram as cidades que, entre
2014 e 2016, acolheram os nossos fregueses num sábado
de autêntico lazer e enriquecimento cultural.

UNANTI

FAN Sénior

A UNANTI - Universidade das Avenidas Novas para a
Terceira Idade foi inaugurada em 2014, tendo recebido
novas instalações em novembro de 2015. A escritora Alice
Vieira e o ator Octávio de Matos são os seus embaixadores.
Este projeto moderno e inovador ilustra as boas práticas
de formação ao longo da vida, e desenvolve atividades
de integração social em prol da terceira idade. Os nossos
alunos contam com uma vasta oferta formativa que vai
desde a escrita, música, passando pelo teatro e pelas artes
plásticas, entre outros.

Número de alunos:

76

142

163

Situado no histórico Bairro Santos ao Rego, o FAN
Sénior é um espaço de aprendizagem e ocupação dos
tempos livres da população mais idosa, que pretende
fomentar um envelhecimento ativo. Disponibiliza, a
título gratuito, a todos os alunos, uma vasta oferta
formativa que vai desde a pintura em seda e porcelana,
até às rendas de bilros e bordados regionais.

Número de alunos:

58

68

75
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Porta a Porta

Com vista a facilitar a mobilidade na
freguesia e o combate ao isolamento
da nossa população, a Junta de
Freguesia coloca à sua disposição
um serviço gratuito de transporte.
O percurso Porta a Porta contempla
mais de 30 paragens, ao longo de toda
a freguesia, devidamente assinaladas
com a placa identificativa.

Vá Connosco

+3 900
Utilizadores

Mediante marcação prévia, a Junta de Freguesia
possibilita, a título gratuito, um serviço de transporte
para deslocações a centros de saúde e hospitais, de
forma a garantir à população mais idosa e carenciada
o acesso aos serviços de saúde.

+7 500
Utilizadores

SOS Repara

75

A sua Junta de Freguesia
Intervenções
disponibiliza um serviço gratuito
para
pequenas
reparações
domésticas, até ao valor de 200€, aos fregueses com
mais de 65 anos, reformados, portadores de deficiência
e/ou em situação de vulnerabilidade social.

Apoio ao preenchimento do IRS

Apoio gratuíto disponibilizado pela Junta de Freguesia
aos fregueses que não têm acesso às novas tecnologias
e, por esse motivo, não conseguem entregar a sua
declaração de impostos eletronicamente. Funciona
durante o período oficial de entrega da declaração
anual de IRS.

150

Utilizadores
12
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Cursos:
Acordeão
Alemão
Arraiolos
Arte de Envelhecer
Arte e Viagens
Bordados Portugueses
Canto Alentejano
Castelos de Portugal
Chi-Kung-Yoga
Ciências da Terra
Clube Criativo
Coro Cavaquinhos
Danças de Salão
Danças Regionais
Desenho
Diálogos com arte
Energias Vibracionais
Espanhol
Francês
Ginástica
História da Música
História e Turismo
Ilustração
Informática
Inglês
Iniciação Musical e Piano
Italiano
Jograis
Literatura
Meditação
Museologia
O saber da Cultura
Oficina da Escrita
Pintura
Pintura em Cerâmica
Pintura em Tecido
Teatro
Viola

UNANTI
Universidade
para Terceira Idade

Picoas Plaza, Rua Tomás Ribeiro, 65
loja C1.15
219 363 070
unanti@jf-avenidasnovas.pt
Dias úteis das 10h às 13h e das 14h às 17h

INSCRIÇÃO
ANUAL:

70€

Individual

90€
Casal

nca
u
N

para Aprender!
e
d
r
a
éT

SAÚDE

O bem

mais precioso
O bem-estar e a saúde das pessoas repercute-se no seu modo de vida. A facilidade de acesso e o acompanhamento
regular são dois dos fatores essenciais para a prevenção na busca de uma vida saudável.
De forma a facilitar o acesso a serviços de saúde, a Junta de Freguesia coloca à sua disposição quatro gabinetes de
enfermagem e promove regularmente rastreios nas mais diversas especialidades.
Em 2016, de forma a complementar a oferta de serviços, promovemos as conferências “A Saúde na Terceira Idade”
e “Calor Intenso, Efeitos na Saúde”.
Apostamos na saúde porque esta é o bem mais precioso na vida de todos nós.

Áreas de rastreio

Diabetes tipo II
Ginecologia (despiste do cancro do colo do útero)
Audição
Visão
Colesterol e Glicémia
Tensão Arterial
Nutrição
Avaliação Motora Sénior (flexibilidade e equilíbrio)
Avaliação Cognitiva Sénior (sintomas de demência)
Test Drive de Mobilidade

Gabinetes de Enfermagem

Para uma cobertura total da área geográfica das Avenidas
Novas, a Junta de Freguesia coloca à sua disposição
quatro espaços para a prestação de cuidados de saúde, por
técnicos certificados.

Picoas Plaza

Rua Tomás Ribeiro, 65, loja C1.15

Bairro Santos ao Rego

Rua Marciano Henriques da Silva, 36-38

Paróquia de Nossa Sra. de Fátima
Avenida Marquês de Tomar

ADAS

Rua Portugal Durão, 54A-56A
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AVENIDAS NOVAS

EDUCAÇÃO

Construir
o futuro

As sociedades modernas e inclusivas têm o dever de formar
as suas crianças, proporcionando-lhes o livre acesso
à melhor educação. Por acreditarmos que uma
sociedade se desenvolve e se renova pela mão das
crianças de hoje, fornecemos as ferramentas
necessárias para construir o futuro.
Em 2015, a sua Junta de Freguesia ofereceu
kits de material escolar às crianças do ensino
pré-escolar e 1.º ciclo da rede pública da
freguesia. Em 2016, alargámos esta iniciativa a
todas as crianças residentes, independentemente
de frequentarem a rede de ensino pública ou
privada, dentro ou fora da freguesia.

Bolsas de estudo
O mérito e a dedicação merecem
reconhecimento. A Junta de
Freguesia atribui, anualmente,
o Prémio Comendadores Nunes
Corrêa aos melhores alunos
finalistas do ensino secundário da
rede pública da freguesia. E em
parceria com Rotary Club Lisboa-Centennarium atribuímos duas
bolsas de estudo aos melhores
alunos do 1.º ciclo do ensino
básico.

Dia mundial da criança
Todos os anos, a sua Junta de
Freguesia proporciona às crianças
das escolas do ensino pré-escolar
e 1.º ciclo da rede pública da
freguesia surpresas alusivas ao seu
dia.

Oferta
de:
- Óculos de Sol

- Garrafas de água reutilizáveis
- Jogo de Dominó
- Pinturas faciais
- Insufláveis

Manutenções nas escolas
Para que as condições de segurança
e funcionamento das escolas
estejam asseguradas, para maior
proteção das crianças, mantemos
uma permanente vigilância e
intervenção na rede pública de
escolas básicas.

+110 000 €
em manutenções
e reparações

AVENIDAS NOVAS
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OPAN

Orçamento P

das Avenid

O que é?

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas criou o Orçamento
Participativo de Avenidas Novas (OPAN) com o intuito
de convidar todos aqueles que se preocupam com o meio
que os envolve, a participarem ativamente na definição
das políticas públicas que devem integrar o Plano de
Atividades e o Orçamento da Junta de Freguesia.

Áreas de intervenção
Ambiente
Cultura
Desporto
Equipamento Urbano
Tempos Livres

Quem pode participar?

Podem participar no OPAN todos os cidadãos com
idade igual ou superior a 18 anos, que sejam residentes,
estudantes ou trabalhadores na área geográfica da
freguesia de Avenidas Novas, bem como representantes de
associações, empresas e demais organizações da sociedade
civil com sede ou estabelecimento na freguesia.

16
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OPAN

o Participativo

nidas Novas

Como participar

As propostas deverão ser apresentadas em formulário
próprio, disponível no sítio da internet e nas delegações
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. Podem ser
anexados às respetivas propostas desenhos, fotografias,
plantas, mapas de localização e outros elementos que o
proponente entender que enriquecem a proposta.
Como forma de garantir a concretização de vários
projetos, as propostas apresentadas não podem exceder
1⁄3 do valor global afeto, anualmente, pela Junta de
Freguesia, ao OPAN.

Como posso votar?

A votação efetua-se de forma presencial nas delegações
da Junta de Freguesia ou eletronicamente. Para votar
eletronicamente, cada cidadão deverá proceder a um
registo no sítio da internet, que lhe confere o direito a
votar, no máximo, em três propostas.

Projetos vencedores
As três propostas mais votadas serão automaticamente
selecionadas para execução.

NOTA: Para mais informações consulte o Regulamento nº1116/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série - n.º 244, de 22 de dezembro de 2016.

AVENIDAS NOVAS
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DESPORTO

Em movimento

15

+2 000
participantes

eventos

3 anos
desportivos

A atividade desportiva e física é uma prática fundamental no bem-estar da pessoa humana.
A gestão dos quatro equipamentos desportivos disponíveis nas Avenidas Novas (pavilhão desportivo, polidesportivo,
piscina e ginásio) é da responsabilidade da sua Junta de Freguesia que sobre eles tem feito um avultado investimento,
de forma a melhor servir os seus utilizadores. Em cada um desses equipamentos, colocamos à sua disposição um
leque diversificado de modalidades desportivas.
Para que todos os nossos fregueses se coloquem em movimento, inaugurámos, no ano 2016, o ginásio.

Pavilhão desportivo

Com um campo de 40mx20m, em taraflex (borracha), o
pavilhão desportivo é o local privilegiado para a prática
de modalidades indoor, como voleibol, badminton, futsal
e basquetebol.
A sua Junta de Freguesia disponibiliza a possibilidade de
aluguer à comunidade, a coletividades e associações.
18
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+4
000
utilizações

Polidesportivo
Infraestrutura com um campo de relva sintética de
40mx20m, destinado à prática de futebol.
A sua Junta de Freguesia disponibiliza a possibilidade de
alugueres à comunidade, a coletividades e associações.

511

utilizações

utilizações

A piscina apresenta uma oferta diversificada de aulas,
desde hidroginástica, natação para bebés, crianças e
adultos, assim como um programa de masterclass.
A Junta de Freguesia coloca
este equipamento à sua
disposição para a realização de
festas de aniversário.

200 000 €

Taxa de ocupação:

694

Piscina

18 000 €

na requalificação
da piscina

na requalificação
e conversão do piso
para relva sintética

Número de inscritos:

700

1 200

1 400

Ginásio
Em 2016, no âmbito das comemorações do 3.º aniversário da freguesia,
inaugurámos o ginásio.
O ginásio apresenta dois espaços diferentes de treino: uma área de cardio
e musculação, totalmente equipada e sempre com profissionais disponíveis
para acompanhar e esclarecer o utilizador, bem como um estúdio para aulas
de grupo, onde decorrem várias modalidades para gostos diversificados,
como a zumba, pilates, cycle ou pump.

270
inscrições
AVENIDAS NOVAS
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ESPAÇOS VERDES

Plantamos
para colher

+3 900 árvores
de arruamento

37

árvores
plantadas
em 2015

+
=

104

árvores
plantadas
em 2016

+

+500 árvores
podadas

9

árvores
transplantadas
em 2016

+200

+300

150

árvores plantadas

30 sistemas
de rega novos

Requalificação da rede de rega para sistemas de gestão
mais sustentável dos recursos hídricos.
A sua Junta de Freguesia desenvolve um trabalho contínuo ao nível da intervenção, requalificação e manutenção
dos espaços ajardinados, no sentido de promover o aumento da qualidade do ambiente urbano e de vida de todos
os fregueses.
No âmbito do programa de requalificação dos espaços verdes, plantamos para colher e transformamos terrenos
baldios em harmoniosas áreas ajardinadas. Exemplo disso são as intervenções na Avenida Álvaro Pais, Rua Dr.
Álvaro de Castro e Rua Filipe da Mata.
As podas do arvoredo e a lavagem de árvores de modo a combater pragas de insetos, bem como a plantação de
novas árvores e plantas arbustivas e herbáceas são algumas das tarefas desenvolvidas.
20
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8de área
000verdem2
O Jardim Arco do Cego é um espaço verde de referência da freguesia e da cidade de Lisboa, com 8000m², que
no ano 2016 foi alvo de uma intervenção de fundo com vista ao seu melhoramento. Os trabalhos realizados
incidiram sobre a reconversão da rede de rega num sistema de gestão mais sustentável dos recursos hídricos,
bem como na substituição do tapete relvado.
Também em 2016, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas promoveu a ação de limpeza “Um Jardim para
Todos”, em parceria com a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Esta ação de limpeza e
sensibilização consistiu num alerta para que os bons hábitos de conservação e usufruto do espaço façam parte
do dia-a-dia de todos aqueles que gostam de conviver no Jardim Arco do Cego.
AVENIDAS NOVAS
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LICENCIAMENTOS

CÃOpanheiros
De acordo com os termos legais, os animais de estimação
(cães e gatos) estão sujeitos a registo e licenciamento, os
quais deverão ser anualmente atualizados nas delegações
da Junta de Freguesia.

Sabia que...
Os dejetos animais são veículos de transmissão
de doenças para outros animais e para as
pessoas.
A presença de dejetos na via pública levanta
diversos problemas, como a contaminação
ambiental, a poluição visual e odorífera,
além de ameaçar a saúde pública.

COLABORE

recolhendo os dejetos
dos seus CÃOpanheiros.

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas
oferece-lhe um dispensador de sacos
para a recolha dos dejetos caninos.

ESPAÇO PÚBLICO

De todos
para todos

As acessibilidades pedonais e rodoviárias são fundamentais na circulação das pessoas. O bom estado de manutenção
e conservação é fundamental, de forma a garantir mais e melhor segurança de todos para todos. A sua Junta de
Freguesia investe na requalificação e repavimentação das acessibilidades pedonais que são da sua responsabilidade.
A sinalização rodoviária, horizontal e vertical, é também um fator importante na segurança de todos os que circulam
nas nossas ruas e avenidas, não só para o automobilista como também para o peão. Neste sentido, desenvolvemos
uma fiscalização e intervenção permanentes.
Os espaços de jogo e recreio ao ar livre são reconhecidos como importantes meios para o desenvolvimento da
criança. Conscientes da importância destes espaços no desenvolvimento físico e cognitivo da criança, investimos
não só numa rigorosa fiscalização e consequente manutenção preventiva, como também na implantação de novos
parques infantis.

7 parques infantis

+2 novos
+15 000 €
em requalifacação
de equipamentos

+15 000 €

em manutenção preventiva
e de segurança

+350 000 €

300 passadeiras

+20 000 m2

45 sinais de trânsito

na requalificação e manutenção
de acessos pedonais

de calçada portuguesa
repavimentada

e eixos de via intervencionados

substituídos

26 sinais de trânsito

100 000 €

reparados

em sinalização

AVENIDAS NOVAS
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AMBIENTE

Mais

e melhor

Conscientes da importância que a qualidade ambiental tem na vida de todos, a sua Junta de Freguesia investe no
sector ambiental, de forma a torná-lo eficaz e com capacidade responsiva às necessidades prementes da freguesia.
Requalificámos o posto de higiene urbana, que se encontrava num elevado estado de degradação, de forma a garantir instalações capazes de acolher trabalhadores e equipamentos.
Investimos na modernização e quantidade dos meios mecânicos afetos a esta atividade, de forma a pudermos prestar mais e melhor serviço.

+220 000 €

+1 000 papeleiras

na requalificação
do posto e instalações
da Higiene Urbana

assistidas diariamente

2
3
km
de área assistida

+150 000 €

na aquisição de equipamentos
e meios para a Higiene Urbana
24
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+110 arruamentos
assistidos diariamente

PERCURSO
1. Rua da Beneficência (Passagem pedonal do Bairro Santos ao Rego)
2. Rua Carlos Reis
3. Praça Nuno Gonçalves (Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida)
4. Rua da Beneficência – Sentido Norte / Sul
5. Rua Cardeal Mercier (Mercado do Bairro Santos)
6. Rua Filipe da Mata (Piscina e Ginásio das Avenidas Novas)
7. Estrada das Laranjeiras (Esc. Secundária D. Pedro V)
8. Av. António Augusto de Aguiar (Fundação Calouste Gulbenkian / Embaixada de Espanha)
9. Rua Ramalho Ortigão (Bairro Azul/ SAMS)
10. Av. de Berna (Fundação Calouste Gulbenkian)
11. Av. Marquês Sá da Bandeira (Fundação Calouste Gulbenkian)
12. Rua Marquês da Fronteira (Bairro Azul / El Corte Inglés)
13. Rua Castilho (EPL) – Sentido Norte / Sul
14. Rua Castilho (Marquês de Pombal) – Sentido Sul / Norte
15. Alameda Cardeal Cerejeira (Parque Eduardo VII / Jardim Amália Rodrigues)
16. Av. António Augusto de Aguiar (Rua Filipe Folque)
17. Av. António Augusto de Aguiar (Igreja S. Sebastião / El Corte Inglés)
18. Av. São Sebastião da Pedreira (Escola Básica de S. Sebastião da Pedreira)
19. Rua Viriato (Delegação JFAN / UNANTI / Picoas Plaza)
20. Rua Latino Coelho
21. Av. Luís Bívar (Av. Duque d’Ávila)
22. Av. Duque d’Ávila (Av. da República / Saldanha)
23. Av. Defensores de Chaves (Casa da Moeda / Jardim Gomes de Amorim)
24. Av. Defensores de Chaves (Campo Pequeno / Av. João XXI)
25. Av. 5 de Outubro (Av. Berna)
26. Rua Dr. Eduardo Neves (Estação CP / Metro Entrecampos)
27. Av. da República (Sede JFAN)
28. Av. Visconde de Valmor (Av. 5 de Outubro)
29. Av. Marquês de Tomar (Delegação JFAN / Igreja Nossa Sra. Fátima)
30. Rua da Beneficência (Hospital Curry Cabral / Bairro de Londres)
31. Rua Sousa Lopes (GEMINI)
32. Rua Carlos Reis
33. Praça Nuno Gonçalves (Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida)
34. Rua da Beneficência – Sentido Norte / Sul
35. Rua Filipe Mata (Piscina e Ginásio das Avenidas Novas)
36. Rua da Beneficência (Passagem pedonal do Bairro Santos ao Rego)

CULTURA

Portas abertas
ao conhecimento

A cultura, a arte e o saber são fontes de inspiração e estímulo intelectual essenciais para o desenvolvimento da
pessoa humana em sociedade.
Na persecução do serviço público de difusão cultural, a sua Junta de Freguesia promove iniciativas culturais com
portas abertas ao conhecimento.
Destacamos anualmente, entre várias iniciativas, as sessões solenes comemorativas do Dia Internacional da
Mulher e do dia de aniversário da freguesia, nas quais prestamos homenagem a personalidades que pela sua
atuação nas diferentes áreas contribuem para uma sociedade melhor.

CARMEN DOLORES
Atriz e Escritora

CLARA DE SOUSA
Jornalista

GRAÇA CARVALHO

Engenheira Mecânica, Deputada do
Parlamento Europeu, Ministra da Ciência
e do Ensino Superior do XV Governo
Contitucional e Ministra da Ciência,
Inovação e Ensino Superior do XVI
Governo Contitucional

ODETE FIÚZA

Atleta Paralímpica

PAULA MARQUES

Vereadora da Habitação e
Desenvovimento local da Câmara
Municipal de Lisboa (2013 até ao
presente)

ISABEL DAMATTA

Atriz

ODETE SANTOS

Advogada, Deputada, Atriz amadora,
Presidente da Assembleia Municipal de
Setúbal (2001-2005)

VANDA MIRANDA

Radialista

CULTURA

"Cada uma das
nossas homenageadas
conquistou o seu lugar na
sociedade, não pela força
mas sim pelo mérito,
trabalho, sensibilidade,
entrega, espírito de
missão e interajuda..."
Daniel Gonçalves

Presidente da Junta de Freguesia
de março

ALEXANDRA BORGES

Jornalista e Fundadora da Associação
Filhos do Coração

IRENE CRUZ

Atriz

MERCEDES BALSEMÃO

Presidente da SIC Esperança e Escritora

FÁTIMA CAMPOS FERREIRA
Jornalista

MARIA JOSÉ RITTA

Funcionária da TAP, Primeira Dama de
Portugal (1996-2006)

ROSÁRIO CARVALHO

Educadora de Infância no Serviço de
Pediatria do Instituto Português de
Oncologia

TERESA ALMEIDA (a título póstumo)

Fundadora e Presidente da Associação
SOL - Associação de Apoio às Crianças
VIH/SIDA (1993-2016)
(05.12.1946 - 20.01.2016)
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CULTURA

Dia do Autor Português
Em 2016, no âmbito das comemorações do Dia do Autor
Português, a sua Junta de Freguesia prestou um tributo à
escritora e freguesa Alice Vieira, no evento “Impressões de
Autor”. Esta iniciativa contou com apontamentos literários,
teatrais e musicais.

de setembro

Aniversário
da freguesia
António Bagão Félix

Gestor, Ministro da Segurança
Social e do Trabalho do XV
Governo Constitucional e Ministro
das Finanças do XVI Governo
Constitucional

Alice Vieira

Escritora e jornalista profissional

António Carmona Rodrigues

Engenheiro Civil, Ministro das Obras
Públicas e Habitação do XV Governo

Carmen Dolores

Constitucional e Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa
(2005-2007)

Atriz e escritora

Hunter Halder

Fundador da ReFood
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Miguel Beleza

Economista e Ministro das Finanças
do XI Governo Constitucional

"A homenagem que vos fazemos é um indicador
de que temos como referência aqueles, que por
via da sua atividade profissional e intervenção
social, valorizam todos os dias a nossa freguesia,
a nossa cidade e o nosso
país."
Virgínio Pardal

Daniel Gonçalves

Fundador do ADAS

Presidente da Junta de Freguesia

Francisco Moita Flores

Francisco Pinto Balsemão

Escritor, investigador, inspetor da
Polícia Judiciária e Presidente da
Câmara de Santarém (2005-2013)

Empresário e Primeiro Ministro do VII e
VIII Governo Constitucional

Júlio Isidro

Graça Morais

Apresentador de televisão, escritor e
locutor de rádio

Artista plástica

Paulo Macedo

Miguel Sousa Tavares

Gestor e Ministro da Saúde do XIX
Governo Constitucional

Jornalista, escritor e comentador

Fundação Calouste Gulbenkian
Raul Solnado (a título póstumo)
Ator, humorista e apresentador de
televisão
(19.10.1929 - 08.08.2009)

Fundada em 1956, é uma instituição
portuguesa sem fins lucrativos criada
com bens do mecenas Calouste
Gulbenkian.
(representada pelo seu Presidente
Artur Santos Silva)
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