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Novo mandato
Nova visão
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Caras e Caros fregueses,
A Freguesia de Avenidas Novas insere-se num território 
amplo e diversificado, caracterizado por diferenças 
económicas e sociais, o que levanta vários desafios 
do ponto de vista da intervenção social e da gestão 
autárquica em geral.

No dia 26 de setembro de 2021 os eleitores declararam 
de forma clara que desejavam mudar a gestão deste 
território e das suas realidades, dando-nos um voto 
de confiança para que pudéssemos dar início a essa 
ambição.

Temos agora a obrigação de mudar o rumo das 
coisas e onde outros veem dificuldades nós vemos uma 
oportunidade e um estímulo adicional, fortalecido pela 
confiança que em nós depositaram os fregueses das 
Avenidas Novas.

A equipa que me orgulho de presidir aposta na inclusão, 
na competência, no empenho, na dedicação e no rigor 
para voltar a dar à população das Avenidas Novas a 
atenção e tratamento de proximidade que é a nossa 
imagem de marca.

Apresentamo-nos com um enorme espírito de missão, 
com um nível de compromisso total, com uma energia 
reforçada, com a paixão de quem vive a freguesia e 
ainda com uma tremenda ambição para fazer muito 
melhor pela nossa freguesia.

Com este compromisso queremos também ser um 
exemplo de maturidade democrática e pretendemos 
trabalhar com todas as forças partidárias democráticas, 
dando um sinal claro de que é possível cooperar na 
diversidade, para representarmos com dignidade e 
eficácia aqueles que são o propósito da nossa gestão, 
ou seja, os nossos fregueses.

Podem por isso contar com um executivo 
cooperante que pretende ouvir todos e colaborar 
com todos. É com este espírito de abertura que 
estaremos sempre. 

No entanto, seremos firmes, rigorosos e afirmativos 
sempre que ponham em causa os interesses da 
freguesia de Avenidas Novas.

Daniel Gonçalves
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Na noite de 19 de outubro de 2021, pelas 20h30, no Pavilhão Desportivo na Rua 
Sousa Lopes, teve lugar o Ato de Instalação e Primeira Reunião de Funcionamento 
da Assembleia de Freguesia resultante das Eleições Autárquicas de 26 de setembro.
Apresentação do novo Executivo:

Daniel Conceição Gonçalves Silva – Presidente
Pelouros: Recursos Humanos; Ação Social; Gabinete Jurídico; Proteção Civil; Segurança Pública.

Sónia Marisa Magro Madeira da Cunha – Tesoureira
Pelouros: Tesouraria; Contabilidade e Gestão Orçamental; Aprovisionamento e Contratação Pública; Gestão 
Patrimonial; Dinamização do Comércio Local e Turismo; Gestão de Mercados e Feiras; Licenciamentos e 
Fiscalização; Comunicação e Imagem; Sistemas de Informação e Telecomunicações.

José Pedro Athayde Albuquerque Soares Rebelo – Secretário
Pelouros: Atestados e Recenseamento Eleitoral, Bem-Estar Animal; Saúde

Jorge Manuel da Silveira Rodrigues Barata – Vogal
Pelouros: Substituição legal do Presidente; Juventude e Desporto; Espaços Verdes; Higiene Urbana; 
Manutenção e Conservação do Espaço Público; Infraestruturas, Equipamentos e Viaturas da Freguesia.

Cristina Maria Fernandes Duarte Martins – Vogal
Pelouros: Setor do Atendimento, Expediente e Arquivo; Contra-Ordenações.

Ana Cristina de Araújo Pinto Xarez – Vogal
Pelouros: Educação.

Gonçalo Maria Vassalo Moita – Vogal
Pelouros: Cultura.

tomada de posse do novo executivo
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Tendo sido 2021 um ano particularmente difícil, 
a Junta de Freguesia de Avenidas Novas quis 
proporcionar um Natal mais digno a famílias 
carenciadas e afetadas pelos efeitos da 
pandemia, um pouco por toda a freguesia.

Foi com um enorme sentido de compromisso e de 
responsabilidade que a sua Junta de Freguesia promoveu esta 
iniciativa solidária que surgiu com o intuito de comemorar a 
época natalícia com os fregueses das Avenidas Novas, mais 
concretamente com famílias em dificuldades económicas, 
proporcionando-lhes uma ceia de Natal mais reconfortante, 
com produtos tradicionais desta época festiva. Um cabaz com 
produtos alimentares, mas não só, que de outra forma seria 
difícil obterem. 

Foram entregues cerca de 220 cabazes de Natal, sendo 
que cada cabaz era composto por 36 produtos, desde bens 
alimentares, bebidas, artigos de higiene pessoal, artigos de 

ENTREGA DE 220 CABAZES DE NATAL

limpeza, entre outras categorias, e foram distribuídos em tempo para a ceia de Natal. No total, foram cerca 
de 8 mil produtos para apoiar quem mais necessita.

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas tem 
uma grande preocupação com os agregados 
familiares mais carenciados.

Assim, com o reforço das verbas no orçamento, tem sido 
possível entregar cheques através do Fundo de Emergência 
Social e/ou Apoio à Deficiência, aos fregueses que assim 
o solicitem. Deste modo, a Ação Social da sua Junta de 
Freguesia pretende prevenir situações de exclusão, assim como 
ajudar a dotar as pessoas e famílias dos meios e recursos 
que possibilitem planear a sua vida de forma organizada 
e autónoma. Esta ajuda vai fazer a diferença na vida dos 
agregados familiares mais carenciados da nossa comunidade. 

Entrega de Apoios Sociais

A UNANTI está de volta!

A UNANTI (Universidade das Avenidas Novas para a Terceira Idade), surgiu como 
resposta socioeducativa, visando a criação e dinamização regular de atividades 
sociais, educacionais, culturais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores 
de 55 anos. É, assim, um espaço educativo não formal, sem fins de certificação e no 
contexto da formação ao longo da vida.

Foi inaugurada no dia 1 de outubro de 2014 pelo presidente, Daniel Gonçalves, e nesse ano teve 76 
inscrições. Desde então tem vindo em crescendo o número de inscrições: em 2015 tivemos 141; em 2016 
passámos para 176; em 2017 atingimos as 200; em 2018 as 287; e finalmente em 2019 as 275. Estes números, 
por si só, demonstram o quão útil e necessária é esta Universidade para todos aqueles que atingiram a idade 
maior e, depois de uma vida de trabalho tão ativa, podem e devem continuar ativos mas aprendendo e 
partilhando saberes que lhes dão prazer.

Após um período de interregno, este mês de março ficou marcado pela volta às aulas! Inicialmente de 
forma online mas, muito brevemente, retomaremos as aulas presencialmente. Vai ser bom ter estes nossos 
amigos de volta e conviver de novo, mas tudo dentro das normas legalmente exigidas.

As disciplinas atualmente disponíveis são AtivaMente; 
Energias Vibracionais; Espanhol; Francês; Ginástica; Teatro; 
Teoria Musical; Saúde e Bem Estar.

Fique atento às nossas redes sociais onde atualizamos toda a 
informação. Alunos, antigos e novos, venham daí! Ficamos à 
vossa espera!

AÇÃO SOCIAL
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O FAN Clube é um espaço de atividades e tempos livres para crianças e jovens 
da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, sempre muito ativo durante todo o ano. 
Fique a par do que se tem passado nos últimos meses! 

No Fan Clube reconhecemos a importância de usar as novas 
tecnologias para uma educação dinâmica, interativa e mais completa. 
Desta forma, tentamos integrar o uso de algumas ferramentas digitais 
nos planos educativos semanais, para potenciar não só o desempenho, 
mas também a motivação para aprender das nossas crianças e jovens. 
As sessões de FAN Quiz, os jogos de Escape Room, ou as técnicas 
de role-playing interativo para decidir o destino de personagens, são 
alguns dos exemplos de atividades lúdico-pedagógicas tecnológicas 
que já fazem parte das dinâmicas regulares no FAN Clube!

Novas Tecnologias no Fan Clube

A criatividade e a dedicação marcaram o arranque da preparação 
da Festa de Carnaval 2022 no FAN Clube e no Rotas do Bairro.
Com a criação de máscaras, a produção da faixa de boas-vindas e 
a decoração da sala, a festa do Entrudo foi preparada com muito 
esforço e carinho por todas as crianças e jovens durante dias, com 
a mão sempre disponível da equipa. Na segunda-feira, dia 28 de 
fevereiro, celebrou-se o Carnaval com muita alegria, samba, jogos e 
um almoço e lanche deliciosos, porque no Entrudo come-se de tudo!

A vida são dois dias

O Carnaval (no FAN Clube e Rotas do Bairro) foram 
três!

O FAN Clube e a ANADIC juntaram-se para criar um novo Clube 
de Teatro no Bairro Santos ao Rêgo. Desde meados de fevereiro que 
as tardes de sexta-feira passaram a ser mais divertidas e teatrais, 
dos 8 aos 80. Todos participam! O objetivo é o desenvolvimento de 
competências criativas, artísticas e comunicativas, de uma forma 
dinâmica e intergeracional! Que se abram as cortinas!

Há um novo Clube de Teatro no Bairro do Rego!

As sessões de escrita criativa dinamizadas pelo FAN Clube, em 
parceria com o Núcleo de Programação e Mediação da Biblioteca 
Palácio Galveias, tornaram--se muito especiais. No final de fevereiro, 
os nossos jovens foram (muito!) bem recebidos pela funcionária 
Adelaide Bernardo, que os guiou pela biblioteca e pelo maravilhoso 
mundo dos livros. Todos tiveram a oportunidade de fazer o cartão 
de leitor e requisitar alguns dos seus livros preferidos, porque ”ler é 
sonhar pela mão de outrem” (Fernando Pessoa).

Sessão de escrita criativa com uma visita ativa

Arrancou em janeiro passado o programa “Super Poderes Para a 
Vida” na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, dinamizado 
no âmbito do projeto FAN Escola e direcionado às crianças do 
primeiro ciclo. Promovido pelo programa Academias Gulbenkian do 
Conhecimento, o projeto “Super Poderes Para a Vida” inclui sessões 
semanais que têm como objetivo ajudar as crianças a desenvolverem 
a sua capacidade de resiliência, a autoestima e comportamentos pró-
sociais. Obrigada a todos os que tornaram este projeto possível e 
parabéns aos nossos pequenos-grandes Super-Heróis pelo seu trabalho 
árduo todas as semanas.

Os Super Poderes chegaram à MALA!

No início do mês de fevereiro, a sociedade de advogados 
PLMJ esteve no FAN Clube para uma surpresa! Com sede 
na freguesia das Avenidas Novas, a PLMJ mantém uma 
parceria com a Junta de Freguesia e, como tal, escolheu 
as crianças e jovens do nosso espaço FAN Clube no Bairro 
Santos ao Rego, para a doação de jogos da Science4you 
no âmbito da educação sustentável e no seguimento 
do compromisso assumido pela PLMJ relativamente ao 
desenvolvimento sustentável. Assim, em nome da Junta 
de Freguesia de Avenidas Novas e das crianças e jovens 
do FAN Clube, gostaríamos de agradecer esta oferta. 
Obrigado, PLMJ!

Surpresa no Fan Clube!
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Desde o início de março, que a Junta de Freguesia de Avenidas Novas, sensível ao 
que se está a passar com o povo ucraniano, decidiu unir-se à missão de recolha de 
bens essenciais, promovendo, assim, uma campanha solidária.

Após contacto com a Embaixada da Ucrânia, 
foram identificados os bens mais importantes. A sede 
da Junta serviu como local de recolha dos donativos, 
durante praticamente todo o mês de março e contámos 
com a ajuda de todos para fazer a diferença na vida 
de pessoas como nós. Voluntários de várias idades 
marcaram presença, inclusive durante os sábados, 
para ajudar nesta importante iniciativa.

Os fregueses das Avenidas Novas aderiram, muito 
generosamente, ao nosso apelo de ajuda em prol da 
comunidade ucraniana.

O Presidente, Daniel Gonçalves, gostaria de agradecer 
a todas as pessoas que se deslocaram à Junta para 
entregar as suas doações e, de forma particular, à 
Paróquia do Campo Grande, que fez deslocar uma 
carrinha carregada de caixas com donativos.

Posteriormente, Daniel Gonçalves marcou presença ao lado do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Carlos Moedas, e da Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, no momento que assinalou a 
partida de 30 toneladas de donativos obtidos através da solidariedade de todos os lisboetas para com o povo 
ucraniano. Foram 14 mil caixas de ajuda diversa que partiram de Lisboa, no dia 18 de março, com destino 
a Lviv, na Ucrânia. Os donativos incluíram produtos alimentares, vestuário, produtos de higiene pessoal, 
medicamentos, material hospitalar e de primeiros socorros, entre outros. Mais uma vez, o nosso agradecimento 
a todos os cidadãos que contribuíram para o sucesso desta importante iniciativa. 

Somos uma comunidade forte e solidária! 
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Daniel Gonçalves no Jornal da Uma da TVI 
O Presidente, Daniel Gonçalves, esteve em direto no Jornal da Uma, da TVI, no passado dia 18 de 

março, para falar da segurança na freguesia de Avenidas Novas.

Veja o vídeo completo no nosso canal de Youtube.

É patente o seu empenho no regresso de uma 
Esquadra da PSP à freguesia, em prol da segurança 
da população, após o encerramento da 31ª Esquadra 
da PSP, em dezembro de 2016.

Daniel Gonçalves foi o primeiro subscritor numa 
petição à Assembleia da República para a reinstalação 
de uma esquadra da PSP na zona da freguesia de 
Avenidas Novas, dotada de efetivo adequado, e que 
deu entrada a 5 de Abril de 2017, com o número 
293 / XIII / 2, com 7910 (sete mil novecentas e dez) 
assinaturas, tendo sido aprovada por maioria.

Para além da petição, houve ainda um projeto de 
resolução n.º 1792/XIII-3.ª e, mais recentemente, em 
sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia, 
realizada no dia 13 de janeiro de 2022, foi aprovada 
a mesma Recomendação para a reinstalação da 
Esquadra da PSP.
A diminuição de assaltos e de prostituição, em especial 
no Alto do Parque, beneficiariam grandemente com a 
presença policial permanente.

Policiamento comunitário nas avenidas
No passado mês de dezembro, o Vogal Jorge Barata, da Junta de Freguesia 

de Avenidas Novas, teve uma reunião com o Grupo de Prevenção e Segurança, 
relativamente ao policiamento comunitário na área da freguesia.

Acreditamos que se a polícia trabalhar conjuntamente com a comunidade local, será possível uma 
identificação mais efetiva dos problemas existentes e consequente resolução dos mesmos de uma forma 
rápida e mais eficaz, melhorando substancialmente a qualidade de vida de todos na freguesia. É sua missão 
intervir de forma integrada no território para melhorar o sentimento de segurança e a qualidade de vida da 
população na freguesia.

O referido Grupo de Prevenção e Segurança inclui interlocutores como a Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas, a PSP (31ª esquadra), associações de moradores, instituições como a Universidade Nova de Lisboa, 
a Gebalis, o Agrupamento Escolar Marquesa da Alorna, a ANADIC (Associação Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento, Investigação e Comunidade), o Centro de Dia ADAS (Associação para o Desenvolvimento 
e Apoio Social), a CML através do Departamento de Higiene Urbana/Núcleo de Sensibilização Ambiental e 
da Polícia Municipal, a SCML através da UDIP (Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade), 
e claro dos próprios cidadãos.

espaços verdes

Transplante de arbustos no Jardim do Arco do Cego
Devido às obras que decorrem na Antiga Estação 

do Arco do Cego - que será transformada num 
centro de inovação - um alinhamento de mais de 
50 medronheiros, arbustos de grande porte, iria ser 
abatido.

No passado mês de fevereiro, por intervenção da Junta de 
Freguesia de Avenidas Novas, conseguiu-se que os mesmos 
fossem transplantados, de forma a que não se perdessem estes 
importantes exemplares da flora portuguesa.

Tal só foi possível com o trabalho conjunto entre a Câmara 
Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia e o empreiteiro da obra. 
Parte dos exemplares ficou no próprio jardim. Os restantes foram 
para os viveiros municipais e, quando estiverem em condições, serão 
novamente plantados em vários locais da cidade e da freguesia.

Nova horta dos alunos da Escola de São Sebastião
As crianças da Escola Básica de São Sebastião da 

Pedreira plantaram no passado mês de fevereiro uma 
horta escolar com a ajuda da Vogal da Educação, 
Ana Xarez e do Vogal dos Espaços Verdes, Jorge 
Barata.

As hortas escolares promovem a entreajuda, a disciplina e 
desenvolvem conceitos básicos sobre a agricultura, as espécies 
vegetais, o seu desenvolvimento e importância. Para além disso, 
trazem benefícios indiretos que promovem a atividade física, a 
proximidade com a origem dos alimentos e a saúde e o bem-estar 
emocional das crianças. Os mais pequenos aprendem, assim, a 
cultivar a terra de forma a não prejudicar o ser humano, o planeta 
e a economia local.

Aviso - Lagarta do Pinheiro
Nesta altura do ano, a lagarta do pinheiro, também conhecida por processionária, efetua a descida dos 

ninhos, localizados nos ramos mais altos, até ao solo onde se enterram.
Nesta fase representam um risco para a saúde pública, devido à presença de pelos urticantes que libertam 
quando se sentem ameaçadas e que podem causar reações alérgicas em pessoas e animais.

Alertamos a população para evitar o contacto e, caso detetem a presença desta praga, avisem os serviços da 
Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
Foram efetuados tratamentos preventivos por endoterapia, que se têm revelado muito eficazes, pois até ao 
momento, só foi detetado um ninho que foi prontamente removido.
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câmara municipal de lisboa

Obras terminadas nos últimos meses

A segurança dos cidadãos é um imperativo. A manutenção das infraestruturas é um 
dos trabalhos mais importantes da Junta de Freguesia no espaço público.

A exemplo disso, o Jardim Marquês de Marialva, no 
Campo Pequeno, foi requalificado recentemente.

O Presidente da Junta de Freguesia, Daniel 
Gonçalves, juntamente com os Vogais, Jorge Barata 
e José Athayde, receberam os vereadores da Câmara 
Municipal de Lisboa, Ângelo Pereira e Diogo Moura, 
com as suas comitivas, para uma visita guiada.

A reabilitação envolveu, entre outras melhorias, a 
substituição do pavimento do espaço de jogo e recreio 
do parque infantil, a instalação de novos equipamentos, 
a recuperação dos bancos de madeira e a criação de 
um parque canino.

O parque infantil e o parque canino encontram-
-se em pleno funcionamento, permitindo a toda a 
população usufruir desta zona de lazer da nossa 
freguesia.

Estas foram intervenções financiadas pela 
Câmara Municipal de Lisboa e executadas pela 
Junta de Freguesia de Avenidas Novas.

Nos últimos meses, tem-se fortalecido a interação 
entre a JFAN e a CML. Aqui fica um resumo do que 
se tem passado.

No final de fevereiro, o Presidente, Daniel Gonçalves, juntamente 
com os Vogais, Sónia Cunha e Jorge Barata, receberam no salão 
nobre da JFAN, a Vereadora da CML, Laurinda Alves, para uma 
reunião muito proveitosa e de grande relevância.

Trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas e a Câmara Municipal de Lisboa

No início do mês de março, foi o Vereador da CML, Ângelo 
Pereira, e sua comitiva, que foram recebidos por Daniel Gonçalves, 
numa visita institucional às instalações da Junta. Numa reunião 
de trabalho sobre diversas questões, esta foi uma visita muito 
produtiva para alinhamento de estratégias. 

Cerca de 2 semanas depois, Ângelo Pereira voltou para visitar, 
in loco, na companhia do Presidente e dos Vogais Sónia Cunha 
e Jorge Barata, vários pontos da freguesia, entre os quais se 
destacam os postos de Higiene Urbana (tanto de São Sebastião 
da Pedreira, como da Filipe da Mata), as instalações desportivas 
e o Mercado do Bairro Santos. Durante a visita, foram debatidos 
temas relativos à Higiene Urbana, Desporto, Espaço Público, 
avaliação da Ciclovia da Avenida de Berna, entre outros, sempre 
tendo em vista a qualidade de vida da população.

Em meados de março, a JFAN recebeu a visita do Presidente 
da CML, Carlos Moedas, que conheceu as instalações da 
Junta e conversou com os seus funcionários. De seguida, 
Carlos Moedas reuniu com Daniel Gonçalves e seu executivo, 
para alinhar ideias e planificar estratégias, visando sempre o 
bem-estar da população.

A Câmara e a Junta estão, assim, em permanente 
articulação e sintonia e continuarão a trabalhar em 
conjunto para melhorar, cada vez mais, a vida dos 
cidadãos.
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Conheça o nosso 
Presidente

Quem é Daniel Gonçalves?
Um homem de família, determinado, resiliente, que valoriza a 

vida, o trabalho, a competência, a solidariedade, a amizade e a 
lealdade como fatores essenciais para ser feliz. 

Vejo-me como alguém com uma enorme disponibilidade para 
ajudar e servir as pessoas e é assim que me defino hoje.

Que motivação e convicção determinaram a sua 
candidatura?

Como referi anteriormente, tenho uma enorme disponibilidade 
para ajudar e servir as pessoas, e a motivação e convicção para 
aceitar o desafio de voltar a liderar os destinos desta freguesia 
surgiram naturalmente.

Tenho uma enorme paixão pelas Avenidas Novas, pelas 
suas gentes, pelas suas realidades e, por isso, foi fácil encontrar 
motivação e uma determinação inabalável para regressar e dirigir 
os destinos desta terra e para melhorar a vida de quem vive, 
trabalha, estuda e visita esta freguesia maravilhosa.

O que representou esta vitória nas últimas eleições autárquicas?
Como dizia Churchill, “os problemas da vitória são mais agradáveis do que os problemas da derrota, mas 

não são menos difíceis”.

Esta vitória representou a vontade de mudança dos Lisboetas e, em particular, dos que residem e votam 
na nossa freguesia e isso é, para mim, um motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade.

Eu e a minha equipa temos agora a obrigação de mudar o rumo de muitas coisas e, onde outros 
veem dificuldades, nós vemos uma oportunidade e um estímulo adicional, fortalecido pela confiança que os 
fregueses das Avenidas Novas depositaram em nós.

Em termos financeiros, como encontrou a Junta de Freguesia de Avenidas Novas?
O anterior executivo tinha afeto a despesas com pessoal cerca de 75% do orçamento, sendo que apenas 

cerca de 25% estava disponível para fazer face às despesas correntes, obrigações várias e ainda para a 
atividade da Junta de Freguesia.

Esta era a real situação que tínhamos e que queremos inverter. Agora temos de implementar medidas 
(que já estão em curso) para retificar esta situação e executar uma gestão financeira rigorosa, responsável e 
que permita disponibilizar orçamento para a atividade e para os projetos que possam melhorar a vida dos 
nossos fregueses.

ENTREVISTA AO PRESIDENTE
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Quais serão as prioridades e as áreas de maior intervenção?
Uma das principais prioridades deste Executivo são as atividades de Apoio Social e, para isso, vamos 

aumentar o investimento no apoio à 3ª Idade, às nossas crianças, aos jovens e aos agregados mais carenciados, 
através do reforço das verbas no orçamento, para mais projetos de Intervenção Social.

Outra prioridade é a boa gestão do Espaço Público. Para esse efeito vamos reforçar o investimento 
nos equipamentos, na higiene urbana, nos arruamentos, nas calçadas e espaços verdes, garantindo uma 
manutenção competente, mais qualidade, limpeza e melhor acessibilidade. Outra prioridade é reforçar 
o Estacionamento, invertendo a política de extinção que tem vindo a ser adotada nos últimos 4 anos, 
prejudicando os moradores da freguesia.

A Segurança é outra área de extrema importância e será uma prioridade reativar o processo que permita 
reabrir a Esquadra de Polícia na freguesia de Avenidas Novas, por forma a garantir mais segurança para 
todos. Outra prioridade é acabar com a prostituição no Alto do Parque, zona nobre da cidade de Lisboa, que 
sofre com este problema a vários níveis.

A boa Gestão Financeira é também uma prioridade. Aqui queremos manter uma gestão financeira 
equilibrada e com uma distribuição dos recursos mais rigorosa e mais eficaz. A boa gestão do dinheiro público 
é, para nós, uma prioridade.

Estas são algumas das muitas prioridades e áreas de intervenção onde pretendemos agir durante este 
mandato, onde a Juventude, Desporto, Cultura e Empreendedorismo também têm um lugar de relevo.

Como tem sido a articulação com a Câmara 
Municipal de Lisboa?

Temos uma excelente relação institucional com a CML. Nesta 
fase estamos a articular algumas questões operacionais e procurar 
melhorar, através da negociação dos Contratos de Delegação 
de Competências, o apoio da CML às atividades da Junta de 
Freguesia e à melhoria dos serviços a prestar aos fregueses. 
Estamos confiantes que a CML será o parceiro privilegiado para 
ajudar a garantir o melhor serviço público aos fregueses das 
Avenidas Novas.

Como consegue gerir a vida de autarca, tão abrangente e nem sempre compreendida, 
com a vida familiar?

A conciliação da vida profissional com a vida pessoal é um dos desafios de muitos portugueses e eu também 
não fujo a essa regra. Este é um trabalho a tempo inteiro que me absorve totalmente e que deixa pouco 
tempo para a família e para os amigos.

O que sinto mesmo falta é do tempo de qualidade com os meus netos, mas eles percebem as causas da 
minha ausência e têm orgulho no trabalho do Avô. 

Assumir este compromisso, nesta fase da minha vida, foi a minha escolha e assumo os sacrifícios que faço 
em nome da causa a que decidi entregar-me e de que me honro muito.

Alguma mensagem que queira deixar aos seus fregueses?
A minha equipa está aqui com espírito de missão, com um alto nível de compromisso, com imensa energia, 

com enorme paixão e ainda com a ambição para fazer mais e melhor pela nossa freguesia.

Podem os nossos fregueses contar com um Executivo cooperante que pretende ouvir todos e colaborar com 
todos. É com este espírito de abertura que estaremos sempre.

É uma honra voltar a presidir aos destinos desta nossa Freguesia, associando-me assim a todos aqueles que 
diariamente fazem das Avenidas Novas um lugar melhor. 

A freguesia de Avenidas Novas, connosco, será uma referência de um presente solidário, responsável e 
competente e de um futuro com esperança para todos.

ENTREVISTA AO PRESIDENTE
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Assista ao evento aqui.

especial dia da mulher

Sessão Solene Comemorativa
A Junta de Freguesia de Avenidas Novas 

assinalou, a 8 de março, o Dia Internacional 
da Mulher, através duma sessão solene 
comemorativa.

A cerimónia realizou-se ao final do dia, na belíssima 
Sala Panorâmica do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, tendo 
sido presidida pelo Presidente, Daniel Gonçalves, cujo 
discurso enalteceu a relevância da Mulher na sociedade: 
“estas fantásticas mulheres que, no âmbito da sua conduta 
profissional, no sector público e privado, provam que não 
existe diferenças de competências entre homens e mulheres”; 
não sendo esquecido, ainda, o drama que se passa atualmente 
na Ucrânia.

Posteriormente, e para chamar as homenageadas, o 
Presidente fez-se acompanhar em palco pelas Vogais do seu 
executivo: Ana Xarez, Cristina Martins e Sónia Cunha.

As homenageadas são figuras conhecidas do grande 
público, pelo seu exemplo e contributo de relevo em prol da 
igualdade de género e da dignificação do papel da mulher, 
a saber:
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Presidente executiva do grupo Sonae. Não 
podendo comparecer, fez-se representar pela 
provedora do grupo, Marta Cordeiro e Cunha, que, 
no seu discurso, destacou como “a diversidade de 
género é fundamental para uma boa administração”, 
referindo que as mulheres ocupam cerca de 39% dos 
cargos de liderança no grupo Sonae.

Cláudia Azevedo
Presidente da União de Associações do Comércio 

e Serviços. No seu discurso referiu que, ao longo 
da vida, as mulheres desempenham vários papéis, 
“o de mulher, esposa e cuidadora. Mas, quando nos 
entregamos em qualquer atividade, seja no mundo 
empresarial, politico ou associativo, fazemo-lo 
sempre com grande paixão”.

Carla Salsinha

Adjunta de comando nos Bombeiros Voluntários 
do Beato, que incentivou “todas as mulheres a não 
desistirem dos seus sonhos”.

Patrícia Esteves
Diretora-geral da Saúde, que destacou a 

importância da mulher para uma sociedade mais 
rica, diversa e plural. Nas suas palavras, “quanto 
mais plural, melhor”.

Graça Freitas

Cecília Meireles
Jurista e ex-deputada da Assembleia da República 

Portuguesa. Considera que, com a crescente 
participação das mulheres no Parlamento, houve um 
salutar aumento na pluralidade de ideias e opiniões, 
defendendo que “é muito importante que haja 
diversidade de género, seja na política, na gestão, 
nas polícias, nos bombeiros ou em qualquer outro 
tipo de atividade”.

Emília Oliveira
Agente da PSP. Participa do projeto de 

policiamento comunitário nas Avenidas Novas e em 
palavras suas destacou que “ser polícia não é fácil” e 
acreditamos que, sendo mulher, ainda menos.

Comemoração do Dia da Mulher nas Avenidas Novas
Em comemoração do Dia Internacional 

da Mulher, o Presidente, Daniel Gonçalves,  
acompanhado pela Vogal, Cristina Martins, 
percorreu várias ruas e estabelecimentos 
das Avenidas Novas, oferecendo flores às 
senhoras com quem se cruzava.

As flores foram entregues como lembrança, marcando 
o significado e importância das mulheres na sociedade.
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No final do mês de março, a Piscina da Freguesia de Avenidas Novas foi palco de 
um evento muito especial que englobou uma mega aula de hidroginástica e uma 
super aula de pilates, com a participação de cerca de 50 inscritos.

Daniel Gonçalves, Presidente de Junta de Freguesia, acompanhado dos Vogais Jorge Barata e Cristina 
Martins, marcou presença nesta iniciativa que promoveu atividades que visam o bem estar físico e mental dos 
seus participantes.

Quando movimentamos o nosso corpo, produzimos endorfina, um hormônio responsável por causar sensação 
de bem-estar e prazer. A JFAN pretende, assim, incentivar à pratica de desporto para uma melhor qualidade 
de vida.

Esteja atento a futuras iniciativas!

Edição de 2021 do Corta-Mato Escolar
Realizou-se em novembro do ano passado, no Jardim Amália Rodrigues, mais uma edição do Corta-Mato 

Escolar (Fase Escola), da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, atividade inserida no plano de 
atividades e no programa nacional do desporto escolar.

Este projeto teve como parceiros a Coordenação Local do Desporto Escolar de Lisboa e a Câmara 
Municipal de Lisboa. 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas, fez-se representar pelos Vogais do Desporto e da Educação, Jorge 
Barata e Ana Xarez, respetivamente. A organização esteve a cargo dos alunos da turma do 11º ano, do Curso 
Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, da referida Escola, com supervisão da coordenação do 
curso e do grupo de Educação Física.

Esta edição contou ainda com a participação de alunos da Escola Secundária de Camões e da Escola 
Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado, perfazendo um total de cerca de 300 alunos. Quem também 
marcou presença no evento foi o antigo judoca Nuno Delgado, distinguido com o Grau de Comendador e 
Chefe da Capital Europeia do Desporto.

Para além da componente desportiva, este evento teve uma causa de responsabilidade social, associando-se 
à ONG Entrajuda.

EDUCAÇÃO

A Família dos Ursos na Casa dos Afetos
A Junta de Freguesia, através do Pelouro da Educação dinamizou 

no início de março uma ação junto das crianças do pré-escolar 
da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida, através do jogo 
de tabuleiro “A Família dos Ursos na Casa dos Afetos”. Este jogo 
apresenta-se como um instrumento de abordagem à temática da 
violência doméstica, discutindo emoções, comportamentos, gestão 
de conflitos e questões de género. Os mais novos vivenciaram esta 
iniciativa com grande alegria e interesse!

Desfile de Carnaval na MALA
A Junta de Freguesia, através do Pelouro da Educação, marcou 

presença na Festa de Carnaval da Escola Mestre Arnaldo Louro de 
Almeida. As crianças (alunos do pré-escolar ao 1º ciclo), fizeram um 
desfile de máscaras, auxiliadas pelos professores. No final houve um 
baile e vários momentos musicais. A fantasia e a alegria reinaram 
na escola!

Escola Amiga da Criança
No dia 21 de fevereiro, a Vogal da Educação, Ana Xarez, assistiu 

ao momento de inauguração da nova placa “Escola Amiga da 
Criança”, na Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida. É o quarto 
ano consecutivo (2021), que a escola é premiada com o selo Escola 
Amiga da Criança, pela implementação de projetos inovadoras. 
O momento foi de muita alegria, sentindo-nos, enquanto Junta de 
Freguesia, orgulhosos da nossa Escola!

Dia da Amizade na Escola Básica de São Sebastião da Pedreira
A Junta de Freguesia, através do Pelouro da Educação, realizou 

no passado dia 14 de fevereiro uma ação na Escola Básica de São 
Sebastião da Pedreira sobre a Amizade. Essa atividade permitiu 
sensibilizar as crianças para a importância da amizade, do respeito 
e da partilha. Foram elaborados vários desenhos e frases em 
cartões, que no final foram espalhados pelo “Ramo da Amizade”. A 
construção do ramo foi realizada pelas crianças, com a colaboração 
da Vogal da Educação, Ana Xarez, e ficou exposto na sala. A sessão 
foi vivenciada com grande entusiasmo por todos, com o lema do 
livro do Principezinho “Ter um amigo é importante, ser amigo é muito 
mais.”
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Celebrado a 31 de janeiro, este é um dia que pretende relembrar 
a importância de fazermos coisas novas e “agitar” a rotina do dia 
a dia. Desta forma, A Junta de Freguesia, através do Pelouro da 
Educação, comemorou o dia, realizando uma atividade na Escola 
Mestre Arnaldo Louro de Almeida, com crianças do pré-escolar 
e do 4º ano. 

Encontrámos a escola virada ao contrário: mesas, cadeiras, 
roupas e, na nossa a atividade, as crianças e os adultos 
experienciaram papéis diferentes: os professores e auxiliares como 
crianças e as crianças como professores e auxiliares.

Foi ainda contada uma história virada das avessas, “A história 
do Capuchinho Amarelo”, um momento bastante divertido para 
todos!

Programa de Sensibilização para a Leitura e Escrita
Desde janeiro passado que o Programa de Sensibilização 

para a Leitura e Escrita está presente nas escolas de 1º ciclo 
das Avenidas Novas: Escola São Sebastião da Pedreira e Escola 
Mestre Arnaldo Louro de Almeida.

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia, através do 
Pelouro da Educação, sendo dinamizada semanalmente, junto de 
crianças do 1º ano de escolaridade, de forma a potenciar as suas 
competências de leitura, escrita e consciência fonológica.

As atividades são desenvolvidas através de tarefas lúdicas, 
motivadoras e contextualizadas e que, ao mesmo tempo, 
promovem a reflexão e a autodescoberta.

O Natal nas Escolas da Freguesia
As crianças do pré-escolar da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida entraram no espírito natalício com 

a peça “É Natal outra vez”, da Growup Eventos.

Já os alunos do 1º Ciclo, tanto da MALA, como da Escola Básica São Sebastião da Pedreira, tiveram a 
oportunidade de assistir à peça “Conto de Natal” de Charles Dickens, um teatro musical da Companhia da 
Esquina, no Teatro Villaret.

Estas atividades foram vividas com muita emoção e animação por parte de todos os alunos e acompanhadas 
pela Vogal da Educação, Ana Xarez.

higiene urbana

A Junta de Freguesia é responsável pela limpeza de toda a área das Avenidas Novas, 
nomeadamente da recolha de lixo das 800 papeleiras, 10 eco-ilhas subterrâneas, 52 
vidrões, varredura e lavagem de arruamentos, retirada de entulho, desobstrução de 
sarjetas, entre outros serviços.

Ao todo, são cerca de 70 funcionários e 7 meios mecânicos, nomeadamente duas varredouras, dois triciclos 
(Noddys) e três viaturas de apoio, dedicados à operação de limpeza, distribuídos por duas equipas da 
Higiene Urbana: uma no Posto de São Sebastião da Pedreira e outra no Posto Filipe da Mata. Por dia, isto 
traduz-se na recolha de uma média de 6 metros cúbicos de lixo só das papeleiras e de 18 metros cúbicos da 
varredura dos arruamentos.

Na época passada (outono/inverno) procedeu-se ainda à recolha das folhas caídas no chão provenientes 
da sua queda sazonal, o que pode ser considerada uma tarefa bastante ingrata, visto que com a queda 
acentuada de folhas, especialmente nos espaços onde existem plátanos, como é o caso do Campo Pequeno, os 
funcionários limpam de manhã e à tarde parece estar na mesma. As equipas de manutenção desdobraram-se 
para que as vias permanecessem limpas.

Para além de pequenos resíduos, são ainda recolhidos “monos” que são abusivamente depositados na via 
pública. Nesse sentido, apelamos a todos os fregueses que agendem a recolha gratuita dos mesmos através 
do contacto 808 20 32 32. Este é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o 
Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, que tem como objetivo promover a recolha de equipamentos 
elétricos volumosos, diretamente em casa dos cidadãos.

A equipa de recolha assegurará a movimentação do equipamento entre a casa, arrecadação ou 
garagem, até ao veículo de transporte, bem como o seu correto encaminhamento para reciclagem.
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CULTURA

Bem-Vindos às Visitas Culturais À Luz da Tarde!

INSCRIÇÕES GRATUITAS -  9  A 15 DEZ.
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SEDE DA JFAN 
DELEGAÇÃO NO MERCADO DO BAIRRO SANTOS

AV.  DE BERNA 1

VAGAS LIMITADAS

CIDADÃOS RECENSEADOS NA FREGUESIA
OBRIGATÓRIO APRESENTAR CERTIF ICADO DE VACINAÇÃO (COVID-19) .  

PONTO DE ENCONTRO:  AV.  MARQUÊS DE TOMAR Nº  20
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À luz da tarde
VISITAS CULTURAIS-AVENIDAS NOVAS

Com o intuito de promover a Cultura e de contribuir para o 
enriquecimento cultural dos residentes das Avenidas Novas, a Junta 
de Freguesia implementou o projeto Visitas Culturais - À Luz da 
Tarde. 

Através desta iniciativa, pretendemos desenvolver mensalmente atividades 
direcionadas a todos os cidadãos recenseados na freguesia de Avenidas Novas, 
através de visitas que, acreditamos, irão ao encontro das expetativas da comunidade, 
proporcionando um salutar convívio entre fregueses, bem como o conhecimento de 
pontos de interesse cultural da cidade de Lisboa. 

Estas visitas acontecem na última semana de cada mês e têm uma duração 
estimada de 3 horas (entre as 14h e as 17h). A sua divulgação é feita pelos canais 
habituais (site, redes sociais e vitrines distribuídas pela freguesia), com o respetivo 
período de inscrição. Qualquer pessoa recenseada na freguesia, independentemente 
da idade, pode inscrever-se, existindo um limite de 40 pessoas por passeio. Todas as 
visitas contam com a presença de um guia turístico experiente, que acompanha os 
participantes, fornecendo informações relevantes sobre o local visitado, o que contribui 

para o enriquecimento da experiência. 

Até à data foram visitados o Palácio Pimenta (novembro 
2021); a Basílica da Estrela (dezembro 2021); o Museu da 
Marinha (janeiro 2022); o Museu Nacional do Traje (fevereiro 
2022); e o Museu da Farmácia (março 2022). As visitas 
culturais têm sido vivenciadas sempre com grande entusiasmo 
por todos os participantes. Assim, convidamo-lo a participar e 
disfrutar de um momento de lazer, aprendendo e divertindo-se 
simultaneamente. Conhecerá lugares, histórias e pessoas. 

Venha daí! Contamos com a sua presença na próxima visita 
cultural. 

Celebração de Protocolos para desenvolvimento de atividades 
culturais

Em meados de março, o Presidente, Daniel Gonçalves, e o 
Vogal da Cultura, Gonçalo Moita, receberam, na sede da Junta, 
representantes das associações ADAS e ANADIC para assinatura 
de Protocolos que visam a realização de iniciativas de âmbito 
cultural.

Através do apoio financeiro concedido, serão realizadas diversas 
ações dirigidas a diferentes grupos etários da freguesia, em áreas 
como o cinema, música, teatro, artes plásticas, entre outras.

The Machine by Skeleton Sea no Campo Pequeno
Em colaboração com a Junta de Freguesia, através do Pelouro 

da Cultura, realizou-se uma exposição pública de uma escultura 
elaborada a partir de material reciclado.

Esta escultura, intitulada de “The Machine”, pretendeu apelar 
para a consciencialização ambiental, enquadrando- -se no projeto 
Skeleton Sea.
A estrutura esteve exposta no recinto do Campo Pequeno, entre 18 
de fevereiro e 3 de março.

Projeto de Regulamento de Apoio a Jovens Artistas
Em janeiro passado foi feita a divulgação de uma Consulta Pública 

referente ao Projeto do Regulamento de Atribuição de Apoio a Jovens 
Artistas.

Com o mote “Se és um jovem artista e acompanhas o mundo da cultura, 
envia-nos as tuas sugestões!”, os interessados puderam participar ativamente 
na elaboração desse Regulamento.

Esta iniciativa tem por finalidade apoiar a fase inicial da vida artística 
dos jovens da nossa freguesia que pretendam seguir essa via, pois sabemos 
que se trata de uma fase normalmente caraterizada por dificuldades e 
obstáculos de diversa ordem, muitas vezes verdadeiramente impeditivos da 
continuidade do percurso artístico almejado.

Assim, a criação dos apoios previstos pretende incentivar o início das 
carreiras artísticas de jovens residentes nas Avenidas Novas procurando, ao mesmo tempo, atenuar as 
dificuldades que lhes são reconhecidas nos seus primeiros anos.
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sabia que...

Sabia que tem ao seu dispor uma Delegação da Junta de Freguesia e um Espaço do Cidadão, lado a 
lado, situados no primeiro piso do Mercado do Bairro Santos?

Morada: Rua Cardeal Mercier, Piso 1
Horário: Dias úteis, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30
Telefone: 217 978 881

problemas no espaço público?
Saiba como proceder para comunicar situações que necessitam da atenção 
da Câmara ou da Junta.

Divisão de Competências

Compete a todos os cidadãos preservar o espaço público.

Para a resolução de problemas, há competências próprias da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia.

www.jf-avenidasnovas.pt/ocorrencias

Como reportar uma ocorrência

Reporte a ocorrência no portal NA MINHA RUA LX.
A questão será encaminhada para a entidade responsável.
Através do portal, poderá acompanhar todo o processo.

Em alternativa, contacte diretamente a CML ou a JFAN.

escolas animais domésticos
Escola EB1/JI Mestre Arnaldo Louro de Almeida
Praça Nuno Gonçalves
217 060 352
eb1mestrearnaldolourodealmeida@gmail.com

Escola EB1 S. Sebastião da Pedreira
Rua Doutor Júlio Dantas
(instalações da EB Marquesa de Alorna)
967 472 707
eb1sebastiaodapedreira@gmail.com

Escola Secundária D. Pedro V
Estrada das Laranjeiras 122
217 246 060
direcao@ael.edu.pt

Escola Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho
Rua Rodrigo da Fonseca 115
213 841 910/8
esmac@mail.telepac.pt

Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Rua Doutor Júlio Dantas
213 870 992/3
agrupamentomarquesaalorna@gmail.com

Associação Zoófila Portuguesa
Avenida Luís Bivar 85C
217 970 827

segurança
Bombeiros Sapadores de Lisboa
808 215 215

Polícia de Segurança Pública
217 654 242

serviços
CTT Correios
Av. 5 de Outubro 158
Av. António Augusto Aguiar (El Corte Inglés)
Rua Filipe Folque 10G
707 262 626
reclamacoes@ctt.pt

IEFP - Centro de Emprego de Picoas
Av. 5 de Outubro 24
213 566 900
cte.picoas@iefp.pt

Rádio Táxis Lisboa
218 119 000
geral@retalis.pt

Repartição de Finanças

Av. Fontes Pereira de Melo 30B
213 584 340
sf32552at.gov.pt

Segurança Social

Av. 5 de Outubro 175
300 502 502

desporto
Pav. Desportivo das Avenidas Novas
Rua Sousa Lopes
912 583 417
pavilhao@jf-avenidasnovas.pt

Polidesportivo das Avenidas Novas
Rua Filipe da Mata
910 530 502
pavilhao@jf-avenidasnovas.pt

Ginásio das Avenidas Novas
Rua Cardeal Mercier
219 363 086
ginasio@jf-avenidasnovas.pt

Piscina das Avenidas Novas
Rua Cardeal Mercier
219 363 086
piscina@jf-avenidasnovas.pt

contactos úteis
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