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> DESDE 2010

Crise reduziu
fecundidade

em Lisboa

SANTA MARIA MAIOR | PÁG. 05

Alfama revalida título como
rainha das Marchas

Pelo terceiro ano consecutivo, Alfama
conquistou o primeiro lugar no concurso das
Marchas Populares.

AVENIDAS NOVAS | PÁG. 7

Formação melhora competências

Funcionários da Junta de Freguesia de
Avenidas Novas apostam numa formação
especializada.

CAMPOLIDE | PÁG.09

Cultivar a terra e as pessoas

Dois novos projectos BIP/ZIP vão trabalhar
as potencialidades da agricultura saudável
e também com o objectivo de trabalhar a
inclusão dos jovens a partir da relação entre
estes, a escola e a comunidade.

CAMPO DE OURIQUE | PÁG. 10

Feguesia lança projeto de
economia circular

No âmbito do programa JuntaR, Campo
de Ourique viu aprovado o seu projeto
de promoção de economia circular. Para
potencializar recursos e prolongar a vida dos
bens de consumo.

LUMIAR | PÁG. 12

Birra da Cerveja 2018

A Freguesia do Lumiar volta a realizar a festa
da cerveja. A “Birra da Cerveja” quer celebrar a
criatividade da cervejaria nacional.

OLIVAIS | PÁG. 13

De acordo com o II Diagnóstico Social de Lisboa 2015-2016, a
capital sofreu uma redução da taxa de natalidade a partir de 2010.

DESTAQUE | PÁG. 03

Bairro da Encarnação com
estacionamento regulado

A Freguesia, a Câmara de Lisboa e os
moradores estão envolvidos na elaboração de
um projeto que vai resultar na requalificação
integral do Bairro da Encarnação.

JORNAL DAS

JORNAL DAS

São Domingos
voltou à Avenida
- Em noite de
Santo António,
São Domingos de
Benfica marchou,
cantou e encantou.
Parabéns!
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SÃO DOMINGOS DE BENFICA
> Ação Social
A idade e o desenvolvimento e
fortalecimento social
A Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica realizou
no passado dia 22 de junho
o seu tradicional Arraial Sénior
+55. A iniciativa, que decorreu
nos Jardins da Quinta da
Alfarrobeira, e que juntou
cerca de duas centenas de seniores da nossa Freguesia aos
quais se juntou Presidente e o Executivo da Autarquia. Este
arraial contou ainda com o apoio de muitos funcionários e
colaboradores da JFSDB que foram inexcedíveis no apoio
à realização e organização deste evento. Esta iniciativa foi
dirigida a todos os Fregueses com 55 anos ou mais e contou
com um programa repleto de animação. Foi especialmente
pensada para proporcionar aos seniores e familiares um dia
diferente e simultaneamente assinalar os santos. Quanto aos
momentos altos eles foram vários desde a “bela sardinhada”
à música variada e à dança, e todos contribuíram para animar
este dia. Segundo o presidente da junta, António Cardoso,
“o Arraial Sénior é também uma oportunidade para nos
focarmos no papel que os nossos seniores representam no
seio familiar, para testemunharmos a sua importância nas
nossas vidas e para afirmarmos a exigência de políticas que
favoreçam o seu desenvolvimento e fortalecimento”.

SÃO DOMINGOS
AVENIDAS NOVAS
DE BENFICA

> Economia

Mercado de Inovação
– Incubadora Certificada
No passado dia 4 de junho nas antigas
instalações da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, nas Laranjeiras,
foi inaugurado um espaço de
oportunidade para todos e um projeto
com visão de futuro.

C

hama-se “Mercado da Inovação”, e tem salas
de reunião, espaços de cowork e de trabalho
individual, fornece “conhecimento” e apoio
a empreendedores da freguesia, mas não só.
Numa cerimónia que contou com a presença
do presidente da CML, Fernando Medina, e do vice-presidente e responsável pelo pelouro da Economia e
Inovação, Duarte Cordeiro.
Trata-se de “Um projeto pioneiro” sobretudo direcionado para as indústrias criativas, afirmou o presidente da junta, António Cardoso, que sublinha tratar-se
de um equipamento integrado na Rede Nacional de
Incubadoras e acreditado pelo IAPMEI. Sublinhou
ainda que “o mais importante é que nós estejamos

aqui com uma palavra amiga, para os orientar e ajudar a concretizar”.
Por seu turno, Fernando Medina felicitou a Junta de
freguesia pelo “projeto com visão de futuro”, e afirmou que se trata de “Um espaço de oportunidade
para todos” e que “Portugal sempre foi um país de
empreendedores, ainda que a grande diferença esteja
hoje numa geração com mais qualificações. Esta nova
geração de empreendedores traz a oportunidade de
ter sucesso desde que apoiada”.
Na sessão intervieram ainda José Vale, em representação do IAPMEI – Agência para a Competitividade e
Inovação e João Borga, da Rede Nacional de Incubadoras (RNI).

A Academia de São Domingos é já uma referência nas
academias sénior da cidade de Lisboa. Tendo iniciado o
ano letivo com 267 inscritos em 18 disciplinas, a Academia
de São Domingos assinalou no passado dia 22 de junho o
encerramento letivo com uma visita ao Museu-Biblioteca
Condes de Castro Guimarães e à Casa de Santa Maria
concluindo-se o programa deste dia com um almoço de
confraternização na Casa das Histórias Paula Rego, seguida
de uma visita guiada ao Museu. Abordado sobre os projetos
para 2018/19, Nuno Ludovice promete mais, muito mais,
estando previstas algumas novidades e especialmente o
ensino de “matérias que nenhuma outra Academia tem
no seu programa, porque nos move o desejo de oferecer
diversidade, e a consequente possibilidade de poder chegar
a todos”.

Cowork em São Domingos

A

Junta de Freguesia
de São Domingos de
Benfica está a convidar todos os lisboetas
para uma reunião de apresentação e visita à Casa da
Cidadania de São Domingos
de Benfica com o objetivo de
dar a conhecer este projeto
piloto, e o concurso que se
encontra aberto para postos
permanentes de trabalho localizados neste espaço.
A Casa da Cidadania é um espaço de cowork aberto
à utilização de associações, movimentos de cidadãos,
ou cidadãos individuais através da disponibilização
de postos de trabalho e locais de partilha de informação e de trabalho em parceria, envolvendo insti-
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Formação melhora competências
Funcionários da Junta de Freguesia apostam numa formação especializada. Dupla
vantagem, para os trabalhadores e para a entidade onde desempenham funções.

N

a Junta de Freguesia de Avenidas Novas,
estamos bem cientes da importância que
uma Formação atualizada e orientada por
profissionais de cada área representa, tanto na consolidação dos conhecimentos adquiridos para o exercício de uma profissão, como na
descoberta de novas técnicas, materiais ou soluções
que permitam poupar tempo e dinheiro, enquanto reforçam a qualidade final das tarefas executadas.
Nesse sentido, foi grande apreço que a quase totalidade dos elementos da nossa Brigada de Intervenção
Rápida (integrada no Pelouro do Espaço Público) frequentou o curso de ministrado pela Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa. A equipa
é constituída por oito elementos, dos quais, seis frequentaram as 25 horas desta formação especializada,
integrada no seu próprio horário laboral – ao abrigo
das normas que estabelecem como prioridade a existência de ações de formação regular, asseguradas pela
entidade patronal.
Os nossos funcionários frequentaram a UFCD 0284 Implantação de Calçada de Calcário em Pavimentos.
No final, a apreciação positiva foi unânime. Este curso é uma mais-valia pessoal, uma vez que adquirem
conhecimentos e formação certificada para o seu cur-

tuições com projeção local e
nacional, em torno de temas
como os direitos humanos,
a democracia participativa
e inclusiva, a economia e a
inovação sociais, as diversas
projeções da ideia de igualdade, Infância e juventude,
envelhecimento ativo, deficiência, diálogo intercultural
e religioso, orientação sexual
e igualdade de género.
O prazo para a apresentação de candidaturas ao concurso publico para seleção de utilizadores permanentes de espaços partilhados de trabalho na Casa da Cidadania de São Domingos de Benfica foi estabelecido
até dia 29 de junho, mas nunca deixe de a contactar.

> Apoio
“Contas Connosco” ajuda nos impostos
Durante os meses de Abril e Maio a Junta de Freguesia
de Avenidas Novas disponibilizou gratuitamente o serviço
“Contas Connosco” a todos os vizinhos recenseados na
Freguesia. Neste período foram atendidos 100 fregueses na
ajuda ao preenchimento e entrega da declaração eletrónica
do IRS. Refira-se que desta centena de utentes, 61 eram
do sexo masculino, 39 do feminino e todos eles com
idade superior a 55 anos. Além da ajuda prestada com a
aplicação informática na ótica do utilizador, foram igualmente
aconselhados em matéria fiscal por três voluntárias
especializadas e cumprindo sempre os trâmites legais. São
pequenos gestos como este que fazem a diferença no
quotidiano dos nossos vizinhos.

Fernando Pádua relança biografia

rículo, mas também constitui um indiscutível benefício para a Junta de Freguesia de Avenidas Novas, uma
vez que os seus funcionários passam a poder realizar
melhor as suas tarefas.

> Ambiente e artesanato

> Casa da Cidadania
> Ação Social
A ACADEMIA está a renovar

> Qualidade

Mercado no Bairro faz sucesso

No dia 30 de Maio, em parceria com a Fundação Prof
Fernando de Pádua, a JFAN realizou, no jardim do Palácio
Galveias, o relançamento da biografia do Prof Fernando
de Pádua. A apresentação do livro O Homem do Coração,
uma edição da editora Âncora, contou com uma variedade
de ilustres convidados, incluindo o Ministro da Saúde, Dr
Adalberto Campos Fernandes (autor do prefácio da obra), a
escritora Alice Vieira (nossa Vizinha) ou a presidente da JFAN,
Ana Gaspar. Fernando Pádua (que completou 91 anos um
dia antes), mostrava-se bastante satisfeito com a presença
de muitos amigos e admiradores do seu trabalho (na
prevenção das doenças cardiovasculares, mas também no
Ensino), desenvolvido ao longo de várias décadas.

> Educação
Muita animação nas escolas

N

os dias 5 e 6 de junho, a Junta das Avenidas
Novas realizou junto aos antigos muros da
Feira Popular o Mercado no Bairro, uma iniciativa que reuniu diversos artesãos e pequenos produtores, de norte a sul do país. Esta iniciativa
assenta na iniciativa de realizar no futuro outros Mercados Biológicos, com artigos artesanais, como forma
de dinamizar as Avenidas Novas. Desta forma, procu-

ra-se igualmente ir ao encontro de um tipo de produtos que regista uma crescente procura pela parte de
uma população cosmopolita e informada, que opta
por produtos selecionados. O evento acolheu uma
aceitação unânime por parte do comércio local, bem
como dos moradores, conforme a JFAN pôde aferir
pela enorme quantidade de mensagens de felicitação
recebidas. Estamos já a trabalhar no próximo.
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Os Alunos da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida
realizaram o seu Passeio de Final de Ano ao Jardim
Zoológico de Lisboa, a convite da Junta de Freguesia de
Avenidas Novas. Foi um dia de grande alegria e diversão,
que assinalou o final de mais um ano letivo, numa
Escola que é já uma referência na cidade de Lisboa. No
mesmo estabelecimento de Ensino, a Junta de Freguesia
disponibilizou aos alunos do 1º e 2º Ano uma experiência
piloto de aprendizagem de ciclismo, no seu espaço de
Recreio. Entretanto, no dia 30 de Maio, teve lugar, o X
Encontro Inter-Jardins de Infância do Agrupamento Marquesa
de Alorna, no Jardim Filipe da Mata, que reuniu 200 do Pré
Escolar. Ao almoço, as crianças tiveram a agradável surpresa
da presença da Senhora Presidente das Avenidas Novas.

