Junho-Julho 2017

De forma objectiva e com poucas palavras, damos conta daquilo
que fizemos no cumprimento do mandato que recebemos
em 2013.
Recordo que recebemos esse mandato no momento em que
a reforma administrativa de Lisboa produziu efeitos, nomeadamente com a criação da freguesia de Santa Maria Maior
e que muitas eram as interrogações sobre a forma como se
concretizaria tal desígnio.
A preocupação de qualquer autarca é o acompanhamento dos seus concidadãos e numa
junta de freguesia, por maioria de razão, a proximidade é uma exigência de todos.
As características do território de Santa Maria Maior, verdadeiro coração da cidade e do
país, e das suas gentes são únicas e por isso quero agradecer a forma como fui recebido
e acarinhado.
Agradecimento que estendo a todos os colaboradores da Junta de Freguesia que foram
incansáveis para que a sua acção tivesse repercussão na vida dos fregueses de Santa
Maria Maior.
Miguel Coelho
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Informação | E l e i ç õe s a u ta r q uica s 2 0 1 7
Tendo o Governo fixado a data da realização da Eleição dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais para o dia 1 de outubro
de 2017, importa desencadear os procedimentos necessários e adequados ao desenrolar do respectivo processo.
Em cumprimento do estabelecido no n.º 3, do art.º 5.º da Lei do Recenseamento Eleitoral (Lei n.º 13/99, de 22 março, alterada
e republicada pela Lei n.º 47/2008, de 27 de agosto), as inscrições e demais operações de atualização do Recenseamento
Eleitoral suspendem-se no dia 2 de agosto de 2017, ou seja, só podem ser aceites inscrições até ao dia 1 de agosto de
2017, inclusive.

Ap o io S o c ial
Comissão Social de Freguesia
A Comissão Social da Freguesia de Santa Maria
Maior reúne mais de 65 entidades (IPSS, escolas
e associações desportivas, recreativas e culturais)
e tem como documento base o Diagnóstico Social
da Freguesia. O grande objectivo é constituir uma
ferramenta de promoção e apoio social, para combater a pobreza e exclusão social e promover a coesão e inclusão.

Passeios Culturais
A Junta de Freguesia organiza passeios culturais com
destinos variados mas sempre com um elemento
comum: um dia de grande convívio entre os participantes.

Programação de Natal

Porta-a-Porta

Todos os anos, a Junta de Freguesia promove uma programação de Natal solidária, para
todos. Vamos ao circo, organizamos almoços
com a população de cada bairro, oferecemos
brinquedos às crianças e ainda distribuímos
cabazes de Natal a largas dezenas de agregados familiares. Em Santa Maria Maior, todos
têm o direito a um Natal digno e feliz.

Serviço de transporte diurno, com percurso
pré-estabelecido, que serve a população com
verificadas dificuldades de mobilidade para
deslocações escolares, hospitalares e outras.

Praia-Campo 55+
Os moradores com 55 anos ou mais desfrutam, todos os anos, de quatro semanas de
convívio e lazer, nos dois turnos da iniciativa
Praia-Campo 55+, em junho e em setembro.

Praia-Campo Crianças e Jovens
O Praia-Campo Crianças e Jovens proporciona, a
mais de 300 jovens em cada edição, uma agenda repleta de atividades desportivas e de lazer.
Praia, piscina, jogos, visitas, são algumas das
ocupações da interrupção letiva do verão. A iniciativa conta ainda com acampamento e desportos radicais. Todos os anos, há uma festa de
encerramento que junta crianças, adolescentes,
monitores, técnicos de intervenção social e os
familiares.

Fundo de Socorro Social

SOS Limpeza

Apoio social para habitação, saúde, educação,
água, electricidade e outros. Destina-se aos
eleitores abrangidos pelo regulamento social
da freguesia.

Limpeza de domicílios em casos identificados
como de necessidade extrema.

Loja Social
Espaço de função social que disponibiliza, aos
utentes inscritos, artigos de têxtil-lar, vestuário, puericultura, pequenos eletrodomésticos
e outros utilitários, gratuitamente.

A Junta Resolve
Pequenas obras e reparações domésticas destinadas a utentes da Ação Social de Santa Maria
Maior. Inclui serviços de carpintaria, serralharia, eletricidade, pintura, pladur e pequenos
trabalhos de construção civil.

Mesa dos Afectos
A Mesa dos Afectos é um projecto da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior que visa o apoio alimentar
gratuito, através da confeção de refeições diárias
(almoço e jantar) ou do apoio em géneros alimetares.
Este projecto tem como público-alvo indivíduos
e/ou agregados recenseados na freguesia desde
que se enquadrem nos critérios de elegibilidade
do Regulamento de Apoios Sociais.

Cabeleireiro Social

Barbearia Social

O Cabeleireiro Social intervém de forma directa
no combate à exclusão social e fornece uma
resposta direcionada às necessidades da população carenciada da freguesia, promovendo
a sua autoestima. O combate à exclusão faz-se em duas vertentes: nas acções no domicílio para idosos/indivíduos com mobilidade
reduzida e na reinserção social da população
jovem. O principal objectivo do Cabeleireiro
Social é promover e contribuir para a melhoria das condições de vida da população em situações de vulnerabilidade. Funciona com um
leque de serviços de cabeleireiro e estética,
tendencialmente gratuitos.

A Barbearia Social resulta de uma parceria
estabelecida com a empresa local Barbearia
Oliveira. Este serviço é itinerante e tendencialmente gratuito, com recurso a uma carrinha, de inscrição prévia e que tem lugar duas
vezes por mês: na última quinta-feira em Alfama, no Largo do Museu Militar e na última
sexta-feira na Mouraria, junto à Igreja da Nossa Senhora da Saúde. Abrange indivíduos do
sexo masculino, recenseados na freguesia e
também a população sem-abrigo.

BARBEARIA SOCIAL
S A N TA M A R I A M A I O R

2016

Fado Solidário
Santa Maria Maior é também um território de fado
e de solidariedade. As iniciativas “Fado Solidário”
juntaram estas duas realidades, ao promover sessões
de fado nas coletividades, cujo ingresso se processou pela entrega de bens alimentares não perecíveis, que reverteram para o Apoio Alimentar de
Santa Maria Maior - Mesa dos Afetos.

s aú d e para t o d o s
Check-Up Verão
Por dois anos consecutivos, a Praça da Figueira recebeu o Check-Up de Verão. Durante um dia inteiro,
dezenas de técnicos levaram a cabo diagnósticos
em áreas distintas: medicina dentária, HIV, cardiologia, circulação, intolerâncias, diabetes, cancro de
pele e outras. Os check-ups foram gratuitos para as
centenas de pessoas que avaliaram o seu estado
de saúde. Mais saúde para todos em Santa Maria
Maior.

Rastreios de saúde oral
Através do projecto Santa Maria Maior +Emprego
foram realizados atendimentos à população, na
Praça da Figueira, com rastreios gratuitos e tratamentos de prevenção de saúde oral. O projeto
designado por “Dentista Móvel”, consistiu num
grupo de profissionais voluntários, dentistas e
auxiliares, que realizam os rastreios numa carrinha especialmente adaptada para o efeito.

ED U C AÇ ÃO
Serviços de saúde
Atualmente, a Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior dispõe de serviços de médico
e enfermeiro (também em consulta ou ao
domicílio) dentista, massagista e psicólogo,
bem como ajuda a custear a medicação dos
residentes com comprovada carência económica. Os cuidados básicos de saúde são assim
assegurados à população.

Ambijovem, CAF e AECs
Espaços/atividades da responsabilidade da
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, com
três grandes objetivos: a boa ocupação dos
tempos livres das crianças e jovens, o acompanhamento do percurso destas crianças e
jovens quando as famílias não têm essa dispobilidade e a promoção de atividades lúdicas e de aprendizagem. Funcionam dentro e
fora do período escolar num manifesto apoio
à vida das famílias.

Festa de Encerramento
do Ano Letivo/Dia da Criança
O encerramento do ano letivo e o Dia da Criança
são sempre celebrados com muita festa em Santa
Maria Maior. Centenas de alunos e monitores da
Junta de Freguesia juntam-se numa tarde animada, sempre numa das nossas praças emblemáticas.
Insufláveis, pipocas, jogos ou música são alguns dos
exemplos da oferta existente neste dia.

Oferta dos Manuais Escolares

Prémios de Mérito Escolar

Todos os estudantes que vivem na freguesia,
do 1º ao 12º ano, que frequentem o ensino público, recebem desde 2014, a totalidade dos
manuais escolares indicados pelos estabelecimentos de ensino que frequentam, num
dos grandes investimentos da Junta em matéria de educação.

A Junta de Freguesia entrega, todos os anos
prémios de mérito escolar e respetivos diplomas aos alunos da freguesia que transitaram de
ano. Desta forma, a Junta de Freguesia valoriza
o desempenho das crianças e jovens e os bons
resultados obtidos no seu percurso académico.

Explicações
Reconhecendo algum índice de insucesso escolar e as lacunas no acompanhamento escolar das crianças e jovens da freguesia, a Junta
criou um serviço de explicações de Inglês,
Matemática e Português. A qualificação das
nossas crianças e jovens está em primeiro lugar.

Ap o io J u ríd ic o
Apoio Jurídico
Profissionais da área jurídica estão à disposição dos fregueses para acompanhamento e
aconselhamento gratuito, com especial incidência nas questões da Nova Lei do Arrendamento Urbano.

c u lt u ra
Apoio às Marchas Populares
O apoio às colectividades que apresentam as Marchas Populares da freguesia é o cumprimento
das tradições dos bairros e a dignificação desta
expressão cultural, cujo reconhecimento por parte do júri e do público já valeu vários prémios às
nossas marchas. Deste apoio, faz parte também
a grande iniciativa Marchas na Rua.

Festival de Folclore
O Festival de Folclore de Santa Maria Maior acontece
anualmente em parceria com a Casa do Concelho da
Pampilhosa da Serra.

Festival Artistas e Músicos
de Rua

Grande Noite do Fado de Santa
Maria Maior

Tendo como palco a Praça da Figueira e com
o objectivo de dar a conhecer a todos os
lisboetas as mais variadas vertentes da
“street art”, o Festival Artistas e Músicos de Rua
juntou músicos, malabaristas, homens-estátua
e graffiters. Organizado pela Junta de Freguesia o Festival contou com a parceria da
TSF, Book A Street Artist, Câmara Municipal de Lisboa, Associação de Dinamização
da Baixa Pombalina e Up Music Talents.

A Grande Noite do Fado de Santa Maria Maior
aconteceu durante três anos, no Teatro São Jorge
e no Coliseu dos Recreios. As melhores vozes
fadistas, inscritas pelas coletividades da freguesia, resultaram de um conjunto de eliminatórias, onde apenas 16 finalistas atuaram na
grande final, perante largas centenas de espectadores. É um dos mais mobilizadores eventos
culturais desta Junta de Freguesia, esta noite
de enaltecimento do Fado.

Fado no Chiado
Fado no adro da igreja
de Santo Estêvão
“Fado no Adro” é um evento anual da Junta
de Freguesia de Santa Maria Maior que levou
o fado ao Adro da Igreja de Santo Estêvão.
Numa noite de verão, Santo Estêvão recebeu
os fadistas, moradores e visitantes do território para uma sessão de fados na rua.

Todos os anos, há um final de tarde diferente para quem passa no Chiado. Centenas de
pessoas juntam-se frente à fachada dos Armazéns do Chiado para ouvir cantar o Fado,
pela grande voz de distintos fadistas da freguesia. O espetáculo é promovido pela Junta
de Freguesia de Santa Maria Maior e pelos
Armazéns do Chiado.

Fado na Rua - Visitas Cantadas
Já é tradição a organização do Fado na Rua – Visitas Cantadas. Todos os anos, de julho a setembro,
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior leva dezenas de fadistas e músicos, de sexta-feira a domingo,
aos bairros da freguesia, para deleite dos moradores
e de inúmeros visitantes.

Apoio à Escola de Fado da Mouraria
A Junta de Freguesia tem estabelecido parcerias
com a Escola de Fado da Mouraria através de apoios
financeiros, mas também através da Casa Fernando
Maurício, que recebe ensaios públicos de alunos da
Escola de Fado da Mouraria, abertas ao público.

Ópera na Rua

Casa Fernando Maurício

Levar a Ópera à rua, ao território do fado, tem
sido o grande objectivo deste projecto, onde
os moradores têm a possibilidade de ouvir
vozes como a soprano Catarina Molder, da Companhia de Ópera do Castelo.

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
presta uma homenagem diária ao Rei do Fado,
com a Casa Fernando Maurício (um equipamento cultural com o espólio do fadista – doado
por António da Piedade, bens pessoais, discografia, atuações ao vivo e entrevistas – cuja
museografia é da responsabilidade do Museu
do Fado, na Rua João do Outeiro) e o seu busto
na Rua da Guia, ambos na Mouraria.

Ciclo de Exposições no Átrium
da Junta de Freguesia
Paratíssima
Paratissima Lisboa foi um evento comunitário, internacional, inclusivo, democrático e
participativo de arte contemporânea no espaço público, que aconteceu pela primeira vez
em Portugal em julho, entre 20 e 24, num
percurso de 2,5km entre Alfama e a Mouraria.

A Junta de Freguesia organiza, no atrium do
edifício-sede (Rua dos Fanqueiros, 170-178),
um calendário anual de exposições. É um ciclo eclético de expressões culturais que vão da
azulejaria, à pintura, escultura, têxteis e outros. As exposições são gratuitas e abertas à
população em geral.

Desfile de Carnaval
Todos os anos, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promove um grande desfile de Carnaval!
Com partida em Alfama e no Castelo e passagem
obrigatória pela Mouraria, o corso atravessa várias
artérias da freguesia, tendo como ponto alto o trajeto entre a Praça da Figueira, a Rua Augusta e o
Terreiro do Paço.
Os desfiles contam com a participação das crianças
e jovensdos espaços Ambijovem e do CAF, das coletividades e de centenas de foliões que se juntam
à festa.

Trono de Santo António
e Manta dos Afetos
O maior Trono de Santo António do mundo foi construído pelas crianças, jovens e séniores de Santa
Maria Maior, assim como a nossa famosa Manta
dos Afectos, que teve agora a segunda edição, com
um novo desenho. São dois projetos de dimensão

gigantesca que enaltecem a freguesia e as
mãos de ouro dos inscritos nos espaços Ambisénior e Ambijovem.

em p reen d ed o ris m o
Criação do Gabinete de
Empreendedorismo Social

Apoio à Escola de Marcha Carlos
Mendonça – Alfama
O Centro Cultural Magalhães Lima criou a Escola de Marcha Carlos Mendonça, em Alfama,
com o apoio da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior. Este projeto contempla ainda a
criação do Museu da Marcha e de um Atelier
de Costura, que vêm preservar a grande tradição das marchas em Lisboa.

O Gabinete de Empreendedorismo Social tem
como objetivo apoiar a população em situação
de desemprego, capacitando os indivíduos com
potencial empreendedor, com atendimento
individualizado; promovendo o potencial de
empregabilidade dos desempregados com dificuldade na inserção profissional, potenciando o desenvolvimento de ferramentas para
o mercado de trabalho; e dinamizando ações
de formação e de mediação.

Santa Maria Maior + Emprego
O Santa Maria Maior +Emprego auxilia na procura ativa de emprego, faz a ponte entre empresas e pessoas e possui uma vasta resposta
de empresas coesas do mercado nacional. Do
mesmo modo, trabalha as competências individuais e a apresentação do curriculum.

Santa Maria Maior + Empreendedorismo
O Santa Maria Maior +Empreendedorismo fomenta
a criação do auto-emprego na população com potencial empreendedor, através da capacitação destes
indivíduos, acompanhamento e supervisão de projetos e fornecimento de ferramentas de trabalho.
Atua através do apoio à criação de atividades geradoras de rendimento, consultoria no desenvolvimento de novos negócios que contribuam para a
criação do próprio emprego ou de uma microempresa.

Coworking
ESPAÇO EMPREENDEDOR

Coworking – Espaço Empreendedor
O Coworking - Espaço Empreendedor de Santa Maria Maior promove e acompanha empreendedores
com projetos inovadores na sua fase embrionária,
colocando-os num mesmo espaço físico e proporcionando-lhes, desta forma, a inserção num ambiente empresarial adequado.

“Encontro do Empreendedorismo
e Inovação na Economia Social”

Plano de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Maria Maior

Foi esta a denominação do showroom dedicado ao empreendedorismo social na Feira
Internacional de Lisboa, em maio de 2016.
No dois espaços expositivos, especificamente
criados para a ocasião, foi possível a todos os
visitantes, da que é considerada como uma
das maiores iniciativas nacionais desta temática, tomarem conhecimento sobre todas as
atividades de empreendedorismo, economia
social e intervenção social que têm sido levadas a cabo na freguesia.

O PDCSMM desenvolve-se em quatro eixos:
Dinamização Económica, Envelhecimento e
Crescimento Ativo, Populações Vulneráveis e
Arte e Cultura. Destina-se a apoiar projetos
das diferentes instituições da freguesia, mediante um processo de candidatura e seleção
por júri.

Formação em Geriatria
A formação, que já decorreu em duas edições, foi dirigida à população vulnerável dos
bairros da freguesia (utentes do Santa Maria
Maior +Emprego e do IEFP), contribuindo para
uma melhoria das qualificações e reinserção
socioprofissional da população. Esta formação
permitiu a qualificação profissional na área
de Geriatria, com formação prática em contexto de trabalho.

“Basta de Louro Prensado!”
Numa iniciativa inédita a nível nacional, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP uniram-se numa ação de sensibilização organizada para a prevenção da venda de
louro prensado no centro da cidade. Tendo por objetivo
a dissuasão do fenómeno contraordenacional da venda ambulante de louro prensado na cidade de Lisboa,
a ação decorreu n o dia 04 de abril, da Rua Augusta ao
Rossio, áreas mais afetadas.

Campanha contra carteiristas
A Junta de Freguesia associou-se à Polícia de Segurança Pública na campanha contra a ação dos carteiristas, associada às sardinhas das Festas Populares, para
a sensibilização dos moradores e turistas face a este
problema.

Formação de Mediadores Turísticos

tur i sm o
Posto de Turismo do Martim Moniz
Servir quem visita Santa Maria Maior e apoiar
as iniciativas de empreendedorismo e pequenas atividades empresarias ligadas ao turismo
são as metas deste equipamento, o primeiro
de uma rede que será alargada a curto prazo.
A abertura do Posto de Turismo do Martim
Moniz resultou da convicção de que a atividade turística é uma oportunidade sólida para os
residentes de Santa Maria Maior.

Em simultâneo com a entrada em funcionamento do Posto de Turismo de Santa Maria
Maior, a Junta de Freguesia promoveu uma ação
de formação de Mediadores Turísticos, certificada pelo IEFP, que capacitou os moradores participantes, dando-lhes as primeiras ferramentas
para o exercício de atividades turísticas.

d es p o rt o
Apoio às coletividades
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior definiu, desde logo, uma estratégia de parceira e
de apoio à rede associativa da freguesia. Desta parceria, resultaram apoios a modalidades
desportivas, como o zumba, o judo, o ténis de
mesa, o yoga, o teatro, o kickboxing e a capoeira.

Torneio de Street Foot
A Junta de Freguesia promoveu o Torneio Street Foot
de Santa Maria Maior, na Praça da Figueira. Com 16
equipas inscritas e cerca de 50 atletas, o futebol de
rua mostrou ser uma das modalidades desportivas
mais carismáticas entre os jovens.

Corrida de São Silvestre
A Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior é o
maior evento desportivo da freguesia. Engloba uma
corrida de 10km com partida do Largo das Portas
do Sol e término no Terreiro do Paço e caminhada-convívio com início no Terreiro do Paço, para todos.
Acontece em dezembro e já teve duas edições.

Atendimentos à população

Acção de proximidade
Presidências Abertas
Semanalmente, um grupo regular de membros
do Executivo da Junta de Freguesia e técnicos
das várias divisões fazem incursões no terreno, as Presidências Abertas. São um meio de
comunicação permanente, que permitem respostas imediatas às situações diagnosticadas e
às questões colocadas pelos interlocutores da
freguesia.

Conselhos de Cidadãos
Trimestralmente, os moradores dos cinco bairros da freguesia foram chamados a participar
em reuniões com o Presidente da Junta. Foram
abordados variados temas, com destaque para
o espaço público, limpeza, iluminação, segurança e tantos outros que modelam a vida
quotidiana de quem habita e/ou trabalha em
Santa Maria Maior.

Atendimento pessoal do Presidente da Junta,
Miguel Coelho, à população. Os atendimentos
são semanais e rotativos, por todos os postos
da freguesia, por marcação prévia.

Am bien t e U rban o
Campanha “A Minha Rua é Linda”
“A Minha Rua é Linda” foi uma campanha de
sensibilização, na rua e em proximidade, para a
higiene urbana. A meta foi reforçar, junto da
população, a mensagem de que é necessário
manter bons hábitos de higiene no espaço público, para que todos possam usufruir de espaços
mais limpos, mais bonitos e mais agradáveis,
mas também dar a conhecer as competências
da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal
neste âmbito.

Campanha “Por um Bairro Melhor”
Campanha de limpeza de grafittis, realizada em parceria com a Fundação EDP, a Visão e a SIC Esperança,
com o auxílio de voluntários.

Carrinhas de apoio nos bairros
Conjunto de carrinhas em circulação constante pelos bairros da freguesia, para remoção de resíduos
e limpezas urbanas urgentes.

Novos Postos de Limpeza
da Junta de Freguesia
As crescentes necessidades de higiene urbana levaram à reorganização dos serviços,
com a criação de quatro Postos de Limpeza:
Baixa, Chiado, Castelo e Alfama e na Mouraria. Foram também criadas equipas específicas
de funcionários para cada uma das zonas, o
que promove a rapidez e a qualidade da ação,
mas também uma “especialização” necessária
quando se avaliam as necessidades distintas
de cada bairro.

diaria Alfama II, no Largo da Palmeira; balneário/lavandiara Mouraria 1, na rua dos cavaleiros; lavandiaria Alfama 1, na Rua dos Corvos;
lavandaria Mouraria 2, no Largo da Rosa.

Espaço Público
Rua da Guia
Repavimentação, nivelamento do pavimento
e reorganização do espaço.

Mobiliário urbano
Para bom usufruto das praças e ruas de Santa Maria Maior, a Junta de Freguesia realiza a
reparação, conservação e instalação de mobiliário urbano.

Largo das Olarias

Criação da rede de sanitários,
lavandarias e balneários públicos
Sanitários: Largo da Sé (junto ao quiosque);
Largo do Carmo – Chiado; Mouraria 2 – Largo
da Rosa; Alfama 1 - Rua da Regueira, 13; Alfama 2 - Rua da Regueira ao Largo do Peneireiro; Beco da Corvinha; Miradouro de Santa Luzia
(Escadinhas Santa Helena); Ribeira das Naus.
Balneários e lavandarias: balneário do páteo
13, nas Escadinhas de Santo Estêvão; balneário
da Rua de São João da Praça; balneário/lavan-

O Largo das Olarias sofreu a substituição de
coletores e a substituição de pavimentos, sob
responsabilidade da CML. Para melhoria das
condições de mobilidade, a Junta de Freguesia
construiu um lance de escadas num dos lados
do passeio, garantindo do lado contrário a circulação de cadeiras de rodas e carrinhos de bébé.

Rua dos Remédios
Foi a maior e mais complexa obra da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. O compromisso para
com os moradores cumpriu-se e Alfama recebeu
uma renovada Rua dos Remédios. Com um novo
sistema de tratamento de águas residuais e a substituição de todo o pavimento, esta célebre artéria
da freguesia viu reforçadas as suas condições de
acessibilidade, tornando-se mais ampla, moderna e
segura para quem nela transita. A obra foi concluída
em junho de 2016.

Rua de São Pedro Mártir
A intervenção na Rua de São Pedro Mártir, na Mouraria, que terminou em dezembro de 2016, teve
por objetivo a substituição da rede de drenagem
existente e respetivos ramais domiciliários, a substituição parcial da calçada existente por material antiderrapante e a regularização do pavimento, com
sumidouros para escoamento de águas.

Rua de São Pedro e Rua de São Miguel
A calçada destas ruas foi nivelada e procedeu-se tanto à inserção de um novo sistema de
escoamento, como de pavimento antiderrapante, por forma a melhorar as condições de
mobilidade.

Reparação contínua de calçadas,
pilaretes e corrimãos
A reparação de calçadas, com respeito pelo
padrão de calçada original, foi uma das mais
importantes intervenções no espaço pedonal,
a nível estético e da melhoria da acessibilidade, assim como a colocação de pilaretes.
Ainda no tema da mobilidade, a Junta de Freguesia assumiu a responsabilidade de colocação e manutenção de corrimãos nos locais de
mais difícil circulação pedonal.

Rua do Espírito Santo
e Rua das Flores ao Castelo
Nova calçada antiderrapante e novos sistemas
de drenagem fizeram parte do projeto de requalificação destas ruas. A obra, concluída em
outubro de 2016, consistiu na regularização do
pavimento, inclusão de piso misto, antiderrapante, nova rede de drenagem de águas, limpeza de sumidouros e nivelamento do solo.
Foi uma intervenção profunda em duas das
mais emblemáticas ruas do Castelo.

Benformosa Praça
Reabilitação da Bem-Formosa Praça, na Rua do
Benformoso – Mouraria, com pintura de mural em parceria com a Renovar a Mouraria e o
ilustrador Nuno Saraiva, em fevereiro de 2015.

Retirada do estacionamento na Rua
da Mouraria, Largo da Severa, Largo
dos Trigueiros e Largo do Chafariz
de Dentro

recuperação do campo da Verbena
A Junta de Freguesia procedeu à recuperação integral
do Campo de Jogos da Verbena, no Castelo, através da
equipa de intervenção no espaço público. O espaço
pode agora ser utilizado para os ensaios da Marcha
da Mouraria e para eventos desportivos/culturais.

Levantamento dos lugares
de estacionamento Da Baixa
e do Chiado com envio de proposta
à Câmara Municipal de Lisboa
Um estudo aprofundado feito pelos serviços técnicos da Junta concluiu que é possível recuperar para
os residentes da freguesia 96 lugares de estacionamento atualmente atribuídos, indevidamente ou
por excesso, a determinadas entidades. O processo
encontra-se já nos serviços da Câmara Municipal de
Lisboa.

Brigada SOS
A Brigada SOS é uma equipa de alerta e de
prevenção, que atende a situações urgentes
e imprevistas comunicadas aos serviços, de
acordo com as capacidades técnicas, como
são exemplo as inundações. Os avisos emitidos pela Proteção Civil conduzem a dinâmicas
de prevenção na freguesia.

Alma de Alfama e Canto de Sol Camilla Watson
A fotógrafa Camilla Watson contou com dois
projetos de parceria com a Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior. Em Alfama, o projeto
“Alma de Alfama” retrata alguns dos moradores mais emblemáticos do bairro, através de
fotografias em placa de pedra, com a respetiva descrição, colocadas nos locais de referência pessoal e histórica de Alfama. Na Mouraria,
“Canto de Sol” é um painel de fotografia em
mosaico que retrata a dois tempos as gentes
da Rua e Travessa dos Lagares. É um contributo inigualável para a construção da memória
coletiva e simultaneamente um alerta para
as recentes alterações no centro histórico da
cidade, que perde residentes dos bairros em
detrimento da implantação desenfreada de
atividades ligadas à pressão turística.

Feiras da freguesia
Criação de feiras urbanas em várias zonas,
permitindo a vários agentes económicos uma
nova plataforma de negócio. A Junta de Freguesia tem promovido feiras em Alfama, na
Praça da Figueira, no Largo do Carmo e no
Castelo. Em paralelo, a Junta é parceira da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina,
na realização do mercado mensal, e da CAP,
para o mercado de frescos, ambos na Praça
da Figueira.

Street Art – Nuno Saraiva
Nuno Saraiva é um já conhecido ilustrador que tem
tornado mais bonitas algumas paredes de Santa Maria Maior, com murais nas Escadinhas de Santa Helena (Alfama), a “História de Lisboa”, na Travessa da
Mata ao Correio Velho (Sé), os “Cavaleiros da Posta
Real” e na Rua do Benformoso, onde participou da
recuperação da Benformosa Praça. A arte urbana é um
meio de combate ao vandalismo na praça pública.

Espaços verdes

O novo Parque tem 500m2, dos quais 265m2
ajardinados, com equipamentos de diversão
infantil, de ginástica e de lazer.

Catalogação e qualificação
dos espaços verdes
Manutenção e melhoria dos espaços verdes
da freguesia, com regular poda e corte das espécies árboreas e outras plantas, catalogadas
pelos serviços.

lic en c iam en t o
Novo Parque Infantil e de Lazer
do Recolhimento
A Junta de Freguesia inaugurou, em abril de
2017, o novo Parque Infantil e de Lazer do
Recolhimento, na zona histórica do Castelo. A
obra, que resultou de um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa e teve como grande
objetivo devolver o espaço público às pessoas, foi executada em tempo record para mais
rapidamente estar ao usufruto da população.

Novas competências e emissão
das Licenças de Ocupação
do Espaço Público
Em resultado do processo de transferência de
competências, cabe à Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior a alçada do licenciamento
dos espaços públicos fora dos eixos estruturantes da cidade, incluíndo a emissão das licenças de ocupação do espaço público (mobiliário

urbano, equipamentos publicitários, feiras, eventos
ou campanhas). A Junta promove o usufruto social
e comercial destas zonas e é também responsável
pela fiscalização da ocupação do espaço público,
para cujo efeito criou uma equipa permanente de
fiscais.

Regulamento para Definição de Novo
Layout para as Esplanadas da Baixa
Pombalina
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promoveu
um concurso por convite para definição de novo layout
de esplanadas na Baixa Pombalina, em parceria com
a Câmara Municipal de Lisboa e o MUDE, cuja proposta vencedora é a do Atelier Pedro Sottomayor
Design Industrial. Deste concurso, veio a resultar
o Regulamento de Ocupação de Espaço Público com
Esplanadas, em vigor. Com o novo regulamento,
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior deu mais
um passo para a urgente requalificação do espaço
público e para terminar com a sua ocupação desordenada, criando assim condições para a partilha harmoniosa entre comerciantes, moradores e visitantes.

s in alét ic a e t o p o n ími a
Manutenção contínua
da sinalização e da toponímia
Limpeza e relocalização de sinais de trânsito,
pintura de passadeiras e de sinalização horizontal e manutenção, limpeza e conservação
da toponímia existente.

Desmantelamento de esplanadas
e equipamentos publicitários
A Junta de Freguesia tem vindo a proceder ao
desmantelamento de esplanadas e equipamentos publicitários não licenciados. Estas ações decorrem da aplicação da legislação em vigor e
do cumprimento do Plano de Salvaguarda da
Baixa Pombalina, após devida notificação dos
proprietários. Engenheiros, técnicos e fiscais da
Junta de Freguesia, acompanhados da Polícia
Municipal, formaram a equipa de intervenção e
remoção dos materiais.

s eg u ran ç a
e protecção civil
Palestras informativas
A Junta de Freguesia tem promovido palestras
em parceria com a PSP – Polícia de Segurança
Pública, para esclarecimento da população, em
temas diversos, como por exemplo em relação
à entrada em circulação de novas notas, prevenção de acidentes domésticos e fraudes e burlas.

Reuniões de trabalho periódicas
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior reúne
regularmente com os interlocutores no território
tanto da Polícia de Segurança Pública – 2ª Esquadra e 1ª Divisão – como da Polícia Municipal.

Universidade Sénior
A Saber Maior – Universidade Sénior de Santa Maria Maior tem
disciplinas como Dança de Salão, História de Lisboa, Inglês, Saúde, Inteligência Emocional ou Falar Claro, a par da oferta já existente no programa Ambisénior. Esta parceria com a RUTIS tem
como público-alvo a população com 55 anos ou mais, que ganha
assim novas ferramentas para um envelhecimento ativo.

