
A Universidade Sénior de Santa Maria Maior inicia a sua 
atividade no próximo dia 13 de março, com disciplinas 
como Dança de Salão, História de Lisboa, Inglês, Saúde, 
Inteligência Emocional e Falar Claro, entre outras, que se 
juntam àquelas já desenvolvidas pela Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior, no âmbito do programa Ambisénior – 
Informática, Expressão Plástica, Tai-Chi ou Ginástica.
A população de Santa Maria Maior com 55 anos ou mais 
ganha assim novas ferramentas para um envelhecimen-
to ativo, rico em experiências catalisadoras de realização 
pessoal, inclusão social e participação cidadã.
A Universidade Sénior faz parte da RUTIS – Rede de Universidades Seniores, a representante nacional dos 
seniores para as políticas na área da Aprendizagem ao Longo da Vida em regime não-formal.
Informações e inscrições no Gabinete de Empreendedorismo Social, nos Postos de Atendimento, pelo tele-
fone 218 872 199 ou e-mail u.senior@jfsantamariamaior.pt.
Este é mais um projeto de intervenção social da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a par do Cabelei-
reiro Social, Mesa dos Afetos, Barbearia Itinerante e Loja Social Santa Maria Maior em movimento!

Visita à Escola do Chiado 

O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel 
Coelho, acompanhado por uma equipa de trabalho, foi convi-
dado a conhecer a Escola do Chiado, do 1º Ciclo, onde foi pre-
senteado com atuações e apresentações de trabalhos por parte 
dos alunos e com visita às instalações por parte dos professores 
e colaboradores.

Presidências Abertas 

A última Presidência Aberta de janeiro contou com três mo-
mentos de grande destaque: percurso pelo Chiado com foco na 
utilização e ocupação do espaço público, passagem pela Escola 
do Chiado, com atuações dos alunos e visita às instalações e 
ainda diagnóstico de situação no Largo das Olarias. O trabalho 
no terreno é uma prioridade.

Rua de São Pedro Mártir

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem vindo a apostar 
na melhoria das condições de acessibilidade em todo o terri-
tório, sobretudo nos casos em que o pavimento se encontra 
degradado ou representa perigo para os transeuntes. A par 
de tantos outros arruamentos que já foram intervencionados 
ou constam do plano de intervenções da Junta de Freguesia, 
a Rua de São Pedro Mártir, na Mouraria, foi alvo de uma in-
tervenção profunda, que consistiu na substituição da rede de 
saneamento, no nivelamento do piso e na repavimentação 
integral da rua. O resultado é uma rua com mais mobilidade, 
mais conforto e mais segurança pedonal. A Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior faz mais pelos seus residentes! 

Largo das Olarias

No decorrer da obra do Largo das Olarias, a Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior, na prossecução do objetivo de melhoria contínua da mo- 
bilidade no território, interviu no sentido de alterar um troço de passeio  
pedonal para escada, de um dos lados da rua, facilitando assim aos tran- 
seuntes a circulação naquele local. Do lado contrário, garante-se a circula-
ção de cadeiras de rodas e carrinhos de bebé.

Conselhos de Cidadãos

Durante o mês de janeiro, decorreu mais um ciclo de Conselhos 
de Cidadãos. Estas reuniões, abertas aos moradores dos diferen-
tes bairros da freguesia, têm o propósito de auscultar os cida-
dãos e informar dos projetos e iniciativas da Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior. São reuniões participadas e que espelham 
a política de proximidade do Presidente da Junta, visível também 
nos atendimentos presenciais que promove às sextas-feiras.

Conselhos de Cidadãos

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, correspondendo aos 
diversos apelos que lhe têm sido dirigidos e num esforço incessante 
pela melhoria da qualidade de vida no território da freguesia, elabo-
rou três petições à Câmara Municipal de Lisboa: 

- Estabelecimento de horário para a realização de atividades ruidosas no Largo do Martim Moniz e zona 
circundante - http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=atividadesruidosas;

- Regulamentação específica do horário de funcionamento de esplanadas e estabelecimentos de venda 
direta ao público, na Baixa - http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=horarioesplanadas;

- Proibição da circulação de veículos ligeiros de animação turística na Costa do Castelo - 
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=veiculoscirculacao;

Também disponíveis para assinatura presencial nos Postos de Atendimento da JFSMM e no atrium  
do edifício-sede.

Escola de Marchantes de Alfama

Alfama vai ter uma Escola de Marchantes! O projeto é do Centro Cul-
tural Magalhães Lima, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior e promove uma aproximação com as Marchas Populares, 
em simultâneo com a inclusão social e um caráter lúdico e recreativo. 
Inscrições abertas.

Passeio de Inverno

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promoveu, no dia 18 de fe-
vereiro, mais um Passeio de Inverno. Foi um dia de animado convívio 
em Fátima, do qual usufruiram cerca de 400 residentes de Santa Maria 
Maior. Santa Maria Maior em movimento!
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https://www.facebook.com/JFSantaMariaMaior?ref=hlhttp://www.jf-santamariamaior.pt


