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Inauguração da Rua dos Remédios
A Rua dos Remédios está linda! Depois de ter sofrido uma intervenção de fundo, com um
investimento de cerca de meio milhão de euros, a obra foi inaugurada. Sábado, 25 de junho,
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior organizou uma grande festa popular com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina. O programa incluiu um discurso inaugural, almoço de feijoada em estilo piquenique, fanfarra, atividades
desportivas, lúdicas e culturais. Desfilaram a Marcha de Alfama e o Rancho Folclórico da Casa
do Concelho de Pampilhosa da Serra. A Rua dos Remédios, em Alfama, está agora mais acessível, mais segura e mais bonita.

Trono de Santo António
O maior Trono de Santo António do mundo, com mais de 10 metros de altura, foi concebido e realizado pelas equipas de crianças e +55 anos da Junta
de Freguesia de Santa Maria Maior, com o apoio das equipas de intervenção
social e pedagógica. Cerca de 200 pessoas empenharam-se durante mais
de dois meses para prepararem a decoração artística do trono, num trabalho
colectivo que presta homenagem ao padroeiro da cidade. Depois de um mês
na Praça do Rossio, pode ser visitado até ao final de julho no Largo Chafariz
de Dentro – Alfama.

Novas esplanadas na Baixa e Centro Histórico
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em colaboração
com o MUDE e a Câmara Municipal de Lisboa, desenvolveu um concurso de ideias, por convite a oito designers,
visando a definição de um novo modelo para as esplanadas
e mobiliário urbano, com o objetivo de requalificar o espaço
público e o seu modelo de ocupação. O resultado será uma
padronização do mobiliário urbano, que há-de conferir uniformidade e sentido estético à ocupação do espaço público
associado a estabelecimentos comerciais e de restauração.

Passeio Cultural de Verão
2 de julho foi a data escolhida para realizar o Passeio Cultural
de Verão. Os passeios culturais, promovidos pela Junta, são já
uma consolidada tradição. Cerca de quatro centenas de participantes, distribuídos por oito autocarros, visitaram as salinas
de Rio Maior e, na Quinta do Juncal, região de Óbidos, houve
almoço, música e animado convívio. Santa Maria Maior em
movimento!

Praia-Campo
Com início a 20 de Junho e durante duas semanas seguidas, mais de 200
pessoas participaram da primeira fase da iniciativa Praia-Campo
Santa Maria Maior, dirigida a todos os eleitores com 55 anos ou mais.
Este projeto é importantíssimo na promoção do envelhecimento
ativo e saudável bem como no combate ao isolamento da população. A 04 de julho teve início a Praia-Campo Jovem, direcionada às
crianças e jovens da frguesia, com praia, passeios e muitas atividades que ocupam os tempos livres da interrupção lectiva de verão.

Marchas Populares
As Marchas Populares de Alfama e Mouraria desfilaram orgulhosamente pela Avenida da Liberdade na noite de 12 de junho, após terem já
demonstrado as suas qualidades no Meo Arena. O trabalho do Centro
Cultural Magalhães Lima e do Grupo Desportivo da Mouraria, respetivamente, assim como das equipas de trabalho, marchantes empenhados
e ensaiadores, foi reconhecido com glória, tendo a Marcha da Mouraria alcançado um honroso 10º lugar e a Marcha de Alfama tendo sido
a grande vencedora da edição das Marchas Populares 2016. As marchas
de Santa Maria Maior estão de parabéns!

Caixa Alfama
O Festival Caixa Alfama regressa, entre 23 e 24 de setembro, a Santa Maria Maior. São mais de 40 fadistas nacionais
que atuarão no Largo da Igreja de Santo Estêvão, no Clube
Lusitano, no Palco, no Museu do Fado, no Largo das Alcaçarias, na Igreja de São Miguel, no Clube Sportivo Adicense,
na Sociedade Boa União e no Centro Cultural Dr. Magalhães
Lima. Haverá também Fado à Janela, nos largos do Chafariz
de Dentro e de São Miguel. O fado canta-se em Alfama!
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior é, mais uma vez,
parceira do evento.

Presidência Aberta
Todas as semanas, há Presidências Abertas no terreno. Estas
ações inserem-se na política de proximidade defendida pelo Presidente da Junta, Miguel Coelho, e privilegiam o contato direto
com o território e as pessoas. A última ação decorreu no Chiado,
com especial enfoque nas questões de higiene urbana e espaço
público e com grandes preocupações face ao estacionamento.

Reunião de Presidentes de Junta do Centro Histórico
Decorreu a 20 de junho mais uma reunião na sede da nossa freguesia dos Presidentes de Junta do Centro Histórico: Misericórdia, São
Vicente e Santa Maria Maior. Impacto na qualidade de vida dos
residentes devido à atividade da hotelaria e restauração e turismo, emissão de ruídos, horário dos bares, esplanadas e lojas de
conveniência, arrendamento acessível, falta de estacionamento
e segurança foram os temas de trabalho que resultaram num
comunicado conjunto.

Fado na Rua
Começa em julho mais uma edição do Fado na Rua – Visitas Cantadas, em parceria com o Museu do Fado. De sexta a domingo,
durante todo o verão, há fado na Mouraria (Largo de São Cristóvão), em Alfama (escadinhas da Rua dos Corvos) e no Castelo
(Jardim do Recolhimento), pelas 18h30. Canta-se o fado nas ruas
de Santa Maria Maior.

Paratissima Lisboa
O Paratissima Lisboa está prestes a começar! Este evento público,
inclusivo e democrático de arte contemporânea na rua decorre
entre 20 e 24 de julho e vai trazer às ruas da freguesia, num percurso de 2,5km compreendido entre Alfama e Mouraria, centenas
de obras da autoria de diferentes artistas. Aliamos o contemporâneo à tradição dos nossos bairros.

http://www.jf-santamariamaior.pt

https://www.facebook.com/JFSantaMariaMaior?ref=hl

