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A Junta Resolve!
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem um novo serviço para a população: A Junta
Resolve – Santa Maria Maior. Trata-se de um serviço de pequenas reparações domésticas, que
inclui trabalhos de eletricidade, canalização, pintura e pladur, carpintaria, serralharia e construção
civil. Santa Maria Maior faz mais pelos seus fregueses!
(Saiba mais no Posto de Atendimento da Baixa, na Rua da Prata, 59.)

A Minha Varanda é Linda!
Projeto interativo e participativo, em parceria com a Associação Auxílio e Amizade, que visa o embelezamento das varandas, janelas
e portas de Santa Maria Maior, com recurso a flores de pano. Cada
inscrito poderá personalizar as decorações de tecido, usando a sua
criatividade e imaginação, ou seguindo os moldes disponibilizados.
As flores serão expostas de 08 a 10 de maio e haverá um prémio
surpresa para todos!

Inscreva-se para o e-mail aaa@fec.pt ou pelo telefone 211 956 487.

Reunião aberta sobre o Museu Judaico de Lisboa
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promoveu, no dia 06 de
abril, uma reunião no Grupo Sportivo Adicense, com os moradores
de Alfama e todos os interlocutores do projeto do Museu Judaico de
Lisboa, por forma a auscultar os diferentes pontos de vista e prestar
os devidos esclarecimentos à população. Foi uma reunião mobilizadora e muito participada.
Estiveram representados a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
a Câmara Municipal de Lisboa, a autora do projeto, a Direção Geral
do Património Cultural, a Associação de Turismo de Lisboa e a Comissão Instaladora do Museu Judaico.

Basta de Louro Prensado!
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Polícia de Segurança
Pública - Comando Metropolitano de Lisboa levaram a cabo uma
ação de sensibilização contra a venda de louro prensado nas ruas
do centro histórico, com especial enfoque na Rua Augusta.
A uma sessão de apresentação e justificação da necessidade desta
parceria (que surge da constatação de que os moradores, trabalhadores e visitantes da cidade se sentem inseguros devido à venda e comportamento agressivo dos vendedores de louro prensado,
mas também do número de denúncias e apreensões registado
pela PSP) seguiu-se uma manifestação pacífica até ao Rossio.
Lisboa é uma das capitais mais seguras do mundo e juntos trabalhamos para que assim possa continuar.

Interrupção letiva da Páscoa
À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior proporcionou às crianças e jovens da
freguesia um diversificado leque de atividades de ocupação dos
tempos livres da interrupção letiva da Páscoa. De 05 a 18 de abril,
foram várias as atividades para as crianças e jovens inscritos no
Ambijovem Santa Maria Maior, entre experiências lúdicas e pedagógicas.
Santa Maria Maior em movimento!

Novo layout de esplanadas da Baixa
Pombalina
O novo layout de esplanadas da Baixa Pombalina, resultado do concurso lançado pela Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior, em parceria com o MUDE - Museu
do Design e da Moda e a Câmara Municipal de Lisboa, já
pode ser visto (e utilizado) nas nossas ruas. A Pastelaria
Néné, na Rua Augusta, foi a pioneira a adotar o equipamento da proposta vencedora, do atelier Pedro Sottomayor Design Industrial.

Programa de Desenvolvimento Comunitário de Santa
Maria Maior
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior procedeu à renovação de
vários contratos-programa do Programa de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria Maior, para continuidade dos projetos com
comprovada relevância social e comunitária no território, acompanhados pelo Gabinete de Empreendedorismo Social.

“É Rimar e Pôr ao Luar”
“É Rimar e Pôr ao Luar” é um projeto de quadras populares promovido
pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, no qual podem participar
todos os residentes da freguesia, bem como lojistas, associações e restauração. Estes receberão um manjerico de exposição, a ser adornado
com as quadras das diferentes inscrições.
Envie as suas quadras, com nome e contacto para:
quadras.populares@jfsantamariamaior.pt (máximo de 3 quadras por
participante).

“Canto de Sol”
“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 mas é também
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.
Obra de Camilla Watson em parceria com a Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior.

Escola de Marcha Carlos Mendonça
No passado dia 11 de março, no Centro Cultural Magalhães
Lima, realizou-se a apresentação pública do projeto da
Escola de Marcha - Carlos Mendonça, que inclui ainda a
constituição do Museu da Marcha e de um Atelier de Costura.
Este projeto resulta de uma estreita parceria entre a Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior e o Centro Cultural
Magalhães Lima.

Dia da Mulher
O Dia da Mulher foi recheado de atividades na Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior!
A manhã começou com distribuição de pregadeiras na Estação Ferroviária do Rossio e nos Armazéns do Chiado, num projeto de parceria
entre a Divisão de Intervenção na Comunidade, nomeadamente as
utentes dos espaços Ambisénior, e a Polícia de Segurança Pública Comando Metropolitano de Lisboa. Seguiu-se uma Presidência Aberta
subordinada ao Dia da Mulher, com oferta de flores pelo Presidente da
Junta, Miguel Coelho, às nossas colaboradoras, nos diferentes postos
de trabalho. As comemorações deste dia terminaram com a inauguração de duas exposições de pintura no edifício-sede, oriundas da ilha
da Madeira: “Madeira, Sonho e Realidade” e “Unidos”.

A não perder! Comemorações do 25 de Abril
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promove mais um conjunto
de atividades comemorativas do Dia da Liberdade!
No dia 25 de abril, a manhã será de arruada com distribuição de
cravos vermelhos em toda a freguesia. Da parte da tarde, a Praça
da Figueira recebe a Mostra de Desporto de Santa Maria Maior, com
demonstrações desportivas das coletividades e com jogos tradicionais. Tai-chi, judo, kickboxing, capoeira, são alguns dos muitos desportos demonstrados, numa tarde que termina com uma mega aula
de zumba.
No dia 26 de abril, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior inaugura
o Parque Infantil e de Lazer do Recolhimento, no antigo Jardim do
Recolhimento, no Castelo, que tem agora nova utilidade e usufruto
para a população. No mesmo bairro, a Junta de Freguesia recuperou
o Campo de Jogos da Verbena, que é agora devolvido aos moradores
e coletividades.

Coworking – Espaço Empreendedor
Está tudo a postos para a inauguração do Coworking - Espaço
Empreendedor de Santa Maria Maior, que 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.
+infos no GES – Gabinete de Empreendedorismo Social (Poço do
Borratém, 25 ou pelo e-mail: empreendedorismo.social@jfsantamariamaior.pt).

Tributo a Jaime Dias
Jaime Dias é um fadista da escola do inigualável Fernando Maurício.
A 30 de abril (domingo), pelas 15h00, a Voz do Operário recebe o
Tributo a Jaime Dias, com atuação de mais de vinte grandes fadistas.
Bilhetes à venda na Casa Fernando Maurício e na Voz do Operário.
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