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A Freguesia de Santa Maria Maior está a atravessar o último ano
do primeiro mandato autárquico da sua existência. Desde o início
que tenho afirmado que, de entre todos os cargos assumidos na
minha carreira política, ser presidente da Junta é o desafio mais
importante e que também mais me orgulha. E isso acontece por
várias razões.
A primeira delas são as pessoas. Encontrei em quem vive e trabalha
neste território gente única e inexcedível em variados campos. Em
todos os bairros e em todas as circunstâncias dão o melhor de si e
essa é a principal motivação do trabalho que procuro desempenhar,
acompanhado da minha equipa de eleitos e dos trabalhadores
da Junta. As pessoas de Santa Maria Maior merecem a máxima
atenção e o máximo empenhamento no apoio aos seus desafios e
na procura de soluções para os seus problemas.
A segunda razão é o caráter inesgotável da missão que temos
entre mãos. Nunca qualquer presidente de Junta e a sua equipa
podem dizer que o trabalho está concluído. Há sempre algo de
novo a tratar, caminhos a desenvolver, inovações a testar, em
suma, reptos a serem apresentados. Ir ao encontro desses mesmos
desafios é uma missão a que não só não me furto como acolho
com empenhamento.
A terceira razão que me faz realizado enquanto presidente da Junta
de Santa Maria Maior é a convicção de que sendo esta uma tarefa
permanente, é também um compromisso para o futuro e de futuro.
Os alicerces que, ao longo de quase quatro anos, temos vindo a
construir vão permanecer, sejam quais forem as circunstâncias
que venham a surgir. Que os próximos anos da freguesia sejam
pautados pela solidariedade e pelo desenvolvimento deste que é,
sempre e cada vez mais, o “Coração de Lisboa.

CULTURA

Universidade Sénior
“Saber Maior” a todo o vapor
Nunca é tarde para aprender e ainda melhor se for em boa companhia. Este poderia
facilmente ser o lema da nova Universidade Sénior de Santa Maria Maior, a “Saber Maior”,
cujas atividades arrancaram em março.
Mais de 130 alunos inauguraram
a Universidade Sénior de Santa
Maria Maior, um dos projetos
marcantes da Junta de Freguesia
na promoção da inclusão social, a
aprendizagem contínua e ocupação
útil dos tempos livres de cidadãos
seniores da freguesia com mais de
55 anos.
A “Saber Maior” tem uma variada
oferta formativa aos seus eleitores:
Danças de Salão, História de Lisboa,

Inglês, Saúde, Inteligência Emocional e Falar Claro – para promover
a melhor comunicação oral e não
oral. A estas áreas juntam-se as já
anteriormente desenvolvidas no
âmbito do Programa AmbiSénior
da Junta: Informática, Expressão
Plástica, Tai-Chi e Ginástica.
As aulas têm frequência gratuita e
são distribuídas por várias localizações no território de Santa Maria
Maior, enquadrando assim a opção

Tel.: +351 218 872 199
E-mail:u.senior@jfsantamariamaior.pt
Gabinete de Empreendedorismo Social (Poço do Borratém)
e nos Postos de Atendimento da Junta

por descentralizar os locais onde
decorrem as atividades letivas.
A Universidade Sénior de Santa
Maria Maior é assim a oportunidade perfeita para todos os interessados abrirem perspetivas e juntar
novos saberes à experiência de vida
que já possuem, num ambiente
pedagógico rigoroso e marcado
pelos momentos de convívio e
troca de conhecimentos.

Informações e inscrições:
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Junta expõe Património das Marchas
O átrio da sede da Junta continua
a ser palco para exposições, desta
vez dedicadas às Marchas Populares da freguesia e que incluem
desenhos de figurinos, manequins,
fotografias e vídeos que revelam
todo o património que, ao longo do
tempo, faz a história das Marchas
Populares dos nossos bairros. Entre
os dias 16 de fevereiro e 6 março
o público apreciou a Exposição
“Alfama, 8 Décadas a Marchar”
promovida pelo Centro Cultural
Dr. Magalhães de Lima onde se
destacaram os figurinos e fatos
concebidos por Carlos Mendonça.
Entre os dias 15 e 25 de maio ocorre
a Exposição “Orgulho Bairrista,
Mouraria a Marchar desde 1936”
promovida pelo Grupo Desportivo da Mouraria, seguindo-se nos próximos meses as exposições referentes às Marchas do Castelo, promovida pelo Grupo
Desportivo do Castelo e da Baixa, promovida pela Academia de
Recreio Artístico.

Férias da Páscoa cheias de diversão
Nas férias letivas da Páscoa, as crianças e jovens do Ambijovem
de Santa Maria Maior usufruíram de um vasto programa de
atividades desportivas, culturais e de lazer. Os dias foram preenchidos com artes plásticas, um campeonato de basquetebol,
hip-hop, cinemateca júnior, ludicenter, campeonato de Wii,
foto paper e experiências científicas, sendo que um dos pontos
altos foi a visita ao Planetário Calouste Gulbenkian.

Recuperação do Campo de Jogos da Verbena
Os serviços da Junta de Freguesia procederam à recuperação e
limpeza profunda do Campo de Jogos da Verbena, no Castelo,
para que aquele local possa voltar a ser utilizado como noutros
tempos, tanto em atividades da autarquia, como das coletividades com quem esta tem parcerias em vigor.
Os trabalhos tiveram como objetivo não só a recuperação física
do espaço mas também abrir caminho à utilização e usufruto
por parte da população. Recorde-se que o Campo da Verbena
foi, durante décadas, um dos recintos desportivos mais utlizados
por quem morava no centro histórico de Lisboa, tendo acolhido
inúmeras competições oficiais e jogos amigáveis, bem como os
ensaios da tradicional Marcha do Castelo. É toda esta vivência
que se pretende agora recuperar, respondendo a muitos anseios
manifestados junto dos eleitos e técnicos de Santa Maria Maior.
4
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PATRIMÓNIO

Novo Espaço Infantil e
de Lazer do Recolhimento
A população de Santa Maria Maior tem vindo a aderir
com entusiasmo ao usufruto do novo Espaço Infantil
e de Lazer do Recolhimento, em pleno Castelo. Após
várias semanas de obras de requalificação e construção realizadas pelos serviços da Junta de Freguesia,
o local é agora muito procurado por miúdos e graúdos, nacionais e estrangeiros. A intervenção incluiu a
recuperação dos espaços verdes e a instalação de um
parque infantil e equipamentos de atividades físicas.
O também chamado Jardim do Recolhimento é assim

mais uma área de alta qualidade ao serviço de quem
vive, trabalha e visita Santa Maria Maior.
Com um total de 500 metros quadrados, onde se
incluem 265 de zonas ajardinadas, o novo parque
infantil e de lazer atrai também pela vista: do miradouro é possível ver Alfama, as torres do Mosteiro de
São Vicente de Fora e a cúpula do Panteão Nacional.
Horário:
Todos os dias, das 9h30 às 19h00 (horário de verão)
e 17h30 (horário de inverno)

JANEIRO / MAIO 2017
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Grande Desfile no Carnaval 2017
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior organizou mais
um grande desfile de Carnaval, onde a alegria de miúdos
e graúdos foi uma constante. Com partida em Alfama e
no Castelo, o corso atravessou várias artérias da freguesia,
tendo como ponto alto o trajeto entre a Praça da Figueira,
a Rua Augusta e o Terreiro do Paço.O desfile contou com a
participação das crianças dos espaços Ambijovem e do CAF,
das coletividades e de centenas de foliões que se juntaram
à festa.

Celebrações do Dia da Mulher
O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi celebrado
com um conjunto de atividades em 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.

Passeio de Inverno
No dia 18 de fevereiro, teve lugar o já habitual Passeio
Cultural de Inverno de Santa Maria Maior. Largas dezenas de fregueses, acompanhados pelo presidente Miguel
Coelho, membros do executivo e técnicos da Junta, desfrutaram de uma visita ao Santuário de Fátima e, posteriormente, de um almoço e uma tarde de convívio, onde não
faltou o tradicional pezinho de dança. Os passeios culturais
são já uma marca da estratégia de apoio social da junta,
promovendo o combate ao isolamento e a oportunidade de
abrir novos horizontes.
6
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SERVIÇOS

A Junta Resolve!
Quantas e quantas vezes uma pequena reparação
doméstica torna-se um problema assinalável, pela falta
de profissionais de confiança para a realizar? Atenta às
necessidades da população, a Junta de Freguesia criou
um novo serviço que garante a qualidade e rapidez
destas intervenções quotidianas.

O novo serviço de reparações domésticas criado
pela Junta destina-se a facilitar a vida de quem
tem problemas quotidianos para tratar.
“A Junta Resolve” destina-se a fazer a ponte entre quem
necessita de uma reparação e uma rede de prestadores de serviços. As áreas abrangidas são: Eletricidade,
Canalização. Pintura e Pladur, Carpintaria, Serralharia
e Construção Civil.

Para mais informações sobre como ter acesso a
este serviço e a marcação de intervenções basta
contactar um dos postos de atendimento da Junta
de Freguesia ou nos serviços centrais:
Rua dos Fanqueiros, 170-178 . 1100-232 Lisboa
Das 9h00 às 18h00
Tel: 210 416 300 . Fax: 218 810 052
E-mail: geral@jfsantamariamaior.pt
JANEIRO / MAIO 2017
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Renovação de contratos garante continuidade
de projetos de Desenvolvimento Comunitário
A Junta de Freguesia procedeu à renovação de vários
protocolos do Programa de Desenvolvimento Comunitário
de Santa Maria Maior, para continuidade dos projetos com
grande relevância no território.
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
Miguel Coelho, procedeu à assinatura da renovação de vários
contratos-programa do PDCSMM - Plano de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Maria Maior, no Gabinete de Empreendedorismo Social, privilegiando a continuidade dos projetos
iniciados em 2016, com elevada relevância para o território.
As entidades que assinaram os contratos-programa, pela sua
importância no tecido social da freguesia, são:
OSIO - Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
Associação Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos
Associação Ideias com Panos
Teatro da Garagem, CRL
Mais Proximidade, Melhor Vida,
GIRA - Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa
Crescer na Maior.

A Minha Varanda é Linda!
Um projeto interativo e participativo, que resulta de uma parceria da Junta 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.

«É Rimar e Pôr ao Luar»
Este é um projeto de quadras populares, promovido
pela Junta de Freguesia, no qual podem participar
todos os residentes locais, bem como lojistas, associações e restauração. Todos receberão um manjerico de
exposição, a ser adornado com as quadras das diferentes inscrições.
8
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ENTREVISTA

Fernando Medina

“A Carris vai ter um canal aberto
para comunicar com as freguesias”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa entende que os transportes públicos na cidade são uma das
principais ferramentas de gestão e desenvolvimento urbano. E nessa tarefa, corporizada pela passagem
da gestão da Carris para autarquia, conta com as Juntas como parceiros preferenciais. Em Santa Maria
Maior, prevê-se uma nova realidade, com a criação da “Rede de Bairros”.
Na cerimónia de passagem da gestão da Carris para a
Câmara Municipal de Lisboa, referiu que o principal
objetivo desta medida é criar um “serviço público de
transporte” de qualidade. Em linhas gerais, o que, no
seu entender, carateriza esse mesmo serviço público?
Para trazermos pessoas de volta ao transporte coletivo, uma necessidade absoluta para melhoramos a
mobilidade em Lisboa, vamos expandir a rede e a
oferta, reduzir os preços para níveis compatíveis com os
rendimentos das famílias e atrativos face ao automóvel.
É uma mudança radical. Ao contrário do que tem vindo
a ser feito nas últimas décadas, o plano estratégico não
é reduzir o transporte e aumentar preços, mas tornar os
passes mais baratos, criar novas linhas e ter mais autocarros e motoristas ao serviço.
“O plano estratégico não é reduzir o transporte
e aumentar preços, mas tornar os passes
mais baratos, criar novas linhas e ter mais
autocarros e motoristas ao serviço”
Na mesma altura, foram elencadas várias medidas
iniciais, das quais os passes gratuitos para crianças
até aos 12 anos e com 50% de desconto para idosos já
se encontram em vigor. Que outras medidas podem
ser esperadas nos próximos meses?
Ainda só temos os dados do primeiro mês depois da
passagem da Carris para a autarquia, que coincidiu com
a descida do preço dos passes, mas o número de crianças com passe duplicou e o das pessoas com mais de 65
anos subiu 33%. Estamos certos que essa tendência irá
JANEIRO / MAIO 2017
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continuar nos próximos meses e este é um indicador a
que damos muita importância, provando, como dizia
a Câmara, que havia milhares e milhares de pessoas
(especialmente idosos) que viam as suas deslocações
na cidade postas em causa por causa do preço elevado
dos transportes.
Nos próximos meses, vamos avançar com os
concursos para comprar novos autocarros e para a
contratação e formação de mais motoristas. Nos últimos sete anos não foi investido um cêntimo na Carris
e a empresa não tem, neste momento, autocarros
necessários para avançarmos com as novas linhas que
vamos abrir, da rede de bairros. Só teremos um serviço
de transportes de qualidade, com horários fiáveis e
confiáveis, quando conseguirmos ter estes autocarros
e motoristas em falta. Depois da redução do preço dos
passes esta é a nossa prioridade número um e tudo
estamos a fazer para conseguir responder no mais
curto espaço de tempo.
“A diminuição brusca do serviço no horário
noturno é uma das principais reclamações e
terá de ser atendida pela empresa”
Mais concretamente, de que modo está previsto
o desenvolvimento da chamada “Rede de Bairros”,
que, como o próprio nome indica, servirá a população que reside nestas áreas da cidade de Lisboa?
Como disse, precisamos antes de tudo de garantir
os meios humanos e de transporte que a Carris tem
em falta neste momento. O desinvestimento que teve
lugar, para preparar uma privatização que felizmente
foi travada, teve efeitos tão profundos que vai demorar tempo a melhorar a qualidade do serviço. Não vai
acontecer tudo de um dia para o outro, como quereríamos, porque é preciso lançar concursos públicos
e formar novos motoristas. Mas a nossa ideia é ter
as primeiras destas novas carreiras, 21 na cidade de
Lisboa, a funcionar já em 2017. A “Rede de Bairros”
é uma medida que acarinhamos muito e que entendemos como um dos pilares para uma nova política
de mobilidade na capital. Lisboa é uma cidade de
bairros e pretendemos, com este novo serviço, reforçar a oferta de transportes de proximidade, dentro dos
tradicionais bairros lisboetas. São carreiras que ligam
os principais pontos dentro de cada bairro, como os
10
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centros de saúde, farmácias, escolas, mercado e principais eixos de transporte.
Na freguesia de Santa Maria Maior existem casos
específicos, nomeadamente as que respeitam à desadequação de horários em bairros como Alfama e o
Castelo. A população relata o défice de serviço que
acontece em algumas horas mais tardias. De que
forma está previsto colmatar este tipo de situações?
A Carris encontra-se, neste momento, a recolher
uma série de contributos e opiniões dos principais
agentes da cidade, com as Juntas de Freguesia à cabeça,
para tentar perceber melhor quais as principais reclamações e lacunas do serviço prestado. Uma grande
parte da cidade, ainda mais agora com o aumento
da vida noturna em Lisboa, trabalha à noite e tem
de ter transporte para poder trabalhar, ou deslocar-se
ao hospital se disso tiver necessidade. A diminuição
brusca do serviço no horário noturno é uma das principais reclamações e terá de ser atendida pela empresa.
Não conseguiremos resolver tudo tão depressa como
todos querem, a começar pela Câmara Municipal, mas
lá iremos.

ENTREVISTA

Santa Maria Maior recebe, diariamente, cerca
de 200 mil pessoas, entre quem trabalha e visita a
cidade. Em resultado, existem linhas no serviço da
Carris que sofrem sobrelotações crónicas, como é
o caso, por exemplo, do Elétrico 28. Que medidas
estão previstas para reforçar as carreiras destinadas
a este tipo de procura?
O 28 confunde-se com a imagem de Lisboa e é
um dos seus principais cartões-de-visita, aparecendo
regulamente nas principais publicações mundiais.
A cidade tem-lhe um carinho especial e os turistas
rapidamente ficaram encantados pela viagem fantástica deste elétrico muito especial. O seu sucesso tem
trazido, por outro lado, problemas de mobilidade para
os habitantes servidos por esta linha. Uma das apostas
centrais nos próximos anos tem de ser o reforço dos
elétricos ao serviço da Carris, com prioridade especial
para o regresso da extinta linha do 24 e o reforço do
28. As novas carreiras da “Rede de Bairros” em Santa
Maria Maior e a de São Vicente vão, entretanto, reforçar a oferta de transportes nestas zonas.
“Lisboa é uma cidade de bairros e
pretendemos reforçar a oferta de transportes
de proximidade, dentro dos tradicionais
bairros lisboetas”

As Juntas de Freguesia são, como se sabe, interlocutoras privilegiadas da população que servem, o
que tem como consequência o diagnóstico de necessidades dessa mesma população. Está previsto, no
novo sistema administrativo da Carris, a criação de
um canal e/ou estrutura de auscultação e diálogo
entre a empresa e aquelas autarquias?
Sem dúvida. A Câmara e as juntas de freguesia
estão muito mais próximas das preocupações e necessidades da população, estando mais capacitadas para
intervir do que qualquer empresa gerida a partir do
Ministério das Finanças - por muito boa vontade que
tenha o ministro em funções. Por isso, e como dizia,
a Carris vai ter um canal aberto para comunicar com
as freguesias, a começar pelo desenho mais fino do
trajeto das novas carreiras da Rede de Bairros, que só
serão finalizados depois de consultadas as freguesias.

JANEIRO / MAIO 2017
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“Canto do Sol” retrata vida e História da Mouraria
O projeto do painel “Canto do Sol” resulta de mais uma parceria entre a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a fotógrafa
Camilla Watson e procura celebrar as gerações de residentes da Rua
e Travessa dos Lagares, na área das Olarias.
Algumas das fotografias, impressas à mão em mosaicos hidráulicos
e agora expostas no local, são do início do século 20 e mostram
palácios que entretanto desapareceram, fazendo parte do Arquivo
Municipal de Lisboa.
Já as imagens tiradas a partir de 2010 e até aos dias de hoje mostram
a vida quotidiana de um “vai e vem” e têm a intenção de celebrar,
e de nos recordar a importância da comunidade, especialmente
durante este tempo dramático de mudança no centro histórico
da cidade, e como devemos guardar este espírito que lhe dá um
sentido tão especial.
É uma celebração artística da vida dos bairros, deste recanto da
Mouraria, em particular, um alerta para as consequências diretas da
massificação do turismo e da exploração desenfreada das atividades
económicas relacionadas – neste caso, de forma muito acentuada,
a perda de moradores e de autenticidade – e, em simultâneo, um
contributo de relevo para a conservação da memória coletiva.

Comemorações do 25 de Abril
A Junta de Freguesia celebrou o 43° aniversário da
Revolução dos Cravos com a já tradicional arruada
acompanhada de fanfarra, por todos os bairros da freguesia
e distribuição de cravos à população. As comemorações
incluíram também uma mostra desportiva realizada na
Praça da Figueira.

Exposições de Pintura celebram a Mulher
No âmbito das comemorações do Dia da Mulher, a
Junta de Freguesia inaugurou, no edifício-sede da Rua
dos Fanqueiros, duas exposições de pintura, oriundas da
Madeira, uma alusiva ao projeto UNIDOS e uma outra
intitulada “Madeira, Sonho e Realidade” da Associação
Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi,
pelas mãos do pintor Giuliano Giuggioli.

12
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Campanha inovadora contra
a venda de louro prensado
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança
Pública (PSP) levaram a cabo uma ação de sensibilização contra a venda de louro prensado
nas ruas do centro histórico, com especial enfoque na Rua Augusta, fazendo passar
essas substâncias inofensivas por drogas de caráter ilícito.
À sessão de apresentação e justi
ficação da necessidade desta
parceria - que surge da constatação
de que os moradores, trabalhadores
e visitantes da cidade se sentem
inseguros devido à venda e
com
portamento agressivo dos
vendedores de louro prensado, mas
também do número de denúncias
e apreensões registado pela PSP seguiu-se um percurso pedonal até
ao Rossio, durante a qual foram

distribuídos materiais informativos.
A iniciativa conjunta da autarquia
e da PSP despertou a atenção de
muitos transeuntes e também dos
órgãos de comunicação social,
aquém e além-fronteiras, os quais
destacaram o caráter inédito do
discurso e das plataformas de
comunicação utilizadas.
Refira-se que nos primeiros três
meses deste ano, foram apreendidos 200 pedaços de louro prensado,

um aumento em relação aos anos
anteriores, já que em 2014 foram
apreendidos 350, em 2015 cerca de
650 e em 2016 mais de 800.
O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel
Coelho, frisou que aquilo que a
autarquia pode fazer “é regulamentar especificamente a venda ambulante, dizendo que não se pode
vender determinado tipo de produtos”, neste caso de louro.
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Entrega de medalhas e louvores a agentes da PSP
Miguel Coelho, em representação da Junta de Freguesia, esteve
presente na cerimónia de entrega de Medalhas e Louvores aos polícias da 1.ª Divisão da Polícia de Segurança Pública, no Largo do
Intendente Pina Manique, a 7 de abril. Foi mais uma forma de
reconhecer e agradecer o trabalho diário e incansável daquela força
de segurança no território de Santa Maria Maior.

Reunião sobre o Museu Judaico de Lisboa
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promoveu a 6 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. Participaram, entre outros,
Miguel Coelho, - Presidente da Junta de Freguesia, Catarina Vaz
Pinto - Vereadora para a Cultura na Câmara Municipal de Lisboa,
Graça Bachmann - Autora do projeto de arquitetura, Flávio Lopes
- Direção Geral do Património Cultural, Vítor Costa - Presidente
da Associação de Turismo de Lisboa, Jorge Catarino - Diretor
Municipal do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, Esther
Mucznik - Comissão Instaladora do Museu Judaico e Sérgio Cintra
- Presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior.

Presidências Abertas
Prossegue o calendário de Presidências Abertas no terreno,
durante as quais o presidente da Junta se faz acompanhar
de técnicos e eleitos para auscultar a população, diagnosticar problemas e procurar encontrar soluções adequadas
e céleres.

Conselhos de Cidadãos
A população de Santa Maria Maior é chamada a fazer-se ouvir nos Conselhos de Cidadãos que regularmente
reúnem em todos os bairros da freguesia.

Conselho da Mouraria
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Conselho do Chiado

Conselho do Castelo

ESPAÇO PÚBLICO

Baixa já tem novas esplanadas
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.
A Pastelaria Néné, na Rua Augusta, foi a pioneira a
adotar o equipamento da proposta vencedora, do ateliê
Pedro Sottomayor Design Industrial. O momento
inaugural, que teve lugar a 3 de abril, esteve a cargo do
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, e do Presidente da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior, Miguel Coelho, a par dos muitos convidados que ficaram a conhecer o novo mobiliário urbano.
Com uma paleta que vai do vermelho escuro aos tons
que buscam inspiração na calçada portuguesa, este é o
primeiro exemplo de uma autêntica revolução estética
e funcional que vai trazer mais harmonia a esta zona da
cidade de Lisboa.
A este primeiro espaço comercial a adotar os novos equipamentos vão seguir-se outras na Rua Augusta, Baixa
Pombalina e centro histórico. O objetivo é que todas as
esplanadas desta zona da cidade estejam devidamente
equipadas e uniformizadas até ao final de 2018.
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Intervenções no espaço público
As equipas da Junta estão permanentemente a intervir no espaço
público da freguesia, solucionando problemas e garantindo níveis
elevados de mobilidade e segurança. Um outro campo onde se
assinala o trabalho é no desenvolvimento e promoção dos espaços
verdes de Santa Maria Maior, com intervenções junto do património arbóreo. E os resultados saltam à vista!

Reunião com as coletividades
A rede de associações e coletividades sediadas em Santa Maria
Maior é considerada pela Junta de Freguesia como um parâmetro essencial de desenvolvimento e coesão sociais. Assim, auscultar
os seus dirigentes e apoiar as iniciativas que promovem tem sido
uma estratégia permanente por parte do executivo. Recentemente,
foi realizada uma reunião geral entre aquelas instituições, eleitos e
técnicos, de forma a abordar várias questões, entre elas a renovação
anual de protocolos, a reabilitação do Campo de Jogos da Verbena,
o programa “A Minha Varanda é Linda!” e a Feira do Desporto de
Santa Maria Maior.
16
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Uma ajuda para empreender,
criar e crescer
A Junta de Freguesia acaba de criar o Coworking
– Espaço Empreendedor de Santa Maria Maior.
Um local onde vários projetos inovadores em fase
embrionária terão oportunidade para se desenvolver.
Tantas e tantas vezes, as boas ideias
e projetos não avançam por falta
de condições financeiras e de logística, que podem passar, por exemplo, pela simples falta de um local
onde instalar um escritório ou um
showroom. Atenta a este fenómeno,
a Junta de Freguesia acaba de criar
o Coworking - Espaço Empreendedor de Santa Maria Maior.

C o w o r k ing
ESPAÇO EMPREENDEDOR

Este equipamento, localizado em
Alfama, 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,
onde possam crescer.

A Junta de Freguesia pretende assim
apoiar empreendedores, detentores
de ideias e projetos com potencial
económico, interesse para o desenvolvimento e competitividade local,
de caráter inovador, com criação
de postos de trabalho e fixação de
profissionais qualificados.

Para mais informações, os interessados podem aceder ao link
http://jf-santamariamaior.pt/empreendedorismo.php
ou deslocarem-se ao GES – Gabinete de Empreendedorismo Social
(Poço do Borratém, 25 – 2.º)
ou enviarem um mail para
empreendedorismo.social@jfsantamariamaior.pt (1148 carateres)
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“O negócio imobiliário
já está saturado”
Carlos Elvas é barbeiro na Rua dos Remédios há um quarto de século. Profundo conhecedor das realidades
de Alfama, não hesita em dizer que o turismo alavanca muita da vida do bairro, mas que já existem sinais
de que se chegou ao ponto de viragem.
Na manhã ensolarada da Rua dos Remédios, em Alfama, os
passos dos muitos turistas misturam-se com o quotidiano dos
habitantes. Concentrado em mais um corte masculino, Carlos
Elvas, barbeiro de profissão e de porta aberta há 25 anos, vai
dizendo de sua justiça no que respeita ao bairro em que todos
o conhecem.
Em primeiro lugar, o sempre presente turismo. “No tempo em
que vim para aqui havia muita gente! Havia muitas empresas:
estivadores, despachantes, finanças, muita gente no bairro”.
Hoje, se se quiser ver multidões, há que esperar pelos cruzeiros
que atracam em Santa Apolónia. Mas, afirma Carlos Elvas, não
se espere que a zona usufrua dessas enchentes. “A malta passa
aí, mas não os vejo a entrar em lado nenhum. Eles vêm é para
passear”.
E até a tão falada pressão imobiliária é vista por Carlos Elvas
como um fenómeno que já ultrapassou o seu pico. Mais não
seja porque os edifícios deixaram de ter visitantes em regime
de alojamento local, mas porque já há poucos ou nenhuns para
adquirir. “Quase todas as agências vinham aqui perguntar se
havia casas para vender, para alugar (…) E agora é raro isso
acontecer. De há três anos para cá, o negócio imobiliário já
está saturado”.
Carlos Elvas foi testemunha das profundas obras de reabilitação que deram uma vida nova à “sua” Rua dos Remédios. E se
o prolongamento da intervenção e algumas circunstâncias e
opções de mobiliário urbano lhe merecem reparos, não deixa
de dizer que “as obras tinham de acontecer” devido ao estado
degradado das infraestruturas da via e os problemas de mobilidade de peões e de tráfego. E agora “está melhor!”
Uma opção que particularmente lhe agrada é a da escolha de
luzes brancas exteriores. “A rua fica mais iluminada”, garante,
recordando que a primeira vez que reparou na diferença foi
quando, no final de um dia de trabalho, se preparava para
fechar a barbearia. E até a porta do estabelecimento está “mais
protegida”, por efeito das luzes. “Uma maravilha para mim!”,
remata.
18
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“A malta passa aí, mas não os vejo
a entrar em lado nenhum. Eles vêm
é para passear”

CONTACTOS E INFORMAÇÕES
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Resolve
REPARAÇÕES DOMÉSTICAS

