
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior distribuiu gratuitamente todos os manuais escolares 
a todos os estudantes residentes na freguesia, do 1º ao 12º ano, uma medida de combate ao 
abandono e ao insucesso escolar e de alívio do orçamento das famílias, que se repete pelo 
terceiro ano consecutivo. A cerimónia, que teve lugar na Praça da Figueira, a 23 de setembro, 
contou ainda com a atribuição de Prémios de Mérito aos alunos que mostraram aproveitamen- 
to escolar, ou seja, que transitaram de ano. Santa Maria Maior faz mais pelos seus alunos!
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Fado Solidário 

O Fado Solidário chegou às coletividades e associações da fre- 
guesia. O Grupo Desportivo da Mouraria, o Sport Benfica Cor-
vense e o Tejolense Atlético Clube receberam esta iniciativa onde 
a entrada é realizada mediante a entrega de bens alimentares 
não perecíveis a favor do apoio alimentar da Junta. Também 
o Fado no Adro teve um cariz solidário, num icónico palco de 
Alfama: “na Igreja de Santo Estêvão, junto ao cruzeiro do Adro”.

“Uma Vida entre Letras e Sapatos”

Todos conhecem o Sr. Fernando Costa por Mestre Ba-
guinho, o Sapateiro Poeta da Mouraria. “Uma Vida entre 
Letras e Sapatos” é a exposição que lhe presta homena-
gem e que reúne parte do seu espólio no Atrium do Edi-
fício-Sede da Junta de Freguesia, na Rua dos Fanqueiros. 
A entrada é livre e gratuita, todos os dias, entre as 08h00 
e as 21h00.

Mais conforto, mais segurança,  
melhor mobilidade

São estes os três grandes objetivos alcançados com a reali-
zação de obras de repavimentação na freguesia. A interven-
ção nas ruas das Flores ao Castelo e do Espírito Santo, no 
Castelo, está concluída e os transeuntes desfrutam agora de 
uma pavimentação segura, sem perigo de quedas e de ruas 
mais bonitas. A decorrer estão as obras na Rua de São Pedro 
Mártir e no Largo das Olarias, para melhoria das condições 
pedonais, especialmente em casos de mobilidade reduzida.

“Alma de Alfama” 

A exposição fotográfica "Alma de Alfama" foi inaugurada a 12 
de setembro. A parceria entre a Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior e a fotógrafa Camilla Watson resultou num conjunto 
de 20 retratos de moradores emblemáticos de Alfama, grava-
dos em pedra e colocados em permanência nas ruas do bairro. 
Com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,  
Dr. Fernando Medina, e dos promotores da iniciativa, a inaugu-
ração consistiu no descerrar dos retratos num percurso pedonal 
iniciado no Largo Chafariz de Dentro.

Alojamento Local

O Presidente da Junta, Miguel Coelho, “em defesa dos bairros de Santa Maria 
Maior, em defesa das pessoas, em defesa da autenticidade de Lisboa”,  tem 
assumido um papel liderante na temática do Alojamento Local, destacando 
a necessidade urgente de alterar a Lei do Arrendamento para impedir que, 
por recurso ao expediente das obras, os residentes, Lojas com História e cole- 
tividades se vejam obrigados a abandonar os edifícios. Aponta também 
como prioridades alterar o regime de fiscalidade e de regulamentação apli-
cados às unidades de Alojamento Local e o estabelecimento de rácios por 
bairro/zona. Através da promoção de reuniões com os Presidentes de Junta 
do Centro Histórico e da proposta de um conjunto de soluções que podem 
minorar os efeitos negativos já sentidos, Santa Maria Maior defende os seus 
residentes.

Manuais Escolares e Prémios de Mérito

https://www.facebook.com/JFSantaMariaMaior?ref=hlhttp://www.jf-santamariamaior.pt

Grande Noite do Fado – Eliminatórias

A Grande Noite do Fado de Santa Maria Maior está a chegar! Durante  
o mês de setembro e até 08 de outubro, decorreram as eliminatórias das  
quais resultaram os 16 finalistas.  Foram 41 inscritos por 12 coletividades, 
distribuídos em quatro eliminatórias na Academia de Recreio Artístico, 
Grupo Desportivo da Mouraria, Grupo Sportivo Adicense e Sociedade 
Boa União, pela respetiva ordem. Dos finalistas apurados, dois serão os 
grandes vencedores da III Grande Noite do Fado de Santa Maria  Maior, dia 
31 de outubro, no Coliseu dos Recreios .

Política de Proximidade 

O contacto direto com os fregueses tem sido uma prioridade da 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Através das Presidên-
cias Abertas semanais e da realização trimestral de Conselhos 
de Cidadãos, reuniões rotativas com os moradores de cada bair-
ro, o Presidente da Junta, Miguel Coelho, avalia as exigências e 
necessidades dos fregueses, o que permite uma resposta mais 
eficaz e mais imediata, adequada às especificidades da freguesia.

Formação de Mediadores e Inauguração do Posto 
de Turismo

Santa Maria Maior tem agora um Posto de Turismo no Largo do  
Martim Moniz, para informação turística e apoio a projetos de em-
preendedorismo na área. A inauguração deste espaço surgiu na 
sequência da crescente aposta no Turismo, atividade que regis-
ta uma importância excecional no tecido da freguesia. No mesmo 
sentido, foi promovida pela Junta de Freguesia uma formação de 
Mediadores Turísticos, em parceira com o IEFP, da qual resul- 
taram 40 técnicos certificados, que contarão com o apoio do Gabinete 
de Empreendedorismo Social nos seus projetos.


