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Direito
ao descanso dos moradores de Santa Maria Maior Após inúmeras denúncias
									
dos moradores desta zona a várias entidades e perante um esforço constante da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior na luta pelo direito ao descanso, a Câmara Municipal de Lisboa
iniciou um processo de restrição de horário sobre o "Bar Topo". O parecer da Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior defende o encerramento do estabelecimento em causa às 23h00. São
fundamentos desta proposta de horário de encerramento:
a) A salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações em resultado da prevenção
do ruído e controlo da poluição sonora, tarefa fundamental do Estado, conforme preconiza a
Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases do Ambiente;
b) Acresce que o excesso do ruído em causa, perturba o normal funcionamento dos serviços
de urgência do Hospital de S. José. Esta atividade, para além de acautelada pelo Regulamento
Geral do Ruído, a exemplo de outras, carece de uma atenção especial - por razões óbvias – de
que toda a comunidade local (sejam residentes ou comerciantes) deve participar.
c) A indicação das 23 horas tem como fonte a definição de "período noturno" (das 23 às 7 horas)
a que alude o citado Regulamento de ruído em vigor.

Fado na Rua - Visitas Cantadas

entrada livre
free entry

Começaram as Visitas Cantadas! Entre junho e agosto, há
fado na rua nos bairros de Alfama, Mouraria e Castelo,
com fadistas do território. De sexta-feira a domingo, a
partir das 18h30.
Mouraria: Largo de São Cristovão [ Dias: 8, 16, 22, 28 | JULHO ]
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Alfama: Rua dos Corvos (Escadinhas) [ Dias: 1, 9, 14, 23, 29 | JULHO ]
Castelo: Jardim do Recolhimento [ Dias: 2, 7, 15, 21, 30 | JULHO ]

PONTO DE ENCONtro . Starting point
Mouraria: Largo de São Cristovão
Alfama: rua dos Corvos (escadinhas/stairs)
castelo: jardim do recolhimento

Ainda vai a tempo de…

Conhecer a exposição “Santos e Pecadores na
Arte Popular Portuguesa”, que inaugurou a 08
de junho e continua em exibição até 15 de setembro, nas galerias do edifício-sede da Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior. Pode conhecer
dezenas de peças artesanais nesta exposição visitada a 26 de junho pelo Ministro da Cultura,
Luís Castro Mendes. A coleção privada Clube das
Artes, de António Gomes de Pinho e Maria João
de Almeida Lima, é uma ode à arte popular e
às figuras dos santos pelas mãos dos artesãos
portugueses.

Ver a nossa “Manta dos Afetos”, uma instalação
artesanal gigante na fachada do edifício-sede
da Junta de Freguesia, de 14x12m, elaborada nos
espaços Ambisénior e Ambijovem pelas crianças,
jovens e seniores de Santa Maria Maior. A apresentação pública aconteceu no dia 08 de junho.
Já nos anos 2015 e 2016, a Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior tinha abraçado um projeto
semelhante, uma manta dos afetos em retalhos
de lã e outros tecidos, que foi um verdadeiro sucesso. Em 2017, inovamos, sem esquecer a história de Lisboa. A Manta dos Afetos de Santa
Maria Maior 2017 é uma ode à História, ao amor
pela cidade, aos monumentos e às gentes que
caraterizam a capital. Venham conhecer a maior
manta artesanal da cidade!

Praia-Campo 55+
A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior oferece aos residentes
com 55 anos ou mais três semanas de praia e atividades. A primeira fase, de duas semanas, começou a 19 de junho e terminou a 30.
Em setembro, há mais uma semana de convívio para os participantes desta iniciativa da Junta de Freguesia.
Durante o mês de julho decorre a Praia-Campo Jovem.

Check-Up ao Verão
Durante o dia 21 de junho, a Praça da Figueira recebeu o Check-Up de
Verão, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, foi
conhecer os diferentes stands. Das 11h00 às 18h00, dezenas de técnicos
levaram a cabo diagnósticos em áreas distintas: medicina dentária, HIV,
cardiologia, circulação, intolerâncias, diabetes, cancro de pele e outras. Os
check-ups foram gratuitos e abertos a toda a população. Mais saúde em
Santa Maria Maior.

Apresentação pública do festival
Caixa Alfama
O Caixa Alfama acontece a 15 e 16 de setembro e, na apresentação
pública, foram já reveladas algumas novidades. 40 fadistas e 10 palcos,
num importante evento de coesão social, fomento do comércio
local e, sobretudo, exaltação do fado, conforme referiu o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho. A Marcha de Alfama vai desfilar e alguns fadistas de Santa Maria
Maior também têm oportunidade de atuar. Temos "Fado à Janela" em
São Miguel e o Palco de Santa Maria Maior no G.S. Adicense.

Marchas Populares em Santa Maria Maior
As três marchas de Santa Maria Maior estão de parabéns! A Marcha de
Alfama foi a grande vencedora das Marchas de Lisboa 2017, a Marcha do
Castelo ficou em 8° lugar e a Marcha da Mouraria em 11°. Estamos orgulhosos do trabalho e dedicação de todos. Parabéns!
Agora, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promove as Marchas
na Rua, em que cada uma das marchas desfila do Largo do Chiado ao
Terreiro do Paço. Acontece ao sábado, a partir das 18h00, de 24 de junho
a 08 de julho.

Música portuguesa nos arraiais populares de Alfama
Com a finalidade de garantir que, durante o período dos Santos Populares, fossem respeitados os horários de funcionamento do arraial
popular e da respetiva emissão de som, de modo a preservar o mais
possível o direito ao descanso dos residentes, a Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior decidiu implementar um sistema de som único para
todo o arraial e a exclusividade à música portuguesa no bairro de Alfama, medida aplaudida pela Comissão de Festas e pelos moradores das
ruas afetadas.

Universidade Sénior termina primeiro
semestre de aulas
Terminou o primeiro semestre da Saber Maior - Universidade Sénior de Santa Maria Maior. A cerimónia de encerramento teve lugar na Casa de Lafões, com entrega de certificados de frequência, atribuídos a mais de uma centena
de alunos.

No primeiro fim-de-semana de junho, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promoveu a Festa da
Família. Foram três dias de festa e muita animação, na Praça da Figueira, com atividades e espetáculos
para todas as idades.

Dia da Criança
O Dia da Criança celebrou-se em grande festa na Praça da Figueira, com
modelagem de balões, insufláveis, parede de escalada, carrosséis, algodão doce, gelados, pipocas, sumos, cachorros e farturas e o momento
alto da tarde, "O Meu Primeiro Concerto".

Dia do Sénior
O Dia do Sénior foi dedicado à população com 55 anos ou mais e contou
com atividades diversas: exibição do Coro e das Danças de Salão da Universidade Sénior de Santa Maria Maior, atuação do Grupo de Concertinas
dos Redondos e da "Trupe Sénior" do Chapitô e ainda um final de tarde
com animação musical.

Dia da Família
No último dia de festa, o Dia da Família, o leque de atividades foi diverso
e dirigido a todas as idades. O programa começou com um desfile de
moda juvenil do Programa Escolhas, continuou com os espetáculos "Mala
Mágica" e "Artes e Saberes Circenses" do Chapitô
e com a atuação do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Concelho de Arcos
de Valdevez e terminou com uma mega aula de zumba.

Presidências Abertas
As Presidências Abertas são visitas de trabalho periódicas, no terreno, em que o Presidente se
faz acompanhar por uma equipa dos serviços técnicos da Junta de Freguesia para diagnóstico de
necessidades e proposta de soluções no imediato, num trabalho de proximidade com a população
e a realidade territorial.
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