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Muito rapidamente, chegámos a
meio do mandato que os cidadãos de
Santa Maria Maior entenderam conceder-nos para continuarmos a servir
a comunidade.
Persistimos com entusiasmo e mais
meios nas inúmeras tarefas que nos
estão confiadas no dia-a-dia, no nosso território.
De entre essas tarefas destaco o trabalho, nunca finalizado, de zelar pela
higiene urbana e qualificar o espaço
público.
Por muito que se limpe e cuide, e isso é feito com dedicação e entrega pelos colaboradores da Junta, há sempre resíduos para recolher, manutenções a fazer, pequenas
obras a executar.
É um trabalho persistente num território que recebe diariamente dezenas de milhares de visitantes e onde o civismo no que respeita à limpeza do espaço de todos
é muitas vezes desconsiderado por quem por aqui passa.
Na área social continuamos, com a discrição que é devida, a atenuar os problemas
das famílias mais desfavorecidas, utilizando com rigor os meios que nos estão confiados para esse fim.
Temos acompanhado muitos daqueles que foram atingidos pelo flagelo do desemprego ou que estão à procura de primeiro emprego, dando-lhes formação, procurando encontrar colocações e apoiando-os na criação de autoemprego.
Em simultâneo, mantemos uma forte agenda cultural, incentivando, apoiando
e assumindo parcerias com algumas das principais instituições sediadas no território. Também assumimos diretamente iniciativas no âmbito do fado, ópera e
música clássica. Na nossa Galeria Santa Maria Maior, temos acolhido artistas promissores e consagrados nas diferentes exposições.
Sempre que necessário, temos levantado a voz para protegermos os residentes
quando ameaçados por interesses económicos que põem em causa o seu direito à
habitação e qualidade de vida.
Foi assim face à lei dos despejos, foi assim quando quiseram fazer do Martim
Moniz uma babilónia ruidosa e insegura ou quando criticámos os excessos do
alojamento local.
Será assim se nos tirarem a esquadra da Baixa e deixarem os cidadãos ainda mais
inseguros, perante criminosos que atuam muitas vezes impunemente.
Temos dedicado uma atenção especial aos mais jovens, na escola e nas suas atividades culturais e lúdicas, de que a novíssima Orquestra Juvenil é um bom exemplo.
Atuamos sempre num ambiente de proximidade e de atenção constante aos pequenos grandes problemas.
Nesta quadra festiva, desejo a todos o melhor ano possível e um Natal Maior. Boas
Festas!
Miguel Coelho

Presidente da Junta

DESTAQUE

2019 em revista

Eventos culturais, intervenção e empreendedorismo social, higiene urbana, espaço público e
proximidade com a população – revisitamos a ação da Junta de janeiro a setembro.
ESPAÇO PÚBLICO

Baixa tem nova cara

Nas ruas da Baixa Pombalina, um novo layout tomou conta das
esplanadas, em resultado do concurso lançado pela Junta, em
colaboração com o MUDE.

Reabrem parques infantis

Após profundas obras de reabilitação, os parques infantis da
Mouraria e de Alfama foram reabertos e devolvidos às crianças.

Regulação de estacionamento de
veículos partilhados

HABITAÇÃO

Rostos dos despejos

O Palácio da Independência voltou a ser palco da iniciativa da
que teve por objetivo defender os moradores do centro histórico dos efeitos da gentrificação. “Os Rostos dos Despejos - Um
ano depois” foi também um documentário da Junta de Freguesia que assinalou as alterações sociais e legislativas conseguidas
em consequência das propostas apresentadas em 2018.

Delegação de competências

Santa Maria Maior faz parte de uma nova geração de delegação de competências da Câmara para as Juntas, nas áreas de
segurança, espaço público, habitação, desporto, direitos sociais
e ambiente.

HIGIENE URBANA

Novo sistema de lixo em Alfama
A Junta tem em vigor o “Regulamento para a regulação e fiscalização do estacionamento de bicicletas, trotinetas e segways na
freguesia (2019-2021)”, para responder à proliferação desregrada destes veículos nos locais destinados ao trânsito de peões.

Entrou em funcionamento, em Alfama, um novo sistema de
deposição de resíduos, agora separados e depositados em contentores disponíveis na via pública, em substituição do anterior
sistema de sacos.
OUTUBRO / DEZEMBRO 2019
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FESTAS DA CIDADE

ACÇÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Arraial de São Miguel

Festa de Carnaval

Durante três semanas, mais de uma dezena de colaboradores da Unidade de Mobiliário Urbano da Junta
de Freguesia e serviços externos procederam aos trabalhos de montagem do Arraial de São Miguel. Equipas
de limpeza estiveram permanentemente no terreno.

Cerca de mil foliões encheram as ruas num animado desfile, ao som dos instrumentos de percussão dos
Bombrando. “Índios e Cowboys” dos CAF, Ambijovem, coletividades e muitos outros mascarados alegraram a Baixa.

Marchas na Rua

Dia da Criança

Pela primeira vez, o evento Marchas na Rua decorreu
num único dia, reunindo no Campo das Cebolas as
quatro marchas da freguesia e uma marcha convidada.

Mais de 250 crianças participaram nas atividades promovidas pela Junta de Freguesia, no Largo José Saramago. Insufláveis, piquenique, jogos tradicionais,
palhaços e muita música fizeram a festa.
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ACÇÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

CULTURA / EVENTOS

Prémios de Mérito Escolar

45.º aniversário do 25 de Abril

No início do ano letivo, a Junta de Freguesia entregou
235 prémios de mérito aos alunos com aproveitamento escolar, como forma de valorizar o bom desempenho e combater o insucesso escolar.

O 45º aniversário da Revolução dos Cravos foi assinalado com a tradicional arruada a partir do Largo do
Carmo.

Novo ano letivo na “Saber Maior”

II Festival de Coros

Iniciou a 12 de setembro mais um ano letivo da Universidade Sénior. Em 2019-2020, a disciplina de Teatro vem juntou-se à oferta existente.

Segunda edição decorreu nas Ruínas do Carmo, a 1
de junho, com o apoio da Associação dos Arqueólogos
Portugueses.

Praia-Campo para todos

Festa na Rua dos Remédios

A programação de verão Praia-Campo voltou a proporcionar momentos inesquecíveis às crianças e 55

Teve lugar, a 20 de julho, mais uma edição desta festa
popular, com feijoada na rua, confecionada pelos restaurantes aderentes, e fados.
OUTUBRO / DEZEMBRO 2019
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CULTURA / EVENTOS

FADO

Exposições na Galeria

O ano abriu com “Desenhos em Construção”, depois
o “Orgulho Bairrista”, “Na Terra de Jacó”, “As Lisboas
de Nuno Saraiva”, “A-Cor-Dar” e, por último, a XII
Exposição de ex-alunos e professores da António Arroio.

“Quem Cala Consente”

Campanha de sensibilização da Junta de Freguesia a
propósito do Dia da Mulher, que procurou consciencializar para a violência sobre as mulheres.

Manifesto “Re-Volta”
A 19 de setembro,
foi inaugurado no
Martim Moniz o manifesto “Re-Volta”,
uma peça elaborada
por Madalena Martins e Nuno Saraiva
que alerta para o
impacto negativo da
produção de lixo nos
oceanos.
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Grande Noite do Fado

O Teatro São Luiz lotou, a 8 de abril, para a Gala Final da Grande Noite do Fado. Os grandes vencedores
foram Luís Capão, do GD Mouraria, e Sónia Santos,
da Sociedade Boa União.

Visitas Cantadas

As Visitas Cantadas voltaram a Alfama, Castelo e
Mouraria, em julho e agosto, em parceria com o Museu do Fado.

Santa Casa Alfama – Palco Santa
Maria Maior

A 7ª edição do festival voltou ao coração do bairro
a 27 e 28 de setembro. O Palco Santa Maria Maior
recebeu as vozes de Jaime Dias, Conceição Ribeiro,
Sónia Santos, Conceição Ribeiro, Vítor Miranda, Ana
Marta, André Gomes e Maura.

DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

Zumba na Rua

FADO

Tributo a Fernando Maurício

No dia 14 de julho, a Junta de Freguesia e o GD Mouraria assinalaram a data da morte do Rei do Fado com uma
tarde de fados, na Rua da Mouraria. Pela primeira vez,
celebrou-se também a sua data de nascimento, na Casa
Fernando Maurício.

Todas as quintas-feiras de julho, o Zumba saiu à rua,
com aulas abertas em parceria com o Ginásio Clube
Português.

Torneio de Futsal Cidade de Lisboa

Prova do Tejo Águas Abertas

A 29 de setembro, o Terreiro do Paço recebeu mais
uma edição da prova que homenageia José de Freitas:
o campeão e recordista de natação, natural de Alfama.

Na fase final do Torneio de Futsal Cidade de Lisboa,
o G. D. Castelo alcançou o segundo lugar e o G. D.
Mouraria ficou em quarto. Pelo segundo ano consecutivo, Santa Maria Maior foi a freguesia com mais
equipas. Participaram também o C. C. Dr. Magalhães
Lima, a Sociedade Boa-União, a Academia De Recreio Artístico e o G. S. Adicense.

Fado League

II Mostra de Jogos Tradicionais

Na noite de 14 de setembro, o Largo do Chafariz de
Dentro recebeu o Fado League, que une fado e boxe
no mesmo ringue.

Malha, laranjinha, corda, burro, berlindes, macaca foram jogos revisitados no Pátio Dom Fradique, a 7 de
setembro.
OUTUBRO / DEZEMBRO 2019

7

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

Concurso de ideias para o Martim Moniz

Junta quer espaço de lazer
para famílias
O mês de novembro
foi decisivo para o
futuro do Martim
Moniz. A 12, a Câmara Municipal de
Lisboa retirou os
tapumes que, desde
há muitos meses,
desfeavam o local e
se tinham sido instalados aquando do arranque do chamado “projeto dos contentores”, de má memória e que tanta contestação tinha
levantado. No dia 28 foi aprovada pela autarquia a proposta de lançamento de um concurso de ideias para a praça.
Da parte da Junta de Freguesia de Santa Maior, o empenhamento continua a ser total na participação neste projeto. Nas palavras do presidente, Miguel Coelho, “A Junta
vai lá estar e apresentar ideias próprias. Queremos um espaço de lazer com jardim para as famílias”, com parque
infantil, equipamentos de ginástica de manutenção, espaço
de leitura e, naturalmente, de convívio”. Em paralelo, “em
tudo o que considerarmos negativo para os residentes, estaremos contra. É fácil os “outros” decidirem ‘coisas giras’
que nunca quereriam à porta da sua casa. Os residentes da
Mouraria e de Santa Maria Maior já estão fartos de espaços
comerciais e outros ‘pretensamente culturais’, mas que escondem interesses vários e trazem ruído e insegurança para
quem aqui vive”.

SEGURANÇA

Petição pela segurança na Mouraria

Encontra-se em fase de recolha de assinaturas uma petição
pela segurança do bairro da Mouraria. “Roubos, agressões,
prostituição, venda e consumo de droga, ameaças verbais,
casas assaltadas e muito medo caracterizam atualmente”
a zona, pode ler-se no documento, que aponta como o
“maior e mais preocupante foco de violência” a “Rua da
Mouraria, com extensão da saída da estação de metro do
Martim Moniz até à Rua dos Cavaleiros”.
Assim, a população da Mouraria exige o reforço de policiamento de proximidade a pé diurno e noturno, não só nas
zonas limites mas dentro das artérias do bairro e ainda que
“as autoridades competentes e as forças de segurança atuem
com urgência, aplicando as medidas necessárias para assegurar à comunidade a tranquilidade e segurança essenciais
para o bem-estar de cada cidadão”.

Junta contesta fecho de esquadra na Baixa

SEGURANÇA

Simulacros de incêndio. O Serviço Municipal de Proteção Civil,
em colaboração com a Junta de Freguesia, levou a efeito simulacros de incêndio na Escola EB1/JI do Castelo e também na Escola
Básica Maria Barroso, no Chiado.
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A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior contesta a possibilidade do fecho da 2ª Esquadra da PSP, sita na Rua da Prata, ou a
sua eventual transformação em Esquadra dedicada ao Turismo.
Perante a apreensão manifestada por residentes e comerciantes, confrontados com o desaparecimento da valência-maior de
segurança pública dos cidadãos e de policiamento de proximidade, o Presidente da Junta foi, por sua solicitação, recebido pela
Sra. Comandante da 1ª Divisão da PSP, a quem transmitiu a sua
profunda preocupação e a firme intenção de se opor caso se
confirmem tais preocupações.

