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AÇÃO SOCIAL

Durante o presente mandato, a Divisão de Intervenção na Comunidade da 
Junta de Freguesia realizou um total de 178 457 respostas sociais a todos os 

níveis, entre as quais 89 879 na decorrência da pandemia Covid-19. 

Há muito que a Mesa dos Afetos se tornou uma ferramenta estruturante da Ação Social em Santa Maria Maior, garantindo 
refeições e cabazes de bens alimentares a quem mais necessita. Em consequência da pandemia, o seu raio de ação foi forte-
mente alargado, para responder ao súbito e significativo aumento de pedidos. 

Sempre próximos

Total de refeições:
77 965 (39 745 em pandemia)

Total de cabazes:
5 921 (4 535 em pandemia)



4 STA MARIA MAIOR · N.º 58 BALANÇO MANDATO 2017-2021

AÇÃO SOCIAL

Perante o agravamento da situação social, a Mesa dos Afetos viu 
reforçadas as suas equipas, tanto na confeção de refeições e ca-
bazes, como na distribuição ao domicílio. Um importante contri-
buto foi dado, neste período, por várias empresas e instituições, 
na forma de bens alimentares, no âmbito da iniciativa “Entre 
Todos”. De forma paralela, e para funcionar nos fins-de-semana 
de 2021, a Junta de Freguesia criou o “Menu-Refeição Solidário”, 
pelo qual refeições completas adquiridas junto dos restaurantes 
do território são distribuídas junto das famílias sinalizadas.

Reforço de equipas e 
“Menu-Refeição Solidário”

Novos serviços.
Em resposta ao agravamento sanitário e social e à necessidade de 
confinamento, a Junta criou novas formas de apoiar a população. 
Foram, assim, criados os serviços “Reforma Segura” e “Nós Por 
Si”, que se vieram juntar a dois outros anteriormente existentes: 
“A Junta Resolve” e “Porta a Porta”. 
    • “Nós Por Si” (compra e entrega de bens essenciais alimen-
tares e de farmácia) – 530 atendimentos

A Ação Social da Junta de Freguesia é uma ferramenta em 
prol da coesão e da manutenção de bons padrões de vida 
social e comunitária. O seu funcionamento distribui-se por 
vários eventos, mecanismos e departamentos.

Passeios culturais

 

Praia-Campo 55+
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AÇÃO SOCIAL

Praia-Campo Jovem

Programação de Natal

Loja Social

Cabeleireiro Social

A autoestima e a valorização pessoal são fundamentais para 
o bem-estar da população e por isso a Junta mantém o fun-
cionamento do cabeleireiro e loja sociais que asseguram o 
cuidado e imagem dos moradores, utentes do apoio social.

Ambijovem

Este serviço estruturante e gratuito dá resposta às famílias, no-
meadamente no apoio ao estudo e na componente extracurricu-
lar, manifestada por um calendário de atividades lúdicas e des-
portivas e também de eventos. E, durante as interrupções letivas, 
garante a ocupação dos mais novos em horário completo.
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O campo da Saúde é um dos mais importantes no serviço prestado a quem vive em Santa Maria Maior. Profundos conhecedores da 
realidade social e demográfica da freguesia, os nossos técnicos têm vindo, ao longo do tempo, a reforçar e alargar as capacidades de 

atendimento, desde logo manifestadas pela oferta de serviços.

A Junta de Freguesia mantém uma sólida parceria com a Uni-
dade de Saúde Familiar (USF) da baixa, localizada no Martim 
Moniz. Um dos reflexos dessa ligação é a iniciativa “Walk with 
a Doc”, na qual os participantes têm a oportunidade de assisti-
rem a sessões de esclarecimento, prestadas por médicos e que ver-

Em colaboração com várias instituições e organizações de Saúde, 
como bombeiros, centros de saúde e clínicas, foram realizados 
diversos rastreios à população, nomeadamente de audição, saúde 
visual, diabetes, doenças cardíacas e cancro de mama.

SAÚDE

Rede de Parcerias

Rastreios

sam cuidados de saúde, a que se seguem caminhadas em grupo, 
acompanhadas pelos clínicos e onde é dada a oportunidade de 
iniciar um diálogo informal.

A Junta de Freguesia está atenta às necessidades da população 
no que respeita à evolução sanitária da pandemia Covid 19. As-
sim, acompanha permanentemente quem se encontra infetado, 
bem como os cidadãos que se encontram em isolamento pro-
filático, garantindo que dispõem de tudo o que necessitam. A 
Junta promove ainda a testagem dos funcionários, sempre que 
necessário, e aloca recursos humanos próprios ao centro de va-
cinação que abrange a população da freguesia.

Acompanhamento, 
testagem e vacinação

Enfermagem

Medicina Familiar

Dentista
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Os serviços de Educação da Junta de Freguesia destinam-se a 
todas as crianças e jovens que se encontram a frequentar a es-
colaridade obrigatória e cujos encarregados de educação sejam 
eleitores em Santa Maria Maior. Uma das faces mais visíveis é 
a Componente de Apoio à Família (CAF) e as Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAF), as quais garantem o aco-
lhimento, supervisão e atividades lúdicas das crianças das esco-
las EB/JI do Castelo e EB/JI Maria Barroso, antes e depois do 
horário escolar e nas interrupções letivas. Mas a Educação em 
Santa Maria Maior tem muitas outras facetas, entre as quais as 
explicações até ao 12º ano de escolaridade, nas áreas de Mate-
mática, Inglês e Português. A Junta continua a garantir ainda 
aos alunos do 3º ciclo, cujos encarregados de educação proce-
dem à inscrição prévia, os cadernos de atividades/livros de fichas. 

    
Universidade Sénior “Saber Maior”. Nascida em 2017, afirmou-se des-
de logo como um esteio fundamental da vida social e comunitária em 
Santa Maria Maior, em especial junto da população sénior e em prol do 
envelhecimento ativo. Nem o confinamento parou a atividade da “Saber 
Maior”, cujos técnicos mantiveram um contacto permanente, ainda que 
à distância, com os alunos. Mais de duas centenas de pessoas já frequen-
taram as aulas da Universidade Sénior.

Orquestra Juvenil Santa Maria Maior. Projeto pedagógico, cultural 
e social, é financiado pela CML e executado pela Junta de Fregue-
sia, em parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Tem por 
meta a formação musical das crianças e jovens do nosso território, 
nos campos de instrumento e de orquestra. Adaptou-se igualmente 
ao ensino à distância, com salas de estudo virtuais, individuais e co-
letivas, para promover a continuação da prática instrumental.

PROJETOS ESPECIAISEDUCAÇÃO

Kits escolares. No início do ano 
letivo, a Junta distribuiu a todos 
os alunos das duas EB1/JI kits 
com material escolar diverso, 
uma garrafa de água reutilizável e 
um saco de transporte.

Prémios de mérito. Estes galar-
dões são uma forma importante 
de apoiar as crianças, jovens e 
respetivas famílias, sendo atri-
buídos cheques-oferta aos alu-
nos com aproveitamento escolar.

O funcionamento físico dos serviços de Educação e também da 
Universidade Sénior e Orquestra Juvenil beneficiou de adapta-
ções motivadas pela pandemia: divisão e redução dos grupos, 
atividades em espelho, manutenção do distanciamento social 
foram os mais visíveis. Em paralelo, nos edifícios – incluindo as 
duas EB/JI – foi feita a distribuição de máscaras a toda a comuni-
dade escolar, delineamento de percursos de circulação interna, 
colocação de dispensadores de álcool gel nos espaços comuns, 
colocação de divisórias transparentes nas secretarias e desinfe-
ção das instalações.

Adaptação à pandemia
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Auscultar necessidades, abrir portas e nutrir oportunida-
des. Uma frase que é só o começo na definição do trabalho 
desenvolvido pelo Gabinete de Empreendedorismo Social 
(GES) de Santa Maria Maior.
Desde sempre um serviço fundamental de apoio à popu-
lação e aos agentes económicos do território, o âmbito de 
atuação do GES alargou-se significativamente nos últimos 
meses, em resposta aos desafios colocados pela pandemia 
e à multiplicação de solicitações. O crescente número de 
pessoas que enfrentam situações de perda de emprego e a 
fragilidade do tecido empresarial motivaram a criação de 
novos serviços e ferramentas. 

©
 C

M
L

EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Formação e Emprego. O GES desenvolve ações de formação adequadas 
ao perfil e necessidade de cada cidadão, tanto de mote próprio como no 
âmbito do IEFP, com destaque para a dupla certificação. Prepara ainda 
para entrevistas de trabalho, enquadra estágios, auxilia a procura ativa 
de emprego através do Gabinete de Inserção Profissional e promove tam-
bém sessões informativas e de desenvolvimento de atitude empreende-
dora.

Solicitações diversificadas. Os técnicos procuram avaliar em profundida-
de a realidade de cada caso, na procura das melhores soluções. As soli-
citações são múltiplas: obtenção de acordos prestacionais para rendas 
de comércio; apoio a rendas por parte do IHRU - Instituto da Habitação 
e Reabilitação Urbana; apoios a membros de órgãos estatutários/sócios 

O Espaço Cowork, em Alfama, é uma das faces mais visíveis do apoio do 
GES ao empreendedorismo e ao tecido económico da freguesia. Em para-
lelo, e em plena crise pandémica, foi criado o Serviço de Apoio ao Comer-
ciante, tem como função prestar apoio e esclarecer dúvidas, de forma 
gratuita, às empresas sediadas na freguesia, nos processos de acesso às 
medidas extraordinárias lançadas pelo Governo, Turismo de Lisboa, Câ-
mara Municipal e outras entidades. Com especial incidência nos setores 
da restauração e turismo, este serviço tem sido fundamental sobretudo a 
micro e pequenas empresas por prestar os esclarecimentos necessários, 
verificar a documentação e requisitos de acesso aos diferentes progra-
mas, submeter os pedidos e candidaturas e apoiar a conversão ao digital.

• 1738 processos abertos;
• Inscritos no GES: 491 durante o mandato / 212 em pandemia;
• Colocações no mercado de trabalho: 421 durante o mandato 
/ 107 em pandemia;
• Angariação de ofertas de emprego: 1112 durante o mandato 
/ 282 em pandemia;
• Ações de formação/workshops/iniciativas relacionadas: 154 
durante o mandato / 130 em pandemia;
• Total de formandos: 645 durante o mandato / 390 em pan-
demia;
• Total de parceiros empresariais: 392 durante o mandato / 99 
em pandemia; 
• Nº de empresas/empresários apoiados pelo Serviço de Apoio 
ao Comerciante = 16; 
• Total de atendimentos realizados pelo GES durante o mandato: 
4200; 
• Total de atendimentos no âmbito do Gabinete de Inserção 
Profissional/Emprego: 2209 durante o mandato / 778 em pan-
demia;
• Apoios processuais a empreendedores durante o mandato = 
53; 
• Negócios apoiados com implementação: 12 durante o manda-
to / 2 em pandemia;
• Projetos instalados no espaço Cowork: 6 (com candidaturas 
em lista de espera).

gerentes; ajuda na elaboração de planos de negócios. Significativa é tam-
bém a ajuda na inserção de pedidos via online, por exemplo na Segurança 
Social e outras plataformas oficiais.
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Uma das marcas da Junta de Freguesia é a política de proximidade junto dos cidadãos que vi-
vem, trabalham ou desenvolvem atividades económicas no território. A face mais visível são as 
deslocações regulares ao terreno, feitas pelos eleitos e pelos técnicos, no que é conhecido por 
“Presidências Abertas”. No presente mandato, a estas iniciativas juntaram-se as “Presidências 
Descentralizadas”. Durante uma semana, com regularidade mensal, os serviços centrais da Junta 
instalam-se num dos cinco bairros da freguesia. Isto permite um contacto ainda mais aprofundado 
com as pessoas, o diagnóstico de situações e realidades e a tomada célere de medidas. 

400
É o número médio semanal de contactos 
telefónicos realizados pelos serviços da 
Junta à população sinalizada por isola-
mento ou necessidade de acompanha-
mento social.

Proximidade à Janela. Muitas vezes, uma paragem para abordar quem 
está à janela de casa e trocar impressões é suficiente para tomar o pulso à 
realidade social. No entanto, quando tal é impossível e/ou insuficiente, o 
Presidente da Junta, acompanhado de técnicos, realiza visitas ao domicí-
lio, respeitando todas as normas sanitárias e de proteção. Estas ocasiões 
são habitualmente motivadas por questões de mobilidade, saúde, habi-
tabilidade e isolamento que exigem um diagnóstico no local.

Canal Maior. Esta é a plataforma de conteúdos audiovisuais de Santa Ma-
ria Maior. Entrevistas, podcasts, rubricas temáticas, conteúdos culturais e 
de entretenimento, informação institucional, novos rostos e os de sem-
pre. Das ruas da freguesia, dos bairros mais carismáticos da cidade para 
as suas mãos, à distância de um clique. Disponível no site e redes sociais, 
com estreias em simultâneo e sempre com novos conteúdos. Uma plata-
forma aberta e em constante atualização.

PROXIMIDADE

Diálogo e lazer
Por via dos períodos de confina-
mento e do necessário distancia-
mento social, a Junta de Freguesia 
criou um conjunto de iniciativas 
e conteúdos que lhe permitiram 
continuar próxima dos cidadãos. 
São os casos das sessões “A Jun-
ta em Direto”, durante as quais o 
Presidente dialogou – via emissão 
vídeo - com os participantes; o 
passatempo online de fotografia 
“Da Minha Janela”, que desafiava 
a criatividade de que sem encon-
trava em casa; e ainda o passa-
tempo “A Voz da Freguesia”.
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QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA

No centro da atuação da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior estão as pessoas. E é em fun-
ção da população e do seu direito a viver onde pertence que muito foi feito nos últimos anos. O 
destaque vai para a batalha contra o ataque à segurança habitacional e a consequente perda de 
habitantes e de alma dos bairros. Os resultados estão aí, na proteção das pessoas e na promoção 
da sua qualidade de vida. Esta é, no entanto, uma missão permanente.

Rostos dos Despejos: Em abril de 2018, a Junta de Freguesia levou a cabo 
a sessão “Rostos dos Despejos”. Esta iniciativa foi o sinal de alerta e des-
pertou a atenção mediática e política para a grave situação de um grande 
número de habitantes de Santa Maria Maior, vítimas da conjugação da 
nova legislação das rendas, da desregulação da atividade de Alojamento 
Local (AL) e da crescente procura turística. Em 2019, foi realizada uma 
sessão de balanço com novas propostas de atuação. Dois anos passados, 
a situação é diferente e muito se deve aos “Rostos dos Despejos”. A apro-
vação do Novo Regime do Arrendamento Urbano (Lei 13/2019) garante 
os direitos dos arrendatários com mais de 65 anos ou com incapacidade 
igual ou superior a 65%. Coloca também travão ao aumento excessivo de 
rendas, cria um prazo mínimo de um ano para os contratos de arrenda-
mento e pune os fenómenos de assédio junto dos inquilinos. Tal como 
desde a primeira hora, e pese embora o muito já alcançado e alteração de 
circunstâncias motivadas pela pandemia e pelo arrefecimento turístico e 
de AL, o gabinete jurídico da Junta de Freguesia continua a prestar apoio 
a quem dele necessita para garantir os seus direitos habitacionais.
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QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA

Estudo sobre novas dinâmicas urbanas. A Junta de Freguesia, em coo-
peração com as suas congéneres da Misericórdia e de São Vicente, pro-
moveram o estudo “Novas Dinâmicas Urbanas no Centro Histórico de 
Lisboa”. 

Por mais segurança. O futuro da Esquadra da Baixa é motivo de atenção 
constante por parte da Junta de Freguesia, que teme um eventual encer-
ramento deste serviço. Sendo a segurança de pessoas e bens um fator 
essencial para a qualidade de vida é, naturalmente, uma temática em 
permanente foco, sendo a instalação de câmaras de videovigilância no 
território e a petição por mais segurança na Mouraria dois dos exemplos. 
Em paralelo, há que destacar os simulacros de incêndio em meio escolar, 
realizados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e que contaram com a 
colaboração dos serviços da Junta. 

Regulação da ocupação do espaço público. Em junho de 2019, perante a 
crescente ocupação dos passeios por veículos como trotinetas e bicicle-
tas, a Junta de Freguesia aprovou um edital para a regulação do espaço 
público, o qual prevê coimas e remoção dos veículos. A meta é regular a 
atividade e travar as dificuldades de circulação pedonal.

Pela manutenção de serviços. Profunda conhecedora da realidade local 
e das necessidades da população, a Junta esteve ao lado desta na defesa 
da manutenção de serviços. São os casos da denúncia do encerramento 
do posto dos CTT na Rua da Palma e também dos balcões de serviços 
bancários em Alfama.

Fórum Santa Maria Maior. 
Nos meses de outubro e novembro de 2020, a Junta de Freguesia levou a cabo a iniciativa Fórum San-
ta Maria Maior. Sob o mote “Que Futuro para o Centro Histórico?”, realizaram-se seis sessões online, 
das quais saíram ideias que enquadraram a análise feita por diversos grupos de trabalho temáticos. 
A meta é criar uma estratégia global para o território. Em www.jf-santamariamaior.pt/forum/ é pos-
sível aceder a todos os materiais já criados e o endereço forum@jfsantamariamaior.pt abre caminho 
à receção permanente de propostas, questões, sugestões e contributos. De entre as conclusões, há 
que destacar:
    • Habitação no centro da equação
    • Pôr termo à monocultura do emprego
    • Melhorar a qualidade do espaço público
    • Reforçar os meios ao dispor dos mais vulneráveis
    • Conjugar os esforços de todos
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Higiene Urbana. Em Santa Maria Maior, a Higiene Urbana é um dos 
eixos fundamentais de atuação. Todos dias, sem falha, as equipas da 
Junta de Freguesia estão na rua, garantindo que o território mantém 
altos padrões de limpeza e organização. Às lavagens e varreduras jun-
tam-se a recolha de detritos e dos chamados “monos”, ou seja, resí-
duos de grandes dimensões que, pela sua natureza, afetam as vias e 
perturbam o seu usufruto.

Preservação do Espaço Público. A outra face da moeda da qualidade 
de vida na freguesia é a conservação e limpeza do espaço público. 
Mais uma vez, os funcionários de Santa Maria Maior mostram-se in-
cansáveis nas deservagens, reparação de calçadas e na manutenção 
do mobiliário urbano.

Repintura de passadeiras. De forma regular, a equipa de espaço pú-
blico procede à repintura de passadeiras desgastadas pelo uso e pela 
passagem de veículos, de forma a assegurar a segurança nas traves-
sias pedonais.

HIGIENE URBANA / ESPAÇO PÚBLICO / SINALÉTICA E TOPONÍMIA
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“A Minha Rua é Linda!”. “Quando está limpa”, é o mote da campa-
nha de sensibilização, na rua e em proximidade, para a higiene ur-
bana. A meta é reforçar, junto da população, a mensagem de que é 
necessário manter bons hábitos de higiene no espaço público, para 
que todos possam usufruir de espaços mais limpos, mais bonitos e 
mais agradáveis, mas também dar a conhecer as competências da 
Junta de Freguesia e da Câmara Municipal neste âmbito.

Parques infantis. As crianças que vivem ou frequentam Santa Maria 
Maior têm à disposição três parques infantis reabilitados e geridos 
pela Junta: Rua do Capelão, Rua do Vigário e Recolhimento. 

Parque intergeracional das Olarias. Durante anos fechado por um 
muro e com acesso restrito a alguns moradores, o Largo das Olarias é 
agora um espaço aberto, amplo, requalificado e com equipamentos 
de fitness. 

Sinalização e toponímia. A Junta mantém uma atenção constante 
às necessidades de sinalização vertical e de toponímia no território 
da freguesia, promovendo a instalação e/ou reposição dos respetivos 
equipamentos.

Espaços verdes. Os vários jardins, as centenas de árvores e a gene-
ralidades dos espaços verdes da freguesia são alvo de uma atenção e 
cuidado permanentes por parte dos técnicos da Junta.

Mercados e feiras. Os chamados espaços comerciais de levante são 
acompanhados pelos serviços da Junta, que também mantém um 
protocolo com a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina para 
a realização do Mercado da Baixa.

“A Rua é Sua!”. Em 2020, de modo a fomentar a atividade comercial 
e de restauração, algumas vias de Santa Maria Maior foram pedona-
lizadas, com instalação de material urbano e licenciamento de espla-
nadas. Foram os casos das Rua João das Regras, Rua dos Bacalhoeiros 
e Rua Nova da Trindade. Perante os resultados positivos, a Rua João 
das Regras será pedonalizada em definitivo.

Arraiais Populares. Grande expres-
são de cultura da cidade, os arraiais 
populares que acontecem em ju-
nho, por ocasião dos Santos Popu-
lares, são alvo de licenciamento e 
também de uma atenção especial 
por parte da Junta. Em 2019, os 
serviços tiveram mesmo a seu cargo 
a organização do Arraial de São Mi-
guel, em Alfama. 

HIGIENE URBANA / ESPAÇO PÚBLICO / SINALÉTICA E TOPONÍMIA

De forma a apoiar o tecido económico local, a braços com as 
consequências da pandemia, a Junta de Freguesia procedeu, 
com efeitos a 1 de março de 2020, à suspensão da cobrança de 
taxas de utilização do espaço público e de publicidade a todos os 
estabelecimentos comerciais, à exceção das instituições bancá-
rias, instituições de crédito e seguradoras.
 Tal significa uma redução na receita na ordem dos 750 mil euros 
no último ano.
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MANUTENÇÃO URBANA

Sempre presentes no território, as 
equipas de Manutenção Urbana têm 
um papel central na conservação dos 
altos padrões de organização, limpe-
za e oferta de mobiliário urbano e 
equipamentos da freguesia.

Novos equipamentos. Este investimento tem resultado num reforço 
substancial da atuação. São os casos de viaturas ligeiras, aspiradores, 
triciclos elétricos de limpeza, varredouras aspirantes, kits de lavagem 
de alta pressão, monda térmica e lavadouras amovíveis, veículos elé-
tricos para recolha e lavagens, papeleiras inteligentes, sistemas de 
alta pressão para carros elétricos, varredouras com sistema de deser-
vagem e sistemas de roçadouras especiais com proteção. 

Durante as lavagens regulares, foi detetada a necessidade de dar 
uma atenção especial a pontos críticos, onde é mais difícil remover 
detritos como, por exemplo, pastilhas elásticas. Foram assim coloca-
dos ao serviço equipamentos específicos para estas situações.

Um dos mais recentes equipamentos é o parque canino “AnimaCão”. 
Localizado no Pátio D. Fradique, conta com espaço de treino, de cir-
culação livre, zona de banhos e tosquias, bebedouros e tem acesso 
Wi-Fi e zona de carregamento de dispositivos eletrónicos.

Desinfeções regulares. Os serviços organizaram um programa abran-
gente de desinfeção sistemática dos espaços da Junta e também do 
território. Numa primeira fase, os trabalhos distribuíram-se por todos 
os bairros, com uma periodicidade de duas semanas. Com a melhoria 
da situação sanitária, as desinfeções são realizadas sempre que exista 
necessidade e de forma a mitigar potenciais cadeias de contágios.

Adaptação de espaços. Todos os postos e áreas da Junta que im-
plicam contacto social, bem como os estabelecimentos de ensino, 
foram devidamente equipados com barreiras de proteção. Por outro 
lado, multiplicaram-se os esquemas de sinalização visual - chão, pla-
cas de recomendações, pontos de espera, medidas de prevenção – e 
física – baias de condicionamento, fitas sinalizadoras e limitações de 
espaços.

Distribuição de máscaras. Desde a primeira hora, a Junta investiu na 
proteção da população e dos seus funcionários. Numa primeira fase, 
foi instalada uma rede de postos de distribuição de álcool-gel, a que 
se seguiu a entrega de equipamentos de proteção individual. Rapida-
mente foi detetada a necessidade de distribuição generalizada de kits 
de máscaras e desinfetantes junto da população, o que tem vindo a 
acontecer de forma regular. 

Mobiliário Urbano. As equipas da Manutenção Urbana têm igual-
mente como missão a reparação, conservação e instalação de mo-
biliário urbano. 
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As iniciativas desportivas criadas e dinamizadas pela Junta de 
Freguesia têm congregado milhares de participantes, distribuídos 
por diferentes gerações e práticas.

A rede de associativismo em Santa Maria Maior é um dos pilares 
sociais e comunitários da freguesia. E constitui, igualmente, uma 
das mais sólidas redes de parceiros da Junta, com laços que se 
estreitam de ano para ano. Da Higiene Urbana, à Cultura, ao 
Desporto e às Tradições, são as coletividades que também aju-
dam a assegurar o pulsar do território.
As parcerias são muitas e não se esgotam nas relações bilaterais. 
Exemplo disso é o apoio a várias instituições para a aquisição de 
equipamentos destinados à participação em competições, como 
é o caso dos torneios de Futsal “Cidade de Lisboa”, bem como o 
apoio técnico e logístico.
Alguns exemplos:
Tejolense Atlético Clube: Torneios de Pesca
Grupo Sportivo Adicense: Workshop e prática de Kickboxing, 
equipa de Atletismo, eventos de Crossfit e Condicionamento; 
curso de iniciação à Fotografia, homenagem a José de Freitas; 
Caminhada/Corrida virtual da Primavera; Fado League e Mostra 
Desportiva Kickboxing e boxe.

Grupo Desportivo da Mouraria: Escola de Fado, aulas abertas 
de Fado na Casa Fernando Maurício e luta livre.
Grupo Desportivo do Castelo: Patrocínio da equipa eSports.
Sociedade Boa União: Escola de Fado.

Academia de Recreio Artístico: torneio de Futsal e aulas de 
Zumba.
Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra: Festival de Fol-
clore.

Associação Renovar a Mouraria: Orquestra Batucaria
Grupo Desportivo do Castelo e Grupo Gente Nova: cabines 
de leitura

ASSOCIATIVISMO DESPORTO

Mostra de Jogos Tradicionais. O antigo Pátio D. Fradique foi o cená-
rio para esta iniciativa, organizada em colaboração com o movimento 
associativo, e que reuniu centenas de miúdos e graúdos.

Corrida Santa Maria Maior

Caminhada Maior

Zumba na Rua

Peddypaper
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Do Fado e outras expressões populares e etnográficas, à Ópera e à Música Clássica. Da alegria dos marchantes na rua aos muitos 
visitantes nas mostras acolhidas na Galeria. Do apoio à conservação do património aos protocolos com entidades e criadores. Destes 
e de centenas de outros momentos e iniciativas é feita a Cultura em Santa Maria Maior.

CULTURA

Território de Fado.  O Fado é condição necessária e permanente no 
nosso território e exprime-se de diversos modos e em diversos am-
bientes. Um dos mais aguardados é a Grande Noite do Fado. Adiada 
em 2020, a Gala Final teve lugar já este ano e consagrou os seguintes 
vencedores: Mafalda Vasques e Eduardo Baptista, ambos em repre-
sentação do Grupo Desportivo da Mouraria. Mas em muitas outras 
ocasiões se fez silêncio para ouvir cantar o Fado:
    • Fado Maior/Visitas Cantadas
    • Tributo a Fernando Maurício
    • Encontro com o Fado nos Armazéns do Chiado
    • Fado Solidário
    • Fado na Coletividade
    • Fado no Átrio
    • Santa Casa Alfama
    • Fados dos Presidentes 

Galeria Santa Maria Maior. Muitos foram os artistas, criadores e en-
tidades que encontram na Galeria de Santa Maria Maior um espaço 
de acolhimento e de mostra do seu trabalho.
    • “Saudades da Rua da Saudade” | Museu de Lisboa Teatro Romano
    • “A Arte de Casar Em Moçambique” | Jardim de Namorados | 
António Leitão
    • “Da Ação à Palavra” | História de Médicos Sem Fronteiras
    • “Entre Laços” | Clara Azevedo
    • “Desenho(s) Em Construção” | Faculdade de Belas-Artes
    •  Dia Internacional da Mulher | Mulheres Maiores – Percursos de 
vida
    • “Orgulho Bairrista” | Andy Dyo e ao Iñigo Sanchez
    • “Na Terra de Jacó” | Bruno Saavedra
    • “Artérias” | Coletivo
    • “As Lisboas de Nuno Saraiva”
    • “A-COR-DAR” | Gutemberg Coelho
    • XII Exposição Ex-Alunos e Professores da Escola de Artes Decora-
tivas António Arroio
    • “Ruínas” | Orlando Azevedo
    • “Mátria”  | Alfredo Cunha
    • “Um Continente e os seus Povos” | Parceria com a galeria African 
Arte Lisboa
    • “Forget Me Not” | Ricardo Passos
    • “Realidade - Lisboa Revisitada” | Luís Ramos
    • “O Gato Invisível de Tão Preto Que Era” | Coletivo Luis Barata, 
Katie Lagast e Sara Hagins
    • “70 Anos Atrás de Uma Lente – Tributo a Corrêa dos Santos”
    • “Ante.Visão” | Parceria com a Perve Galeria
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CULTURA

As Marchas são lindas! Após a Avenida da Liberdade, os marchantes 
de Santa Maria Maior voltam a encantar, na iniciativa “Marchas na 
Rua”.

Natal especial. Mesmo com todas as condicionantes, o Natal 2020 foi 
assinalado com ornamentações de rua, com destaque para a fachada 
do edifício-sede da Junta e para as árvores de Natal nos bairros.

Festa na Rua dos Remédios. Esta celebração popular é já um marco 
na vida comunitária da freguesia. 

As manifestações de Cultura são, frequentemente, resultado das 
parcerias estabelecidas entre a Junta e diversas entidades. Des-
tacam-se os seguintes:
• Festival Ao Largo | Teatro Nacional São Carlos
• Festival “Estes Romanos Estão Loucos” | Museu de Lisboa Tea-
tro Romano
• Desfile Jovens Criadores | Escola de Moda de Lisboa
• Lisboa à noite | Casa da Pampilhosa da Serra
• Santa Maria Maior tem identidade e Futuro | Parceria Magestil 
e TNSC
• Re-Volta | Manifesto Lixo Zero | Nuno Saraiva e Madalena 
Martins
• Fado League | Grupo Sportivo Adicense
• Parceria com o Museu de Arqueologia do Carmo
• Parceria com o Oceanário
• Protocolo com a Associação dos Arqueólogos Portugueses 
• Exposição Bocage Reconhecido | Empréstimo à CM de Alpiarça
• Politeama | O Principezinho
• ÓperaFest20
• Apoio ao restauro do acervo artístico da Igreja de São Cristóvão
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OBRAS

Complexo Desportivo da Verbena. Hoje um dos polos mais dinâmi-
cos em Santa Maria Maior, resulta do bom funcionamento dos Con-
tratos de Delegação de Competências (CDC) estabelecidos entre a 
CML e a Junta de Freguesia. Assim, com o financiamento da primeira 
e a execução da segunda, abriu ao público este equipamento para a 
prática desportiva e para atividades de lazer, cultura, recreação, for-
mação e competição. Obra coordenada pelo GMPC/JFSMM. 

Requalificação de passeios. Promover a segurança dos peões e a 
respetiva mobilidade foi a principal motivação para as obras de re-
qualificação de passeios que beneficiaram várias áreas da freguesia e 
foram realizadas no âmbito dos CDC: Rua da Madalena, Rua da Con-
dessa, Rua da Oliveira ao Carmo, Calçada do Carmo e Rua de São 
Lázaro.

Requalificação de artérias. A Rua da Regueira e o Beco Mexias e as 
ruas de São Lourenço e das Fontaínhas a São Lourenço beneficiaram 
de obras de total requalificação. Com a utilização de pavimento an-
tiderrapante e nivelamento do piso, reduz-se o perigo de queda e 
aumenta-se a segurança pedonal, num território marcado por in-
clinações e artérias antigas e por uma população acentuadamente 
enve lhecida. Cada obra é meticulosamente acompanhada pela Di-
visão de Gestão Territorial. Estas intervenções (com exceção para o 
Beco do Mexias, responsabilidade integral da Junta) foram financia-
das pela Câmara Municipal de Lisboa e executadas pela Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior.
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Atendimento telefónico e digital EXECUTIVO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR

Mesa 
Presidente: Sérgio Cintra (PS) 
1.º Secretário: Filomena Lobo (PS)
2.º Secretário: Carlos Oliveira (PS/Ind)

Zulmira Guterres (PS/Ind)
Maria João Vicente (PS/Ind)
Carlos Dias Torres (PS/Ind)
Bruno Paulo (PS/Ind)
Cristina Correia (PS/Ind)
Maria de Lurdes Pinheiro (CDU/PCP)
Hugo Duarte (CDU/PEV)
Fábio Salgado (BE)
Manuel Almeida Ribeiro (PSD)
Jorge Garcia (A Nossa Lisboa/CDS-PP)

Miguel Coelho – Presidente 
Pelouros:
Intervenção Social (Ação Social e 
Saúde); Turismo e Cultura; Infor-
mação, Comunicação e Imagem; 
Segurança e Proteção Civil

Atendimento ao Público:
Sábado, das 10h às 11h.
Por marcação prévia

Idália Aparício – Tesoureiro 
Pelouros:
Finanças e Património; Recursos 
Humanos; Secretaria Geral; Ilumi-
nação Pública; Mobilidade e Trans-
portes (Sinalética, Toponímia, 
Sinalização Horizontal e Vertical)

Atendimento ao Público:
por marcação prévia

Maria João Correia - Secretário
Pelouros:
Ambiente Urbano (Espaço Público, 
Limpeza e Higiene Urbana e Es-
paços Verdes)

Atendimento ao Público:
por marcação prévia

Ricardo Dias - Vogal
Pelouros:
Educação; Cultura; Juventude; 
Associativismo e Desporto

Atendimento ao Público:
por marcação prévia

António Manuel – Vogal
Pelouros:
Comércio e Atividades Económicas

Atendimento ao Público:
por marcação prévia

Em cumprimento do Despacho n.º 3301-C/2020, que adota medidas de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos 
cidadãos e empresas, no âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19, a Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior encerrou ao público os Postos de Atendimen-
to, mantendo apenas em funcionamento os Serviços Centrais, sitos na Rua da 
Madalena, nº 151, com horário de atendimento compreendido entre as 9h e as 
13h.

Para evitar deslocações desnecessárias aos espaços físicos de atendimento dos 
serviços públicos, o atendimento com fim meramente informativo é prestado 
exclusivamente por via telefónica e online, tendo sido reforçadas estas respos-
tas. O atendimento presencial ao público com fins não informativos ou caráter 
urgente é efetuado através de pré-agendamento, ficando, em regra, limitado aos 
serviços que não podem ser prestados por via eletrónica e aos atos qualificados 
como urgentes.
 

Contactos disponíveis no período extraordinário de pandemia Covid-19
 

Secretaria:
210 416 300 (9h-15h)
atendimento@jfsantamariamaior.pt
 
Tesouraria:
210 416 300 (9h-15h)
tesouraria@jfsantamariamaior.pt
 
Administração/Finanças:
210 416 300 (9h-13h)
contabilidade@jfsantamariamaior.pt
 
Licenciamentos:
962 051 195 (9h30-17h30)
licenciamentos@jfsantamariamaior.pt
 
Ambiente Urbano:
962 312 302 (9h30-17h30)
ambiente.urbano@jfsantamariamaior.pt
 
Intervenção na Comunidade:
218 870 067 (9h30-17h30)
intervencao.social@jfsantamariamaior.pt
 
Empreendedorismo Social:
218 872 199 (9h30-13h)
empreendedorismo.social@jfsantamariamaior.pt
 
Logística:
213 400 432 (9h30-17h30)
manutencao@jfsantamariamaior.pt
 
Executivo:
210 416 300 (9h-15h)
geral@jfsantamariamaior.pt

CONTACTOS E INFORMAÇÕES



Em defesa do Martim Moniz
Esta praça emblemática de Santa Maria Maior, cuja requalificação tem vindo 

sucessivamente adiada, esteve em risco de descaraterização, por via de um projeto 
estranho aos interesses e desejos da população. A Junta de Freguesia tem estado 
na vanguarda de uma solução que traga mais qualidade de vida e usufruto para as 

pessoas e congratula-se com os resultados do processo de participação pública.

Novembro de 2016 
Confrontada com a degradação e má utilização da Praça e 
com a perda de qualidade de vida da população, a Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior dinamiza uma petição à 
CML reivindicando o “estabelecimento de horário para a 
realização de atividades ruidosas […] e fiscalização efeti va”. 
Havia também solicitado à CML a cedência da totalidade 
da gestão pública da Praça para melhor responder às neces-
sidades da população residente. 

11 de setembro de 2018 
Miguel Coelho, em entrevista ao “O Corvo”, depois de ser 
apresentado à Junta um projeto com base num centro co-
mercial e de eventos edifica do em contentores: “Defendo a 
requalificação integral da praça, deviam deitar aquilo tudo 
abaixo e transformar o largo num grande parque infantil”. 

20 de novembro de 2018 
Através de uma reunião aberta à população, a Junta pro-
move o primeiro momento de discussão pública no Hotel 
Mundial. A convite da Junta, participaram o pelouro do 
Urbanis mo da Câmara Municipal de Lisboa e a entidade 
promotora do projeto. Ultrapassou os 120 participantes que 
se uniram contra a ideia. 

6 de dezembro de 2018 
Os promotores do “projeto dos contentores” apresenta à co-
municação social alterações ao plano inicial. A Junta opõe-
-se: 
“O projeto como foi agora apresentado contém alterações 
insa tisfatórias e, uma vez mais, não corresponde às exigên-
cias e ne cessidades da população.”

25 de julho de 2019 
O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 

Medi na, anuncia o recuo no que ficou conhecido como 
“projeto dos contentores” e abertura de um processo de dis-
cussão pública. A Junta de Freguesia, pela voz de Miguel 
Coelho, anuncia a partici pação nesse processo, “apresentan-
do a sua visão de que o Martim Moniz seja um espaço pú-
blico de lazer, dedicado às famílias que aqui vivem e àquelas 
que pretendemos fixar na colina de Santana, Mouraria e 
Centro Histórico, que precisam de jardim, parque infantil, 
áreas de lazer, de atividades físicas e cultural. Um espaço 
para todos”. 

18 de dezembro de 2020 
Tem início o processo de participação pública para a Praça 
do Martim Moniz. A Junta de Freguesia é, desde logo, um 
parceiro estra tégico que age como interlocutor com as enti-
dades sediadas na freguesia e na promoção dos focus groups. 

13 de maio de 2021 
A Câmara aprova o relatório da primeira fase de discus-
são pública, a proposta de objetivos e as orientações para o 
programa preliminar de requalificação da Praça do Mar tim 
Moniz. Do documento ressaltam várias conclusões, trans-
mitidas pelos mais de mil participantes e 17 focus groups. 
Assim, as expetativas da população correspondem ao que 
vinha a ser defendido pela Junta de Freguesia: 
• Espaços verdes
• Praça apta para atividades culturais e desportivas 
• Espaço intergeracional e multicultural 
• Tranquilidade e usufuto para as famílias, com parque in-
fantil 
• Trânsito reorganizado 
• Seguro e limpo 
• Com infraestruturas de apoio 
• Com integração harmoniosa no espaço envolvente


