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Confiança no futuro

Mais uma vez, os eleitores de Santa Maria Maior entenderam renovar a confiança 
depositada em mim e na equipa que lidero. E, pela terceira vez, assumo o nosso 
absoluto empenho para tudo fazer em prol das pessoas que vivem e trabalham na 
freguesia.

E há tanto para fazer. Em primeiro lugar, temos que continuar a enfrentar os 
enormes desafios e consequências colocados pela pandemia. Admito que, em termos 
sanitários, o pior terá já ficado no passado. Com a maior taxa de vacinação do 
Mundo e números mais baixos de infeções e hospitalizações, a doença que mudou as 
nossas vidas poderá ter deixado de ser uma ameaça permanente para se tornar uma 
presença endémica, como tantas outras patologias. E embora os habituais cuidados 
continuem a ser essenciais, teremos todos de aprender a viver com a Covid-19.

No entanto, há feridas que vão demorar a sarar. A perda de vidas é, certamente, 
a maior, mas a esta tem de se somar a perda de empregos, de rendimentos, de 
negócios, bem como a desestruturação e a fragilização das comunidades. É aí que 
a Junta de Freguesia diz “presente!”. Desde a primeira hora que tudo fizemos para 
que ninguém ficasse para trás, num esforço gigantesco de eleitos, técnicos e equipas. 
Apoiámos quem estava doente e quem se viu sem recursos. Mantivemos o contacto 
com os nossos fregueses, dos seniores aos mais novos. Garantimos que os espaços 
públicos se mantivessem ordenados, limpos e desinfetados. Adotámos novas 
metodologias de trabalho e criámos novos serviços. Nunca parámos e garantimos: 
nunca vamos parar.

É tempo de recuperação. Económica, certamente, mas também social. Um território 
é feito das pessoas que o povoam e Santa Maria Maior é uma das freguesias de 
Lisboa em que é mais significativo o risco de um decréscimo populacional sem 
retorno. Fomos dos primeiros a denunciar o ataque cerrado ao direito a habitar 
o centro histórico e esta é uma bandeira que não vamos deixar cair. A defesa da 
Habitação, de uma Habitação que não só trave o despovoamento do território, mas 
que promova o regresso das famílias, continua a ser nossa grande prioridade.

Neste arranque de terceiro mandato, não quero deixar de referir que em Santa Maria 
Maior tudo se faz pelas pessoas e nada se faz sem as pessoas. A começar por quem 
foi eleito e trabalha na Junta de Freguesia, mas também no conjunto de parceiros 
institucionais, com destaque para a rede de associativismo e agentes culturais que 
são das joias deste território. Só com todos, aproveitando o que de melhor oferecem 
e o empenhamento que mostram, poderemos enfrentar com sucesso as batalhas que 
se adivinham. Estou certo de que assim poderemos ter confiança no futuro.

Miguel Coelho

Presidente da Junta
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DESTAQUE

Confiança e determinaçãoConfiança e determinação
O Centro Cultural Magalhães Lima acolheu, a 16 de outubro, 
a tomada de posse dos eleitos para o mandato 2021-2025 
dos órgãos autárquicos da Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior.
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DESTAQUE

Confiança nos tempos que se adivinham e de-
terminação para continuar a fazer tudo em prol 
das pessoas que vivem e trabalham em Santa 
Maria Maior. Foi esta a mensagem transmiti-
da por Miguel Coelho, Presidente da Junta de 
Freguesia, no arranque do terceiro mandato.
O salão nobre desta coletividade de Alfama en-
cheu-se do público que testemunhou o início 
formal de um novo mandato dos titulares dos 
órgãos autárquicos da freguesia. Estiveram pre-
sentes, além de uma grande massa de residen-
tes da freguesia, as autoridades de segurança e 
religiosas, os representantes do associativismo, 
agentes culturais e económicos e representan-
tes autárquicos, de freguesias e do município, 
bem como membros das equipas técnicas e so-
ciais da Junta de Freguesia. Na sua intervenção, 
o presidente da Junta, Miguel Coelho, voltou a frisar que o 
tecido associativo é “o parceiro principal com quem temos 
trabalhado ao longo destes anos, funcionando numa rela-
ção de complementaridade e de subsidiariedade”.
E dado que “esta Junta é a mesma, contem connosco para 

projetos positivos, que criem mais-valias no nosso tecido 
social, que ajudem as pessoas, que ocupem a juventude e os 
menos jovens. Projetos mobilizadores para a consolidação 
do nosso território e de um bem-estar social que, apesar 
de todas as agressões do meio exterior, temos conseguido 
manter”.

Disponibilidade e diálogo
Agradecendo o renovar da confiança, demonstrado pelos 
resultados eleitorais, o Presidente da Junta de Freguesia 
mostrou total disponibilidade para “ouvir os problemas, 
trabalhar e tentar resolver aquilo que estiver ao nosso al-
cance” até porque, garantiu, “quando erramos nunca é por 
omissão”.

A disponibilidade é idêntica para o diálogo com as restan-
tes instituições autárquicas de Lisboa. “A postura desta Jun-
ta de Freguesia será a de uma enorme vontade de colaborar 
com o novo poder autárquico municipal. Estaremos de 
acordo com tudo aquilo que for positivo para a nossa fre-
guesia e divergentes com o que considerarmos negativo”, 
garantiu Miguel Coelho.
O líder do Executi-
vo de Santa Maria 
Maior frisou, porém, 
a importância de 
uma análise perma-
nente. “Se assumi-
mos posições públi-
cas, por vezes duras, 
contra o anterior 
Executivo munici-
pal, não tenho dúvi-
das de que estaremos muito atentos em relação ao que vai 
acontecer. Para além da total legitimidade democrática de 
quem foi eleito Presidente da Câmara, temos a noção que, 
por detrás, há uma outra ideologia política, naturalmen-
te respeitável, mas completamente diferente daquela que 
nós preconizamos em muitos aspetos, que poderá tender 
a favorecer tudo aquilo que achamos errado para o Centro 
Histórico”.
Por outro lado, e dado que “o pilar social continuará na 
ordem do dia”, Miguel Coelho diz esperar que o futuro 
“diálogo financeiro desta Junta de Freguesia com a Câmara 
Municipal não ponha em causa alguns dos projetos e res-
ponsabilidade que temos nessa matéria. Temos um grande 
caderno de encargos, de projetos ainda não fechados mas 
também de ideias futuras, para os quais estamos completa-
mente abertos a trabalhar”.
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Resultados eleitorais 
na freguesia de Santa 

Maria Maior

Miguel Coelho, Presidente da Junta 
“A Habitação continua a ser

a prioridade das prioridades”

Executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
• Presidente: Miguel Coelho (PS)
• Vogal: Maria João Correia (PS) – Secretária
• Vogal:  Idália Aparício (PS) – Tesoureira
• Vogal: Ricardo Dias (PS)
• Vogal: António Manuel (PS/Ind)

 Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior
• Presidente: Sérgio Lopes Cintra (PS)
• 1º Secretário: Maria Filomena Lobo (PS)
• 2º Secretário: Carlos de Jesus Oliveira (PS/Ind)

Carlos Dias Torres (PS/Ind)
Clementina Vasconcelos Maia (PS)
Zulmira Guterres dos Santos (PS/Ind)
Lourenço Paour Costa (PS)
Cláudia Antunes Vieira (PS/Ind)
Jorge Madrugo Garcia (CDS-PP)
Sandra Regina Campos (PSD)
Maria de Lurdes Pinheiro (PCP)
Hugo Ferreira Duarte (PEV)
Catarina Bendito de Medeiros (BE)

A pandemia Covid-19 marcou os últimos meses da atuação da 
Junta de Freguesia. Como avalia o caminho percorrido e o que 
ainda há a fazer?
Nos últimos dois anos, trabalhámos no fio do arame. A pandemia 
desestruturou famílias, criou problemas junto da juventude e das 
pessoas mais idosas e obrigou a Junta a reinventar-se em muitos 
sentidos, até na própria operacionalidade diária dos serviços. Fun-
cionámos durante algum tempo no desconhecido, pois ninguém 
sabia como se enfrentava este vírus. Pouco a pouco, percebemos 
as formas mais eficazes de atuar, tanto internamente como nos 
serviços que prestamos, mas deveremos todos continuar alerta 
porque ainda vivemos tempos de incerteza. Da nossa parte, a dis-
ponibilidade continua a ser total.

Foi dos primeiros a alertar para os perigos da aposta na chama-
da “monocultura económica do turismo” e das consequências 
nefastas para a população do Centro Histórico. Como avalia o 
momento presente?
Há uma coisa que temos de aprender com tudo o que aconteceu: o 
modelo de desenvolvimento imposto a Lisboa não é o mais corre-
to. Não podemos ter uma cidade que dependa apenas de uma ati-
vidade económica, no caso o turismo. E isso viu-se nas freguesias 
do Centro Histórico, particularmente aqui em Santa Maria Maior. 
Temos de equacionar o nosso futuro numa outra perspetiva e sus-
citar para este território um modelo de desenvolvimento diferente. 
Não sei se os responsáveis acima de nós o perceberam bem. Passa-
mos, nesta altura, por uma fase de euforia, em que tudo parece ter 
voltado ao antigamente, e isso deixa-me um pouco preocupado. 

O que deseja efetivamente a população de Santa Maria Maior?
As pessoas querem um desenvolvimento diferente: harmonioso 

e que não suscite a expulsão e a saída de pessoas do território 
de Santa Maria Maior. Um desenvolvimento social para recuperar 
a qualidade de vida das pessoas que aqui moram, para que não 
sejam obrigadas a sair por razões económicas. Um desenvolvi-
mento de combate à especulação imobiliária e que caminhe na 
eliminação de alguns normativos do nosso quadro legislativo que 
são absolutamente catastróficos para o Centro Histórico como, por 
exemplo, o licenciamento zero que permite o crescimento de es-
planadas como cogumelos e a ocupação do espaço público de uma 
forma quase automática, sem termos margem de manobra para a 
obstacularizar.

E quanto ao direito a habitar o Centro Histórico?
“A Habitação continua a ser a prioridade das prioridades. As Juntas 
de Freguesia não têm competências legais nesta matéria: não po-
demos construir habitação social ou fazer concursos de atribuição 
de casas. Mas temos a grande capacidade de propor e de chamar 
a atenção de uma forma muito veemente para os problemas. Já 
conseguimos algumas alterações legislativas importantes na As-
sembleia da República, para que se começasse a olhar para esta 
questão de uma forma diferente. 
O nosso programa inclui uma proposta que se chama ‘Regresso ao 
Bairro’ e com a qual pretendemos dar uma oportunidade a quem 
saiu do Centro Histórico, mesmo voluntariamente, de regressar, 
através de concursos de renda acessível promovidos pela Câmara 
Municipal. E queremos ir mais longe na alteração do quadro le-
gislativo. Ninguém deve ser despejado por razões económicas e 
deverá ser criada uma cláusula imediata de salvaguarda para quem 
tiver menores em idade escolar. 
Existe um grande cardápio de incumbências que assumimos para 
a Junta de Freguesia, em matéria de Habitação. Tudo para ajudar a 
travar esta sangria populacional que continua e de descarateriza-
ção do que de melhor a freguesia tem: o seu património humano 
e a capacidade de transmitir a tradição e o sentido de vivências de 
geração em geração.
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DESPORTO

Adicense em força no 
Atletismo e na comunidade

Prova de Águas Abertas
José de Freitas

Manter a forma
na “Caminhada Maior”

II Torneio de Futsal da 
Academia de Recreio Artístico 

Grupo Desportivo do Castelo 
em torneio na Bulgária

III Torneio de Pesca Desportiva

A secção de Atletismo do 
Clube Sportivo Adicense, 
criada em 2018, tem vindo a 
afirmar-se no panorama des-
portivo nacional, com boas 
prestações em provas nacio-
nais e internacionais de estra-
da e também de trail running. 
Nesse sentido, destaca-se a 

participação, em agosto, no Ultra Trail Mont Blanc, considerado 
o principal evento mundial da modalidade.
Hélio Correia, o coordenador da secção, ressalva o trabalho de-
senvolvido pela equipa de atletas e revela que a instituição de Al-
fama se prepara para dar um novo passo, com a futura criação da 
Escola de Atletismo do Adicense. “A ideia central é trabalhar com 
as crianças dos bairros históricos e também com os alunos das 
duas escolas da freguesia, a Maria Barroso e a do Castelo”, afirma.
Com arranque previsto para o início do próximo ano, o objetivo 
da Escola de Atletismo é o de “promover a cultura e a disciplina 
desportiva” junto dos mais novos. “Se também pudermos criar 
alguns campões, melhor ainda!”, sorri, adiantando que o proje-
to tem também ligação à iniciativa mais vasta “Alfama Ativa”, a 
qual pretende aliar os campos da Fisiologia e do Desporto a um 
“movimento social” para a melhoria da qualidade geral de vida 
da população.

A zona ribeirinha de Santa 
Maria Maior e o Tejo fo-
ram, mais uma vez, a “pis-
ta” para a Prova de Águas 
Abertas – José de Freitas, 
que teve lugar a 2 de ou-
tubro. Participaram na 
competição de três voltas e 
a 50 metros da costa, com 
partida e chegada no Cais das Colunas, dezenas de atletas federa-
dos nesta disciplina de natação. José de Freitas é natural de Alfa-
ma e ficou conhecido como “Golfinho de Gilbraltar” após a sua 
travessia daquele canal, em 1962. Grande referência da natação 
nacional e patrono da prova, fez, mais uma vez, questão de estar 
presente na competição a que assistiram centenas de espetadores.

Já decorreram mais duas 
edições da Caminhada 
Maior, em setembro e no-
vembro. A iniciativa da 
Junta de Freguesia insere-se 
no âmbito da Lisboa Capi-
tal Europeia do Desporto 
2021  e, tal como já é há-
bito, mobiliza dezenas de 
participantes. Desporto, 
convívio e muita animação 
em Santa Maria Maior.

A final do II Torneio de Futsal da Academia de Recreio Artís-
tico realizou-se, a 14 de agosto, no Complexo Desportivo da 
Verbena e teve como grande vencedor o Grupo Desportivo do 
Castelo. Para além das taças de primeiro e segundo lugar, foram 
igualmente entregues os Prémios de Melhor Jogador e de Ética 
Desportiva. O evento, realizado no âmbito das celebrações do 
aniversário da ARA, contou com a presença do Vice-Presidente 
da Associação de Coletividades de Lisboa.

A Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior felicitou 
a participação da equipa do 
Grupo Desportivo do Cas-
telo no Torneio Internacio-
nal de Futsal Albena Fan 
Cup 2021, na Bulgária, em 
representação da cidade e 
da freguesia. A competição 
teve lugar de 15 a 17 de se-
tembro.

Quatro dezenas de participantes, em re-
presentação de diversas coletividades, es-
tiveram presentes, a 17 de julho na Doca 
de Pedrouços, na terceira edição do Tor-
neio de Pesca Desportiva de Santa Maria 
Maior. A competição resulta de uma par-
ceria da Junta de Freguesia com o Tejo-
lense Atlético Clube, no âmbito da Lisboa 
Capital Europeia do Desporto 2021.
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DESPORTO

O Complexo Desportivo da Verbena é uma das jóias da coroa nos equipamentos colocados à disposição da população de Santa Maria 
Maior. Local com uma história de muitas décadas, reabriu em outubro de 2020, depois de profundas obras de requalificação, levadas 
a cabo pela Junta de Freguesia financiado pela Câmara Municpal, num contrato de delegação de competências com o município.
A “Verbena”, como é habitualmente designada, é hoje um dos melhores complexos polidesportivos de Lisboa e uma mais-valia para 
o Castelo, a freguesia e a cidade. Encontra-se a funcionar em pleno, acolhendo miúdos e graúdos para práticas não-federadas, mas 
também de formação e de competição. 
Há que destacar a existência de equipamentos de fitness para utilizadores com e sem mobilidade reduzida, de utilização livre, ou seja, 
sem necessidade de marcação prévia, o que torna o Complexo Desportivo um local aberto à comunidade.

Complexo da Verbena a todo o gás
Um espaço de excelência no território da freguesia. Acolhe diversas modalidades e congrega várias 

gerações, unidas pela prática desportiva e pelo reforço dos laços comunitários.

Há uma nova modalidade que se pratica no Complexo da Verbe-
na. Trata-se do Walking Football, especialmente dirigido à popu-
lação sénior e enquadrado na oferta curricular da Saber Maior 
– Universidade Sénior de Santa Maria Maior.
Com inscrições através do email desporto@jfsantamariamaior.
pt ou no Posto de Atendimento do Castelo, o Walking Football 
– de caráter misto, ou seja, dirigido a praticantes masculinos e 
femininos - é mais uma ferramenta de promoção da atividade fí-
sica, essencial a uma boa política de saúde, em especial na com-
ponente de prevenção. As aulas são ministradas pelo professor 
João Ribeiro.

Escola de Futsal do Grupo Desportivo do Castelo
A Verbena acolhe igualmente os treinos da Escola de Futsal do 
Grupo Desportivo do Castelo. O projeto, apoiado pela Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior, oferece aos jovens a formação 
base desta modalidade desportiva, cada vez mais procurada, di-
vidindo-se as inscrições por dois escalões de infantis.

Walking Football
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O Dia da Freguesia de Santa Maria Maior, celebrado a 26 de outubro, teve, este ano, um sabor especial. O Complexo Desportivo da Verbena 
abriu portas à população, para uma jornada dedicada à atividade física, durante a qual muitos tiveram a oportunidade de, pela primeira vez e 
após tantos meses de incertezas, conhecer aquele que é um dos melhores equipamentos do género na cidade de Lisboa.
O “Open Day” na Verbena serviu também para assinalar o primeiro aniversário da reabertura do espaço, após a intervenção profunda de que 
foi alvo.
Durante um dia inteiro, passaram pela Verbena demonstrações de diferentes desportos e atividades habitualmente praticados no complexo, 
e/ou promovidos pelas coletividades da freguesia. Capoeira e kickboxing, atletismo, basquetebol, andebol, desporto sénior, ginástica, walking 
football e futsal foram algumas das modalidades apresentadas.

A Marcha da Mouraria integrou a gravação do espetáculo “100 Mú-
sicos para Amália”, uma homenagem à fadista que teve lugar no São 
Luiz Teatro Municipal. Os marchantes pisaram o palco deste grandio-
so polo cultural da cidade num espetáculo a transmitir ainda na RTP.

Desporto para celebrar Dia da Freguesia

Marcha da Mouraria
em homenagem a Amália

NOTÍCIAS

Ambijovem celebra o Dia das Bruxas. 
As crianças e jovens que frequentam o 
Ambijovem tiveram a oportunidade de 
festejar o Halloween, ou Dia das Bruxas. 
Com máscaras, atividades temáticas e 
uma tarde inteiramente dedicada a esta 
data especial a que nem os monitores 
escaparam!

Mais conforto na USF da Baixa. Para me-
lhorar o conforto e bem-estar dos uten-
tes da USF da Baixa, no Martim Moniz, a 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
procedeu à colocação de uma cobertura 
na frente do edifício, junto ao acesso à 
entrada principal.

Rua “azul” de cara lavada. Num esforço 
conjunto das equipas de Manutenção 
Urbana e de Espaço Público, a Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior proce-
deu a trabalhos de repintura do pavi-
mento da Rua dos Bacalhoeiros, que está 
agora ainda mais bonita e aprazível para 
quem usufrui este espaço pedonal.
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DESTAQUE

O comércio local foi um dos setores mais afetados pela Covid-19. Confinamentos, limitações de 
atividades e horários e perda significativa de rendimentos levaram a inúmeros encerramentos. Mas 

houve quem resistisse e esteja, hoje, nos vários bairros da freguesia, na linha da frente da recuperação.

Os resilientes da pandemia

Os negócios que melhor resistiram ao embate causado pela 
pandemia são os que não dependem totalmente de fluxos 
externos. Ou seja, muito do comércio local que se encontra 
ligado à população e à vida comunitária, e quem tem uma 
clientela local fiel, está a atravessar a tormenta. Com alguns 
percalços e ultrapassando dificuldades, continuam de por-
tas abertas nos bairros da freguesia.

Em paralelo, várias operações apostam numa recuperação a 
curto prazo, seja ela motivada pela procura interna ou pelo 
aumento dos níveis de confiança que voltem a colocar Lis-
boa no centro do interesse global. Damos, a seguir, palavra 
a quem enfrentou todos os desafios e está preparado para a 
retoma económica tão desejada. 



10 STA MARIA MAIOR · N.º 59

“Tal como todos os operadores económicos, a pandemia afetou 
de forma significativa as nossas operações. Durante os confina-
mentos, encerrámos todos os espaços físicos e mantivemos a 
funcionar apenas a loja online, o que se refletiu fortemente na 
faturação expectável. De qualquer forma, através da legislação 
aprovada no que respeita ao lay-off simplificado, conseguimos 
manter todos os postos de trabalho. 
Temos vindo a registar uma melhoria na procura, embora ain-
da a níveis inferiores aos verificados em 2019. Isso é devido ao 
crescente afluxo do turismo, também ele menor do que antes da 
pandemia, mas que se encontra numa curva crescente. Estamos 
otimistas em relação a 2022. Portugal é, a nível mundial, um 
bom exemplo sobre a gestão das vacinas e a segurança que elas 
trazem e, quanto a mim, devemos aproveitar isso mesmo para 
conquistarmos um lugar sólido nos mercados internacionais.
Acredito que quanto mais reforçado for o comércio na Baixa, 
mais rapidamente se poderá solidificar a recuperação económi-
ca, não só do lado da procura, mas também na criação de em-
prego. A zona necessita de variedade de oferta e de operadores, 
de forma a trazer de novo a ‘vida’ que se perdeu durante todos 
estes meses de paragem forçada. 
Neste momento, quanto à marca Seaside, temos a funcionar 
todas as cinco lojas na Baixa e preparamo-nos para inaugurar, 
até ao final do ano, um novo espaço no Rossio, dedicado aos 
acessórios e produtos de viagem.”

“A venda ambulante nunca é um negócio fácil, porque está de-
pendente das condições do tempo e também muito do número 
de clientes que passam na rua. Ora, durante os confinamentos 
parámos totalmente, tanto aqui na venda de fruta no Castelo, 
como na venda de castanhas na Baixa. Não houve qualquer hi-
pótese de trabalharmos.
Recebemos algum apoio financeiro da Segurança Social, mas 
muito menos do que necessitávamos. No caso da minha família, 
tivemos de recorrer a algumas poupanças e estávamos a chegar 
ao fim da linha quando tivemos a oportunidade de voltar a mon-
tar as bancas, no início da Primavera.
As primeiras semanas foram bastante complicadas. Depende-
mos bastante do turismo e, nessa altura, os estrangeiros não 
conseguiam viajar para Lisboa. Só começámos a ver alguma 

“Esta loja data de 1909, como papelaria, e foi sempre de propriedade 
familiar. Nos mais de 110 anos de existência, os últimos dois foram, 
provavelmente, dos mais complexos e desafiantes do nosso longo e 
rico percurso.
Somos uma das Lojas com História, o que nos tem defendido de al-
guns fenómenos de gentrificação e de aumento de encargos com as 
rendas. Mas o facto é que o contacto pessoal com quem entra por 
esta porta continua a ser uma marca distintiva importante e foi quase 
impossível de manter durante o período em que estivemos encer-
rados.
Durante os confinamentos, procurámos fazer vendas ao postigo, mas 
chegou uma altura em que fechámos totalmente as portas. Não só 
porque as ruas estavam desertas – o que não justificava aqui estar-
mos – mas também porque os nossos fornecedores e artesãos tam-
bém tinham parado de trabalhar e de nos entregar materiais de pa-
pelaria e de belas artes. 
Foi nessa altura que me desloquei, com a família, para a região Oes-
te, durante cerca de seis meses. Apenas regressava quando os meus 
clientes de há muito tempo assim o solicitavam. Com o fim dos confi-
namentos e o aumento do número de horas comerciais autorizadas, 
voltámos a abrir portas e assim nos temos mantido.
Estamos na Rua de São Nicolau, a meio caminho entre a Baixa e o 
Chiado, o que significa uma das zonas de Lisboa com maior potencial 
no que respeita ao comércio. Como casa especializada, temos muita 
gente que nos é fiel e quem prestamos um serviço continuado mas 
também recebemos, todos os dias, inúmeros turistas. E junto des-
ses desejamos apresentar a cidade da melhor maneira. Continuamos 
aqui, a defender Lisboa.” 

Acácio Teixeira, Grupo Seaside
“A Baixa precisa de 
variedade de oferta
e de operadores”

José Manuel Dominguez, Au Petit Peintre
“Continuamos aqui,
a defender Lisboa”

Fernanda Gaspar,
venda ambulante no Castelo

“O negócio depende da 
confiança das pessoas”

DESTAQUE
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“Ao contrário de muitos negócios, tive sempre a possibilidade 
de trabalhar durante toda a pandemia. Ou de porta aberta ou 
através do postigo, quando se estava numa situação mais com-
plicada e onde as pessoas queriam o distanciamento, porque es-
tavam cheias de medo. Esta mercearia abriu em Alfama há mais 
de 65 anos e toda a gente a conhece. 
Há dois anos e meio tive de sair de onde estava, na Rua de São 
Pedro e vim para aqui, na Travessa do Terreiro do Trigo. Estou 
num espaço mais pequeno, um pouco menos visível, mas os 
meus clientes tradicionais mantiveram-se, tanto os individuais 
como os dos espaços de restauração aqui da zona. Estes estão 
também ainda a recuperar e sabem que os ajudo naquilo que 
puder.
Até ao começo da pandemia, também vendia bastante para os 
estrangeiros que ficam uns dias nos alojamentos locais, mas é 
claro que isso parou tudo. Só nos últimos meses é que se volta-
ram a ver turistas, mas vai demorar até chegarmos ao que vía-
mos antes.
Penso que o comércio resiste se servir os bairros. No meu caso, 
vou muito para além da venda de produtos aqui na loja. Muitas 
vezes, os clientes telefonam-me a fazer as encomendas e tenho 
um rapaz a trabalhar comigo que faz as entregas. E não só coisas 
aqui da mercearia. Quantas e quantas vezes fazemos avios na 
farmácia e levamos a casa das pessoas, especialmente as mais 
idosas. E não lhes levo nem mais um tostão por isso: penso que 
é o meu dever ajudar a minha comunidade. Sem este tipo de 
apoios, as coisas estariam ainda pior.”

Manuela Gonçalves, Abastecedora de Alfama
“O comércio resiste
se servir os bairros”

“Passámos momentos muito difíceis, mas tenho esperança de que 
o pior já tenha ficado para trás. Sou nascida e criada na Mouraria, 
tenho a Parreirinha há 15 anos, e nunca imaginei que houvesse uma 
altura – na época dos Santos, em 2020 – em que este meu fogareiro 
nem se acendesse!
Estivemos fechados nos dois confinamentos e poucos apoios tivemos 
a nível oficial. O tipo de serviço que prestamos não se adapta a ‘take 
away’ ou vendas ao postigo, mas foi necessário continuar a honrar os 
nossos compromissos bancários. Fomos às reservas e lá conseguimos 
aguentar até podermos reabrir.
Uma outra dificuldade foram as restrições de horários. Não era pos-
sível estarmos abertos aos fins-de-semana até às 13 horas e ainda 
esperar servir almoços. O mesmo aconteceu com o fecho até às 19 
horas, que nunca compensou: muitas vezes, fechei as portas às 17.
Penso que há várias razões para que conseguíssemos voltar a abrir 
a porta. Uma é o facto de este ser um negócio familiar: não temos 
obrigações com empregados externos e se há dificuldades de pagar 
salários numa altura, tentamos compensar noutra. 
A segunda razão é que esta casa é para toda a gente. Ou seja, embora 
haja uma percentagem de clientes estrangeiros, a maior parte são 
portugueses que nos são fiéis todo o ano, seja para almoçar ou para 
tomar qualquer coisa a meio da tarde, muitas vezes acompanhados 
de um jogo de cartas. A Parreirinha é da Mouraria e o bairro não nos 
falhou.
A terceira razão que nos ajudou foi aderirmos à iniciativa Menu-Re-
feição Solidário. Fomos um dos espaços de restauração em Santa Ma-
ria Maior que confecionou refeições, ao fim de semana, para muitas 
famílias da freguesia. Num momento em que não havia qualquer en-
trada de dinheiro por outra via, foi uma grande ajuda, pois sabíamos 
que aquele estava certo. E, pelo menos até ao final do ano, é nossa 
intenção continuar a fazer parte desta iniciativa.”

DESTAQUE

Cristina Correia, Parreirinha da Mouraria
“Esta casa é para toda

a gente”

melhoria a partir do final de abril, princípios de maio. Muitas 
lojas no bairro do Castelo abriram nessa altura e as esplanadas 
começaram a encher-se.
Durante todo o verão, as coisas foram sempre melhorando, 
mas ainda está a menos de metade do que vendíamos em anos 
normais. Nessa altura, antes da pandemia, chegámos a ter três 
pessoas aqui na banca e não parávamos, em especial às sextas, 
sábados e domingos.
Quando o tempo começa a arrefecer, o número de pessoas que 
passam aqui, a caminho de visitar o Castelo, diminui bastante. 
Todos os anos é a mesma coisa e temos de estar preparados 
para fazer menos dinheiro, porque as castanhas assadas rendem 
menos que a fruta preparada. Mas tenho esperança que, no pró-
ximo ano, a venda continue a melhorar, assim haja gente nas 
ruas. O negócio depende da confiança das pessoas.”
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Universidade Sénior
Saber Maior

EDUCAÇÃO E COMUNIDADE

Com todos os cuidados e de acordo com a regras sanitárias, a Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior proporcionou, durante a época 
balnear, às crianças dos CAF/AAAF do Castelo e Maria Barroso idas 
à praia em cinco grupos diferentes e em cinco locais diferentes, 
mantendo “bolhas” de segurança em permanência. E, como é há-
bito, às manhãs entre areia e mar seguiram-se tardes à sombra 
das árvores.

Esta intervenção artística, promovida pela Associação de Pais na 
Escola do Castelo, recuperou um dos murais interiores da escola, 
simbolizando o animal icónico do bairro do Castelo, o pavão, e 
contou com o apoio da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Dezenas de resi-
dentes na freguesia 
participaram no pro-
grama Praia-Campo 
55+. Divididos por 
dois turnos, de 30 de 
agosto a 3 de setem-
bro e de 6 a 10 de 
setembro, desfruta-
ram de uma agenda 
rica em experiências, 
confraternização e 
reforço dos laços co-
munitários.

Praia-Campo Infância…

Novo mural
na EB1/JI do Castelo

…e Praia-Campo 55+

Oferta de kits escolares

A Junta de Freguesia assinalou o arranque do ano letivo 2021-
2022 com a entrega de kits escolares aos alunos das escolas Maria 
Barroso e Castelo. Uma medida de cariz social que constitui um 
importante apoio às famílias e à educação das crianças da fregue-
sia, sendo uma medida de continuidade em cada começo de ano 
escolar.

O ano letivo da Saber Maior – Universidade Sénior de Santa 
Maria Maior teve início a 27 de setembro. Esta instituição é, 
desde há alguns anos, uma das grandes referências da Junta de 
Freguesia no campo do apoio e valorização pessoal e integração 
social da população com mais de 55 anos e tem visto crescer o 
número de alunos e as matérias lecionadas.
Informática, Ginástica, Artes Plásticas, Azulejaria e Cerâmica, 
Rendas e Tricô, História de Lisboa, Clube do Bem-Estar, Teatro, 
Grupo Coral Inglês e Livros para Todos são algumas das disci-
plinas. A estas juntam-se visitas de estudo regulares e aulas de 
caráter excecional.
A Saber Maior é membro da RUTIS – Rede de Universidades 
Seniores, a representante nacional dos seniores para as políticas 
na área da Aprendizagem ao Longo da Vida, integrando uma 
rede com cerca de 240 instituições congéneres, num total de 40 
mil utentes.
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ESPAÇO PÚBLICO

As equipas da Junta têm um cuidado permanente na manuten-
ção da calçada em todo o território da freguesia, procedendo a 
reparações de caráter rápido em áreas não muito extensas. Em 
paralelo, é feita a recolha dos detritos indevidamente deposita-
dos nas vias, inúmeras vezes nas imediações dos equipamentos 
destinados a esse fim. 

Requalificação chega
a becos de Alfama

Concluída a pedonalização 
da Rua João das Regras Cuidado permanente

Já diz o conhecido fado que Alfama é feita de “becos, escadi-
nhas, ruas estreitinhas!”. São vias típicas, cheias de tradição e vida 
comunitária e onde reside parte significativa dos moradores de 
Santa Maria Maior com idade mais avançada. Atenta às neces-
sidades da população, a Junta de Freguesia iniciou uma grande 
campanha de requalificação de várias artérias, nomeadamente o 
Beco da Lapa e respetivas artérias transversais: becos do Surra, 
Mil Patacas, do Belo e das Atafonas.
Com arranque no início de outubro, a intervenção contempla 
a repavimentação total da calçada e tem o objetivo de tornar a 
circulação pedonal mais segura e confortável com menores riscos 
de queda. Está a ser feito o aproveitamento possível da pedra 
de granito, basalto e calcário existente, introduzindo uma maior 
percentagem de granito, o qual proporciona um maior atrito na 
circulação pedonal. O resultado será um piso antiderrapante e 
nivelado, para segurança de todos, numa zona que ficará ainda 
mais bonita.
Com um prazo de execução de 75 dias, esta intervenção terá um 
custo aproximado de 90 mil euros e é da responsabilidade exclu-
siva da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Pedimos a com-
preensão de todos para os incómodos que possam surgir, certos 
de que esta é uma intervenção que muitos sentiam ser necessária.

A Rua João das Regras, entre a Praça da Figueira e o Poço do 
Borratém, está devolvida ao usufruto da cidade, com a conclusão 
das obras de pedonalização. Depois do período experimental de 
fecho daquela via da Baixa ao tráfego automóvel e a criação de 
áreas de esplanadas, seguiu-se a requalificação a nível do piso e a 
transformação definitiva da área, com a criação de uma via ciclá-
vel As obras foram financiadas pela Câmara Municipal de Lisboa 
e executadas pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Antes

Depois
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Tributo
a Fernando Maurício

Santa Casa Alfama 2021

Fado Maior III Gala de Fado
do Adicense

O Tributo anual a Fernando Maurício é um evento que marca a 
agenda cultural da Mouraria, da freguesia e da cidade de Lisboa. 
Este ano, teve lugar a 18 de julho e arrancou com a deposição de 
uma coroa de flores junto do busto daquele que é considerado o 
“Rei do Fado”. Seguiu-se o espetáculo, a partir da Casa Fernan-
do Maurício, que contou com mais de 20 fadistas, com Sandro 
Costa e Sérgio Costa na guitarra portuguesa, Ivan Cardoso na 
viola de fado e Máximo Ciurno no baixo. Dadas as restrições 
pandémicas, o evento não teve público presencial, mas foi trans-
mitido em direto na Rádio Amália e na página de Facebook da 
Junta de Freguesia

O Palco Santa Maria Maior, no Largo do Chafariz de Dentro, 
voltou a ser um dos locais mais procurados e animados durante 
a edição de 2021 do Santa Casa Alfama, que decorreu nos dias 
24 e 25 de setembro.
Na abertura, que contou com a presença do Presidente da Re-
pública, atuaram os “mauricianos” Jaime Dias, Pedro Galveias, 
Fernando Jorge e Vítor Miranda, bem como Conceição Ribeiro 
e Nelson Lemos. No dia seguinte, 25 de setembro, foi a vez de 
Sónia Santos, Bruno Igrejas, Ana Marta e Luís Capão.

Durante o mês de julho, as ruas de freguesia voltaram a ser palco 
do Fado Maior. A iniciativa da Junta de Freguesia, em parceria 
com o Museu do Fado, terminou no Largo de São Tomé e Cal-
çada de São Vicente. Foram vários os fadistas que cantaram e en-
cantaram habitantes e visitantes, nacionais e estrangeiros, sempre 
acompanhados por Sérgio Costa, na guitarra portuguesa, e Ivan 
Cardoso, na viola de fado.

Durante o mês de julho, as ruas de freguesia voltaram a ser palco 
do Fado Maior. A iniciativa da Junta de Freguesia, em parceria 
com o Museu do Fado, terminou no Largo de São Tomé e Cal-
çada de São Vicente. Foram vários os fadistas que cantaram e en-
cantaram habitantes e visitantes, nacionais e estrangeiros, sempre 
acompanhados por Sérgio Costa, na guitarra portuguesa, e Ivan 
Cardoso, na viola de fado.

CULTURA
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CULTURA

Com o regresso em pleno e novos instrumentos, este projeto de formação musical prepara-se para um 
ano letivo repleto de momentos inesquecíveis.

Orquestra Juvenil com novo fôlego

O ano letivo 2021-2022 da Orquestra Juvenil de Santa Maria Maior vai ficar marcado pela introdução de instrumentos de sopro. Mas 
não só: o projeto que reúne a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Orquestra Metropolitana de Lisboa pretende regressar em 
força à formação e exibição presenciais e tem já em agenda um concerto no Museu de Lisboa - Teatro Romano, a 12 de dezembro.
A apresentação formal do novo ano letivo da Orquestra Juvenil aconteceu no Foyer do Teatro Nacional de São Carlos, a 7 de setem-
bro. Destinada a alunos, familiares e corpo técnico, contou com um apontamento musical que antecedeu as intervenções do Diretor 
Executivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, Miguel Honrado, e do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, 
Miguel Coelho.
Seguiu-se, a 11 de setembro, o primeiro dia de aulas. Os alunos, crianças e jovens da freguesia que frequentam o 1.º e o 2.º ciclos de 
escolaridade, têm aulas de instrumento, formação musical e orquestra.

Esta exposição, de João Henriques, insere-se no Imago Lisboa Pho-
to Festival numa das suas grandes temáticas de 2021: “Rethinking 
Nature/Rethinking Landscape” e esteve patente na Galeria Santa 
Maria Maior de 30 de setembro a 6 de novembro. Trata-se de 
um conjunto de retratos nunca antes mostrados, baseados numa 
“geografia” visual do percurso e paisagem, com expressa influência 
de Aby Warburg e uma forte conexão entre a água, as emoções e a 
exploração do Rio Nabão. 

Exposição fotográfica organizada pela associação cultural CC11, 
que nos leva ao encontro da realidade após o furacão “Idai”, em 
Moçambique, e conduz-nos depois para o maior campo de refu-
giados da Europa, em Calais. A mostra reúne olhares únicos de 
jornalistas sobre duas realidades distintas. Mundos duros que 
não podem ser ignorados. As câmaras de Nuno Pinto Fernandes 
e de Tiago Miranda com os textos de Raquel Moleiro trazem-nos 
os seus contributos, sem medo no olhar e na palavra. 
Patente até 31 de dezembro
De segunda-feira a sábado
15h00 – 20h00

“Rio, uma geografia 
sentimental”

“Fotojornalismo: Uma Janela 
Aberta ao Mundo”

Galeria Santa Maria Maior
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A noite de outono está quente e as janelas do Palácio dos Távora 
abrem-se à brisa que vem dos lados do rio. Numa das salas, Jorge 
Baptista da Silva prepara-se para dar início à aula de canto da 
Escola de Fado do Mouraria. Alguns metros adiante, noutros có-
modos, Pedro Marques e Tiago Tomé, respetivamente professo-
res de guitarra e de viola, reúnem os respetivos alunos para mais 
uma sessão de aprendizagem.
Após vários meses de intervalo, a Escola de Fado do Mouraria 
voltou à velocidade de cruzeiro no mês de setembro. Todas as 
segundas-feiras à noite, na sede da coletividade, ouvem-se fados 
e guitarradas. As aulas dividem-se em duas partes: na primeira, os 
alunos de canto, guitarra e viola praticam de forma separada. Na 
última hora, juntam-se todos para fazer jus ao Fado.
“Estes alunos são bastante dedicados e direi mais: são bastante 
corajosos. Porquê? Porque não hesitam em expor as suas vozes 
em frente dos outros, com todas as dificuldades que acontecem 
antes de todas as conquistas”. Quem o diz é Jorge Baptista da 
Silva que, desde 2012, altura em que a escola foi criada com o 
apoio da Junta de Freguesia, assegura as aulas de canto. 
Aos cinco futuros fadistas que iniciam a aula juntam-se, a pouco 
e pouco, mais três alunos. O atraso não é alvo de reparo, nem 
sequer de atenção. A Escola do Mouraria funciona em horário 
pós-laboral e pós-escolar e nem sempre a vida de todos os dias se 
consegue conciliar na perfeição com este amor ao Fado. 
Antes mesmo de iniciar qualquer tema, os alunos de canto multi-
plicam as vocalizações. “Estás a desperdiçar ar!”, vocês sabem que 
a mandíbula nunca deve estar em tensão!”, ou “os ombros não te 
ajudam a cantar, quem te ajuda é o diafragma!”, comenta Jorge 
Baptista da Silva, que assim vai burilando a técnica dos alunos.
Por sua vez, Pedro Marques, responsável pela formação em gui-
tarra de Fado, insiste nas repetições das peças musicais, até que 
os sons saiam perfeitos. “Isto estava a correr bem, mesmo até ao 

Desde o mês de setembro que as aulas de canto, guitarra e viola voltam a fazer-se ouvir, todas as 
segundas-feiras à noite, na sede de uma das mais carismáticas coletividades de Santa Maria Maior. 

Escola de Fado do Mouraria
ASSOCIATIVISMO

finalzinho. E depois, não sei porquê, a malta distraiu-se e rema-
tou mal”, comenta, antes de acrescentar: “agora, desde o início!”. 
E, pela enésima vez, os quatro alunos que formam a classe desta 
noite específica voltam a dedilhar as cordas das suas guitarras. E, 
pelos vistos, a chamada de atenção acaba por ter o efeito preten-
dido. “É isso mesmo!”, congratula-se o professor.

Orgulho bairrista
“A Escola de Fado é um dos nossos maiores motivos de orgulho”, 
afirma Pedro Santos, Presidente do Grupo Desportivo da Mou-
raria, comparando-a a outros marcos emblemáticos da coletivi-
dade e do bairro, como é o caso da Marcha. “É evidente que não 
esperamos que todos os alunos que frequentam a escola venham 
a tornar-se profissionais, mas o facto é que já têm representado 
muito bem a Mouraria em várias ocasiões”, acrescenta.
Mais do que apenas criar futuras vedetas, é missão da Escola con-
tribuir “para a divulgação do Fado e o reforço da sua visibilidade, 
tanto junto de nacionais como de estrangeiros. Antes da pan-
demia, um bom número de alunos era originário das diversas 
comunidades estrangeiras que tinham escolhido a Mouraria para 
viverem. Espero que num futuro próximo voltemos a ver pessoas 
que, às vezes, nem sequer falam bem português a juntarem-se às 
nossas aulas”, remata Pedro Santos.

Escola de Fado do Mouraria
Horário: Segundas-feiras, das 20h15 às 23h30
Morada: Travessa da Nazaré, 21
 1100-368 Lisboa
Contactos: 21 801 30 77
 gdmouraria@hotmail.com
Fundada em novembro de 2012
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EQUIPAMENTOS

O Parque Canino de Santa Maria Maior “AnimaCão” é um equipamento único na cidade e oferece 
serviços gratuitos a donos e animais de estimação. Um dos mais procurados é o treino especializado, 

que acontece todos os sábados.

Bons momentos com os melhores amigos

As galgas Kiara e Babel são as primeiras a chegar, acompanhadas 
pelos donos. Segue-se o podengo Piero, que está habituado a re-
ceber ordens em inglês, o idioma da família que o adotou, o ar-
raçado de pequinês Diamond e, por fim, o Nilo que, diz a dona, 
“é um puro rafeiro!”. Seguem-se as corridas, as brincadeiras, as 
indicações, os ralhetes, os elogios e as tão desejadas guloseimas 
em formato de biscoito ou de pedaços de queijo, quando as coi-
sas correm bem.
É sábado à tarde no Pátio D. Fradique, entre Alfama e o Castelo, 
e Pedro Pereira, técnico da “La Matilha”, dirige mais uma sessão 
de treino canino no “Animacão”. Aberto ao público no início 
do verão, este é um equipamento criado pela Junta de Freguesia 
de Santa Maria Maior e tem caraterísticas únicas na cidade de 
Lisboa. Com acesso livre, apresenta uma oferta diferenciada e 
gratuita que passa pelo parque de circulação, equipamentos de 
agilidade e aprendizagem, estação de lavagem, mesas de corte e 
tosquia, carregamento de dispositivos eletrónicos e acesso a rede 
wi-fi. 
Todos os sábados, a estes serviços junta-se o treino canino, cada 
vez mais procurado e que desperta até o interesse dos muitos tu-
ristas que passam nas imediações. Não é para menos: os animais 
mostram toda a sua energia e os donos aprendem técnicas para 
que sejam cada vez melhores os momentos passados com os seus 
amigos de quatro patas.
“Esta é uma excelente iniciativa da Junta de Freguesia” afirma 
Pedro Oliveira, um dos donos das galgas Kiara e Babel. “Não só 
nos permite aprender a melhor forma de lidar com elas e de as 
ensinar, como veio dar uma nova vida a esta zona” acrescenta a 
outra dona, Marta Fernandes, recordando que quando adotaram 

os dois animais, resgatados de situações de abuso, “elas mal con-
seguiam estar com estranhos. Hoje, depois de várias sessões aqui 
no Parque Canino, a diferença para melhor é enorme!”. 
A provar isso mesmo, as cadelas percorrem, com as passadas lar-
gas próprias da raça, toda a área delimitada do Parque Canino. 
Atrás delas, os outros cães, bem mais pequenos, tentam acom-
panhá-las, sem grande sucesso mas com muito empenho, para 
gáudio dos donos e dos muitos espetadores que, a caminho do 
Castelo ou das Portas do Sol, fazem uma paragem em frente ao 
“AnimaCão”.
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Parque Canino de Santa Maria Maior “AnimaCão”
Localização: Pátio D. Fradique – Castelo
Horário: Todos os dias, das 10h às 20h
Entrada: Livre
Treino canino: Sábados, das 16h às 18h

• Adiado por força das con-
dicionantes pandémicas, o 
almoço-convívio enquadra-
do ainda nas celebrações do 
81º aniversário do Tejolense 
Atlético Clube e na sequência 
do Torneio de Pesca de Santa 
Maria Maior aconteceu a 10 
de outubro, com os represen-
tantes do tecido associativo e 
com o vogal do Executivo com 
o pelouro, na sede desta cole-
tividade.

• A 5 de outubro, o Centro Cul-
tural Dr. Magalhães de Lima 
celebrou o 46.º aniversário. 
Esta coletividade é a casa da 
Marcha de Alfama e ao longo 
dos anos tem promovido uma 
significativa atividade cultural 
e de solidariedade.

• Os tão participados passeios 
culturais da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior 
regressaram a 15 de julho, 
com uma deslocação rumo 
ao Santuário de Fátima, a que 
se seguiu o habitual almoço. 
Cumprindo todas as normas 
sanitárias e assegurando ade-
quadas condições de seguran-
ça para todos, foi um dia de 
confraternização, por todos 
tão ansiado.
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE
Tel: 218 870 065
Email: intervencao.social@jfsantamariamaior.pt

• Mesa dos Afetos & Loja Social
Beco dos Surradores, 25
110-232 Lisboa

• Cabeleireiro Social
Rua do Vigário, 60
1100-232 Lisboa

• Barbearia Social
Ao domicílio e nas instalações do Cabeleireiro Social

• Serviços de saúde
Medicina geral, enfermagem e apoio psicológico, ao 
domicílio ou em gabinete

• A Junta Resolve
Serviço de pequenas intervenções e reparações

• Nós por Si
Serviço de entrega ao domicílio de bens essenciais 
adquiridos pelos utentes

• Reforma Segura
Serviço de levantamento acompanhado da Reforma

ORQUESTRA JUVENIL
Rua da Prata, 59, nº1
Tel: 213 460 840
Email: orquestra.juvenil@jfsantamariamaior.pt

SABER MAIOR – UNIVERSIDADE SÉNIOR
Rua da Prata, 59, 1º
Tel: 213 460 840
Email: u.senior@jfsantamariamaior.pt

AMBIJOVEM
Largo dos Trigueiros
1100-611 Lisboa
Horário: 9h30 - 19h
Tel: 218 871 143
Email: ambijovem@jfsantamariamaior.pt

CAF/AAAF
EB1 do Castelo
Rua das Flores de Santa Cruz, 14
1100-129 Lisboa
Email: caf.castelo@jfsantamariamaior.pt

EB1/JI Maria Barroso
 Largo da Boa Hora, 1-2
1200-288 Lisboa
caf.castelo@jfsantamariamaior.pt

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Poço do Borratém, 25, 2º
Horário: 9h30 - 13h / 14h - 17h30
Tel: 218 872 199
Email: gip@jfsantamariamaior.pt

GALERIA SANTA MARIA MAIOR
Rua da Madalena, 147
1100-232 Lisboa
Horário: 2ª-feira a sábado, 15h - 20h
Entrada gratuita
Email: gcci@jfsantamariamaior.pt

ARQUIVO
Rua Vítor Cordon, 22
1200-484 Lisboa
Tel: 213 470 037
Email: arquivo@jfsantamariamaior.pt

COMPLEXO DESPORTIVO DA VERBENA
Travessa de São Bartolomeu
1100-223 Lisboa
Horário: 2ª-feira a sábado, 15h - 20h
Domingo, 10h - 13h
Tel: 218 872 814
Email: complexo.verbena@jfsantamariamaior.pt
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CONTACTOS E INFORMAÇÕES

Atendimento presencial, 
telefónico e digital

POSTOS DE ATENDIMENTO

EXECUTIVO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR

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

Carlos Dias Torres (PS/Ind)
Clementina Vasconcelos Maia (PS)
Zulmira Guterres dos Santos (PS/Ind)
Lourenço Paour Costa (PS)
Cláudia Antunes Vieira (PS/Ind)
Jorge Madrugo Garcia (CDS-PP)
Sandra Regina Campos (PPD-PSD)
Maria de Lurdes Pinheiro (PCP)
Hugo Ferreira Duarte (PEV)
Catarina Bendito de Medeiros (BE)

Miguel Coelho – Presidente 
Pelouros: Intervenção Social (Ação 
Social e Saúde); Turismo e Cultura; 
Informação, Comunicação e Imagem; 
Mobilidade e Transportes (Sinalética, 
Toponímia, Sinalização Horizontal e 
Vertical); Segurança e Proteção Civil

Atendimento ao Público:
Mediante marcação prévia

Idália Aparício – Tesoureiro 
Pelouros: Finanças e Património; 
Recursos Humanos; Secretaria-Geral; 
Iluminação Pública

Atendimento ao Público:
Mediante marcação prévia

Maria João Correia - Secretário
Pelouros: Ambiente Urbano (Espaço 
Público, Limpeza e Higiene Urbana e 
Espaços Verde)

Atendimento ao Público:
Mediante marcação prévia

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

Atendimento ao Público:
Mediante marcação prévia

António Manuel – Vogal
Pelouros: Comércio e Atividades 
Económicas

Atendimento ao Público:
Mediante marcação prévia

Por forma a dar cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros 
nº135-A/2021, que altera as medidas no âmbito da situação de alerta no país, 
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior reabriu ao público os Postos de Atendi-
mento e repôs o regular funcionamento dos serviços. 
Mantém-se o atendimento por via telefónica e online, sempre que possível e 
para conveniência dos cidadãos. O atendimento presencial dos diversos serviços 
ao público, com fins não informativos ou caráter urgente, é efetuado através de 
agendamento pelos canais disponibilizados.

Divisão de Intervenção na Comunidade (DIC)
Apoio social
Rua Augusto Rosa, 72
1100-232 Lisboa
Horário: Dias úteis
9h30 -13h / 14h -17h30
Tel: 218 870 065
Email: intervencao.social@jfsantamariamaior.pt
 
Divisão de Gestão Territorial (DGT)
Licenciamentos e obras
Rua das Farinhas, 3, 2º
1100-059 Lisboa
Horário: Dias úteis
9h30 -13h / 14h -17h30
Tel: 218 871 907
Email: licenciamentos@jfsantamariamaior.pt
 
Divisão de Administração e Finanças (DAF)
Contabilidade e Recursos Humanos
Rua da Madalena, 152
1100-232 Lisboa
Horário: 9h - 17h30
Tel: 210 416 300
Email: contabilidade@jfsantamariamaior.pt
 

Serviços Centrais
Atendimento e Tesouraria
Rua da Madalena, 152
1100-232 Lisboa
Horário: Dias úteis
9h -17h30
Tel: 210 416 300
Email: geral@jfsantamariamaior.pt
 
Posto de Alfama
Rua dos Remédios, 53
1100-442 Lisboa
Tel: 218 804 020

Posto da Baixa
Rua da Prata, 59, 1º
1100-413 Lisboa
Tel: 213 460 840

Gabinete de Ambiente Urbano (GAU)
Higiene urbana e espaço público
Rua dos Remédios, 57 A, 2º
1100-442 Lisboa
Horário: Dias úteis
9h30 -13h / 14h -17h30
Tel: 218 804 022
Email: ambiente.urbano@jfsantamariamaior.pt

Gabinete de Empreendedorismo Social (GES)
Formação e emprego
Poço do Borratém, 25, 2º
1100-059 Lisboa
Horário: Dias úteis
9h30 -13h / 14h -17h30
Tel: 218 872 199
Email: empreendedorismo.social@jfsantamariamaior.pt
 
Gabinete de Manutenção, Património e Compras 
(GMPC)
Rua da Mouraria, 64, 1º
1100-232 Lisboa
Tel: 213 400 432
Email: manutencao@jfsantamariamaior.pt
 
Gabinete de Cultura, Comunicação e Imagem (GCCI)
Rua dos Fanqueiros, 170-178
1100-232 Lisboa
Email: gcci@jfsantamariamaior.pt

Posto do Castelo
Rua do Espírito Santo
Casa do Governador
1100-428 Lisboa
Tel: 218 875 150

Posto do Chiado
Calçada do Sacramento, 52
1200-394 Lisboa
Tel: 213 470 004

Posto da Mouraria
Rua da Mouraria, 102, 2º
1100-364 Lisboa
Tel: 218 871 928




