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ATA N.º 12/2015
Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na sede do Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia do Lumiar, na Rua
Maria Margarida, com a presença do Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Grilo
e Rogério Santos. Os vogais Pedro Ângelo e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do
Presidente.
1.

Informações

O Presidente prestou informação à população sobre novos serviços e intervenções da Junta de
Freguesia no território, tendo aludido às novas rotas do serviço Porta-a-porta, ao atendimento no
Bairro pela assistente social uma vez por semana (nas instalações do CAF), ao encaminhamento
jurídico na sede da Junta de Freguesia uma vez por semana, ao apoio ao preenchimento de IRS, ao
serviço para apresentação quinzenal de desempregados na Freguesia do Lumiar.
O Presidente referiu ainda a inclusão do bairro no circuito cultural descentralizado da Freguesia e ao
investimento nesta área, tendo focado o Teatro (Programa Mais Cultura da CML), o Cinema (nas
comemorações do 25 de abril), a Comemoração do 748.º aniversário da Freguesia no bairro, a
reintrodução do Arraial Popular e o apoio às Marchas Infantis da APEAL nas Festas da Freguesia.
Foi ainda referido o aumento da oferta e dos horários do Centro de Artes e Formação, bem como o
desenvolvimento do projeto BIP/ZIP Altamente (Pareceria Junta de Freguesia, Centro Social da
Musgueira e Associação Espaço Mundo), que já realizou:
•
•
•
•
•

Workshops de Teatro, Fotografia, construção carrinhos escolares e vídeo
Visitas guiadas
“Caça ao Lixo”: peddy paper & sensibilização higiene urbana
Aulas de Xadrez, de Bombos e de Basquetebol
Formação de mediadores comunitários

Foi ainda feito um balanço das intervenções já realizadas no bairro (requalificação do campo de jogos
da Rua Maria José da Guia, reparações na Biblioteca Maria Keil, nos parques infantis e nas várias
escolas do território) e apresentadas intervenções de requalificação do espaço público a lançar em
breve (composição de calçada na Rua Maria Margarida e envolvente dos vários lotes, intervenção de
arte urbana no projeto Lumiarte, preparação de zonas de convívio comunitário).

2.

Intervenção da população

Seguiu-se a intervenção da população e das associações locais, nomeadamente da Associação de
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, tendo sido colocadas várias questões relativas quer aos
projetos a desenvolver futuramente, quer quanto ao estado da habitação municipal, gerida pela
GEBALIS. Nesse ponto, foram identificadas diversas questões problemáticas com a conservação dos
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lotes dos bairros municipais, em particular na Rua Maria Margarida (estado de conservação de zonas
comuns, portas de acesso, iluminação, janelas, fachadas, entre outros), apontando-se as dificuldades de
qualquer intervenção no local que não assuma caráter estrutural. A Junta de Freguesia disponibilizou-se
para procurar encontrar em conjunto com as entidades responsáveis pela política de habitação, a CML
e a GEBALIS, uma fórmula de intervenção capaz de melhorar a qualidade de vida dos residentes,
ainda que possa não corresponder ainda à solução definitiva para o conjunto dos problemas sentidos
localmente.
Foram feitas diversas sugestões quanto à necessidade de alterações ao percurso do serviço porta-aporta, foram formulados pedidos de intervenção junto da Carris para reforço da oferta de transporte
público, foram relatadas as dificuldades decorrentes do acesso dificultado aos serviços postais e foram
recolhidos contributos para iniciativas a desenvolver no território, aproveitando as dinâmicas dos
mediadores comunitários e procurando responder às necessidades mais prementes da população.
	
  

Foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.
	
  
	
  
	
  

Presidente Pedro Delgado Alves

___________________________________________________

Secretária Patrocínia César

___________________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

___________________________________________________

Vogal Pedro Grilo

___________________________________________________

Vogal Rogério Santos

___________________________________________________

	
  
	
  
	
  

