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Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(22/10/2013 – 13/12/2013)

Reunião de 19 de dezembro de 2013

Pavilhão de Inverno da Sede da EPUL
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Funcionamento da Junta de Freguesia
Organização do Executivo

Na sequência da primeira reunião do executivo para o mandato 2013-2017, realizada a
25 de outubro de 2013, foi realizada a seguinte distribuição de áreas de
responsabilidade pelos membros do Executivo:
Presidente
Pedro Delgado Alves

Secretária
Patrocínia César

Áreas de responsabilidade

 Coordenação Geral
 Planeamento Estratégico;
 Representação institucional e externa;
 Gestão administrativa:
 Reforma Administrativa da cidade;
 Modernização Administrativa;
 Recursos Humanos.
 Recenseamento Eleitoral
 Igualdade
 Juventude
 Cultura:
 Programação cultural
 Património cultural
 Preservação e divulgação da memória
histórica da Freguesia
 Proteção Civil






Gestão administrativa:
 Substituição do Presidente nas suas faltas e
impedimentos;
 Elaboração das atas das reuniões da Junta,
certificação de documentos e subscrição de
atestados
Desenvolvimento Social:
 Apoio social;
 Planeamento familiar;
 Terceira Idade;
 Saúde;
 Creches;
 Relação com as entidades integrantes da
Rede Social;
 Habitação;
Gestão do Balneário e lavadouro público.
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Tesoureiro
Artur Reis





Vogal
Eneida Godinho





Vogal
Pedro Ângelo






Vogal
Pedro Grilo





Gestão financeira e patrimonial;
Gestão administrativa:
 Execução do expediente da Freguesia;
 Coordenação dos serviços de atendimento à
população;
 Gestão
das
comunicações,
parque
informático e das tecnologias de informação
e conhecimento;
 Gestão, manutenção e reparações do
autocarro da Junta e outras viaturas que
venham a integrar os serviços da autarquia.
Relação institucional com as associações e
coletividades da Freguesia
Comunicação:
 Manutenção da página da Freguesia na
Internet e nas redes sociais e reformulação
da imagem da Junta de Freguesia;
 Boletim da Junta de Freguesia e novas
plataformas de comunicação.
Voluntariado
Organização de eventos
Espaços públicos:
 Limpeza, Saneamento e Higiene Urbana;
 Iluminação pública;
 Tráfego e infraestruturas viárias;
 Manutenção de mobiliário urbano;
Espaços verdes:
 Áreas ajardinadas e hortas urbanas;
 Ciclovias;
 Implantação dos parques infantis.
Desporto:
 Equipamentos e recintos desportivos;
 Organização e apoio a atividades e torneios,
promoção da prática desportiva e
dinamização da formação.
Projetos de Desenvolvimento e Intervenção local
Economia local:
 Emprego e Empreendedorismo;
 Comércio, serviços e turismo;
 Mercados e abastecimento público;
Ambiente e ordenamento do território:
 Planeamento, Urbanismo e Requalificação
Urbana;
 Mobilidade e plano de acessibilidades;
 Sensibilização ambiental.
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Vogal
Rogério Santos

 Educação:
 Acompanhamento das necessidades e
manutenção do parque escolar e Jardins-deinfância públicos;
 Diversificação da oferta extracurricular e
promoção da educação para a cidadania;
 Educação de adultos;
 Promoção da relação das escolas com a
comunidade;
 ATL da Freguesia.
 Dependências:
 Coordenação das medidas de prevenção,
incluindo o Centro de Artes e Formação
(CAF);
 Coordenação das medidas de dissuasão,
tratamento e reinserção e de ações de
sensibilização.

Foi igualmente determinado que a Secretária, Patrocínia César, seria a substituta legal
do Presidente nas suas falta e impedimentos e que o Tesoureiro, Artur Reis, exerceria
as suas funções em regime de tempo inteiro.

A Junta de Freguesia fixou ainda a periodicidade das suas reuniões como quinzenal, na
primeira 3ª feira de cada mês e na terceira 3.ª feira de cada mês (reunião pública), em
ambos os casos pelas 21h00. Ficou igualmente fixado o princípio da realização
descentralizada das reuniões públicas.
A Junta de Freguesia procedeu igualmente à delegação no seu Presidente de todas as
competências que o Regime Jurídico das Autarquias Legais contempla como
delegáveis, tendo fixado ainda uma delegação de competências para autorização de
realização de despesas até 5.000 €, em linha com os valores relativos a procedimentos
contratuais previstos no Código dos Contratos Públicos.
O executivo definiu ainda a o horário de atendimento à população, nos termos que se
seguem:
Presidente
Secretária
Tesoureiro
Vogal Eneida Godinho
Vogal Pedro Ângelo
Vogal Pedro Grilo
Vogal Rogério Santos

2.ª Feira: 15h00-18h00
2.ª Feira: 09h30-12h30
5.ª Feira: 10h00-13h00
2.ª Feira: 09h00-12h00
5.ª Feira: 13h00-15h00
3.ª Feira: 18h00-20h00
2.ª Feira: 19h00-21h00
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Reuniões do Executivo

No período em análise, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas:










25 de outubro
6 de novembro
12 de novembro
19 de novembro (Reunião pública, realizada na sede da EPUL)
26 de novembro
27 de novembro
4 de dezembro (Reunião pública, realizada na sede da ART)
10 de dezembro
13 de dezembro
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Reuniões de trabalho e apresentação

O início de funções a 22 de outubro foi imediatamente marcado pelo início de reuniões
de trabalho e de apresentação do novo executivo às muitas entidades da Freguesia do
Lumiar.
Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
FEPODABASES
Clube de Pescadores da Musgueira Norte
Clube Desportivo e Recreativo do Bairro da Cruz Vermelha
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Recreativo Águias da Musgueira
Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar
Clube de Ténis do Paço do Lumiar
Academia 1.º de Junho de 1893
Académico Clube de Ciências
Colégio São João de Brito (no âmbito do Eco-Escolas)
Grupo do Desporto do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa
Cineclube de Telheiras
Centro de Convívio do Paço do Lumiar
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Centro Social da Musgueira
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Associação Viver Telheiras (Reunião de Parceiros)
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (plenário)
Associação Viver Telheiras (reunião com direção)
Reunião de parceiros do Agrupamento de Escolas do Alto do
Lumiar
Reunião de parceiros do projeto K-Cidade (F. Aga Khan)
Associação Internacional de Estudantes de Economia (AIESEC)
Casa da Europa do Distrito de Lisboa
Grupo da Toxicodependência da Comissão Social de Freguesia
Associação CLIP
Associação Transparência e Integridade
Recreativo Águias da Musgueira
Refood (Telheiras e futuro núcleo do Lumiar)
Associação de Residentes de Telheiras (ART)
Paróquia Nossa Senhora das Portas do Céu

6 de novembro
6 de novembro
6 de novembro
6 de novembro
7 de novembro
7 de novembro
7 de novembro
7 de novembro
8 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
14 de novembro
14 de novembro
15 de novembro
18 de novembro
19 de novembro
19 de novembro
20 de novembro
21 de novembro
21 de novembro
22 de novembro
27 de novembro
27 de novembro
28 de novembro
2 de dezembro
3 de dezembro
4 de dezembro
6 de dezembro
6 de dezembro
9 de dezembro
9 de dezembro
12 de dezembro

A Junta de Freguesia aderiu à Parceria Local do Centro de Convergência de Telheiras e
tornou-se membro do Conselho Consultivo do CLIP, tendo assegurado a sua
participação direta no Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e nas reuniões de
parceiros do projeto K-Cidade e dos agrupamentos escolares.
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Representação da Junta de Freguesia em eventos

O Presidente e os membros do executivo asseguraram a presença da Junta de
Freguesia em diversas atividades realizadas no território do Lumiar, nomeadamente:
Cerimónia de homenagem aos Combatentes, no cemitério
do Lumiar
Magusto do Centro de Convergência de Telheiras
Magusto do Lumiar (Agrupamento Escuteiros)
Magusto da Associação de Moradores do BCV
Hastear da bandeira Eco-escolas (Colégio S. João de Brito)
Comemoração do Ano Novo Hindu – Diwali Show
Concerto de apresentação do novo órgão do Colégio de S.
João de Brito
Recital de Piano de Comemoração do Bicentenário da
República do Paraguai, no Palácio Foz
UEFA Futsal Cup
Sede de Agrupamento 66 (Escuteiros)
Entrega das bolsas de estudo dos Leões de Portugal
Reunião da Distrital de Lisboa da ANAFRE, no ISEC
Urban Market da ARAL, no Parque Oeste
Corrida Sporting
Conferência do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
na sede da ADFA
Festa de Natal da Academia do Lumiar

2 de novembro

9 de novembro
9 de novembro
11 de novembro
14 de novembro
16 de novembro
17 de novembro
22 de novembro

23 de novembro
23 de novembro
27 de novembro
30 de novembro
30 de novembro
1 de dezembro
3 de dezembro

8 de dezembro
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Representação e relações institucionais
Assembleia Municipal

No quadro institucional, o Presidente da Junta de Freguesia participou nas reuniões da
Assembleia Municipal relativas ao novo mandato 2013-2017, que se realizaram nos
dias 24 de outubro (Instalação e eleição da Mesa), 26 de novembro e 10 de dezembro
(Debate Temático sobre a “Colina de Santana”). Estão agendadas reuniões para 16 e
17 de dezembro, para aprovação do Orçamento e Plano do Município.
O Presidente integrará as seguintes Comissões da Assembleia Municipal:





6.ª Comissão – Direitos Sociais e Cidadania (efetivo)
7.ª Comissão – Cultura, Educação, Juventude e Desporto (efetivo)
2.ª Comissão – Economia, Turismo, Inovação e Internacionalização (suplente)
3.ª Comissão – Ordenamento do Território, Urbanismo e Reabilitação Urbana
(suplente)

Associação Nacional dos Municípios Portugueses

O Presidente foi eleito pela Assembleia Municipal como delegado ao Congresso da
ANMP em representação dos presidentes de Junta de Freguesia do concelho de Lisboa,
tendo participado na reunião realizado em Santarém no dia 23 de novembro.
Associação Nacional de Freguesias

O Presidente participou na reunião da Distrital de Lisboa da ANAFRE, preparatória do
Congresso daquela associação, que se realizou no território da Freguesia, no auditório
do ISEC, no dia 30 de novembro.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados 192 atendimentos sociais e 7 visitas domiciliárias.
Estágio curricular

Promoção de estágio curricular de 3º ano, de uma aluna da licenciatura de Serviço
Social da Universidade Lusófona.
Banco Alimentar contra a Fome

Desde 1997, a JFL no âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar Contra a
Fome, procede à distribuição mensal de Cabazes Alimentares a famílias carenciadas da
Freguesia. O B.A armazena os alimentos, controla a sua qualidade e mediante
protocolo estabelecido, credencia as Instituições que trabalham localmente com
populações desfavorecidas, para o levantamento dos mesmos.
De referir, que a seleção dos beneficiários deste apoio é precedida de uma avaliação
individual dos casos de carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social pela
Técnica de Serviço Social, ou encaminhamentos realizados por outras Instituições
Sociais que atuam na freguesia (Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, entre
outras).

No último trimestre foram apoiados com cabazes alimentares 45 agregados familiares
da freguesia, num universo de cerca de 200 pessoas.
Foram ainda entregues com carácter de urgência 37 sacos de urgência.
Eventos e atividades realizados


30/10/2013: PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM SOCIAL SÉNIOR

O GIAI - Grupo Interinstitucional de Apoio a Idosos, é um grupo que integra várias
instituições e entidades que desenvolvem atividades com o público sénior, em
território das Freguesias do Lumiar e Santa Clara.
Com inicio em 2006, o Fórum Social Sénior é uma iniciativa promovida anualmente
pelo Grupo Interinstitucional de Apoio a Idosos, pensada para os idosos da
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comunidade local, visando congregar esforços das três ex -Juntas de Freguesias
limítrofes, Lumiar, Ameixoeira e Charneca.

Nos últimos anos a participação e envolvimento dos respectivos Presidentes foi
testemunho do interesse partilhado em promover esforços para um efectivo apoio
àqueles que na faixa etária mais avançada beneficiam de atividadesde informação
e motivação para a realização do seu potencial humano, e de apoio na realização
do seu projecto de vida. No corrente ano o Presidente da Junta foi convidado a
moderar o 1º Painel, subordinado ao tema “Ser cidadão do Mundo”.


09/11/2013: PASSEIO SÉNIOR A MARVÃO: FEIRA DA CASTANHA E ÁS RUÍNAS
DA CIDADE ROMANA DE AMMAIA

Realizou-se neste dia o último passeio mensal de 2013, com a presença da Vogal da
Ação Social, Patrocínia César e do Presidente da J.FL, Pedro Delgado Alves,
envolvendo 54 idosos da freguesia.


11/11/2013: BAILE DE S. MARTINHO – MAGUSTO, LAR MILITAR DA CRUZ
VERMELHA

Atividade promovida pela JFL em parceria com todas as instituições de idosos da
Freguesia: Centro Social da Musgueira, Cajil, Leões de Portugal, Centro de Convívio
do Paço do Lumiar, Carmoteca, e Inválidos do Comércio. Esta atividade visa
combater o isolamento social e envolveu cerca de 200 idosos, tendo contado com
a presença do Presidente, Secretária e Tesoureiro da JFL.


16/11/2013: PROJECTO DE TEATRO "O BAIRRO" PELO GRUPO DE TEATRO
JOANA, NA QUINTA DAS CONCHAS. PROGRAMA MAIS CULTURA DA CML

O programa Mais Cultura nasceu de um desafio lançado pela CML, às Juntas de
Freguesia com o objetivo de aproximar a programação cultural dos habitantes dos
bairros da cidade.
Programar em rede com artistas e Juntas de Freguesia e levar projectos artísticos
de grande qualidade a públicos que por razões culturais, sociais ou mesmo
económicas não se deslocam aos locais tradicionais de oferta cultural da cidade são
os principais objetivos desta iniciativa.
A atividade consistiu em uma performance comunitária realizada por habitantes e
atores do grupo, criada a partir de pesquisa de personagens, acontecimentos,
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histórias e tradições locais, e da criação de percursos e histórias imaginadas, com
os ensaios, ao nível da expressão dramática e construção de adereços.

Após 2 semanas de ensaios com um núcleo de cerca de 25 crianças do Centro de
Artes e Formação da JFL, e de 15 idosos do Centro de Convívio do Paço do Lumiar e
do Centro de Dia do Centro Social da Musgueira. A performance realizou-se dia 16
de Novembro na Quinta das Conchas e contou com a presença do Presidente e do
executivo da JFL.


16/11/2013: CICLO DE CINEMA ROTAS & RITUAIS, NO CINEMA S. JORGE



18/11/2013: REUNIÃO DE TRABALHO COM AS INSTITUIÇÕES DE IDOSOS DA
FREGUESIA



27/11/13: JANTAR ANUAL DE ENTREGA DAS BOLSAS DE ESTUDO, LEÕES DE
PORTUGAL

Participação da Técnica de Serviço Social, como oradora no debate que vai
encerrar o ciclo de cinema Rotas & Rituais organizado pela EGEAC da Câmara
Municipal de Lisboa, subordinado ao tema da terceira idade;

Os Leões de Portugal nasceram em 1984 como Grupo de Solidariedade
Sportinguista, passando em 1997, reconhecida a sua utilidade pública, a Instituição
Particular de Solidariedade Social. Neste sentido assume como objetivo principal
promover ações sociais e atividades em benefício dos sócios do SCP e seus
familiares. Desde a sua origem, têm oferecido apoio aos sportinguistas e seus
familiares, tendo como destinatários os seniores, no combate à exclusão social,
bem como os jovens no apoio aos estudos mediante a atribuição de bolsas de
estudo nos diferentes níveis de ensino – básico, secundário e superior. Nos últimos
5 anos a JFL na área da Ação Social, tem-se assumido como patrono de uma bolsa
do ensino secundário. Este ano estiveram presentes no Jantar o Sr. Presidente da
JFL e a Vogal para a Ação Social.


29/11/2013: REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA
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29/11/2013: REUNIÃO DE TRABALHO COM A ASS. RESIDENTES DO ALTO DO
LUMIAR



29/11/2013 e 03/12/2013: SABERES E SABORES DE NATAL WORKSHOP DE
COMPOTAS E BISCOITOS, NOS LEÕES DE PORTUGAL

Realização de 2 workshops de doçaria de natal, em parceria com as instituições de
idosos, envolvendo em cada dia cerca de 60 pessoas.


30/11/2013 E 21/12/2013: HISTÓRIAS DE PASTA DE AÇÚCAR, PEÇA DE TEATRO
INFANTIL, PELOS INADAPTADOS, NO MUSEU DO TEATRO.

Espetáculo interativo, para a infância, que envolvem contos e sentidos muito
apurados, adoçando os sentidos dos miúdos e graúdos. No âmbito do Programa
Mais Cultura da CML, a JFL promoveu 2 sessões de contos infantis, no Museu do
Teatro envolvendo em cada sessão cerca de 50 participantes.


03/12/2013: REUNIÃO DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA DA COMISSÃO
SOCIAL DE FREGUESIA DO LUMIAR, NO CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA



03/12/2013: SABERES E SABORES DE NATAL WORKSHOP DE BISCOITOS, NOS
LEÕES DE PORTUGAL



05 e 06/12/2013: BAZAR DE NATAL NO MERCADO DO LUMIAR

Promovido por uma parceria institucional que reúne diversas instituições da
freguesia, o Bazar de Natal visou a venda dos trabalhos manuais desenvolvidos
pelos utentes das instituições, valorizando assim o trabalho realizado pela
comunidade, e ao mesmo tempo dar visibilidade à instituição. A concretização
desta iniciativa ficou a dever-se ao esforço extraordinário de um conjunto de
instituições que trabalham durante todo o ano com a a população do Lumiar.
Este ano pela primeira vez, realizou-se no Mercado do Lumiar, visando revitalizar
este espaço da freguesia, e impulsionar as vendas da quadra natalícia. Os
comerciantes aderiram á iniciativa assim, como 25 instituições e artesãos locais,
que ali tiveram as suas bancas. O executivo marcou presença em ambos os dias.
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09/12/2013: REUNIÃO DE TRABALHO COM OS NÚCLEOS REFOOD TELHEIRAS E
REFOOD LUMIAR



09/12/2013 e 10/12/2013: SESSÕES DE CINEMA: O Principezinho, e Amália, no
auditório Inválidos Comércio.

Esta atividade, organizada em parceria com as instituições de idosos do Lumiar no
âmbito da programação É Natal no Lumiar, contou com cerca de 70 participantes
em cada sessão.


11 e 12/12/2013: CIRCUITO LISBOA ILUMINADA;



13/12/2013: PINHEIRO SOCIAL

Nestes dias ao anoitecer 110 cidadãos seniores, participaram no Circuito Lisboa
Iluminada, ao som de cânticos de natal percorreram as principais artérias da
cidade: Lumiar, Av. da Liberdade, Baixa, Chiado, Príncipe Real, Terreiro do Paço, Pç.
Londres, Av. Roma, Alvalade. A noite terminou na Pastelaria Trenó, onde todos os
participantes convivem, num lanche tardio, com o tradicional Bolo-rei,
acompanhado de um chá quente.

Os participantes tiveram a oportunidade de decorar coletivamente uma árvore de
Natal, com materiais recicláveis realizados pelos idosos/jovens nas respetivas
instituições. A iniciativa visou envolver a comunidade na decoração da freguesia,
promovendo e potenciando o trabalho social realizado com os idosos.
Estiveram presentes todas as instituições de idosos da freguesia, a saber:
•
•
•
•
•
•

Centro de Convívio do Paço do Lumiar;
CAJIL
Centro de Dia do Centro Social da Musgueira
Carmoteca
Leões de Portugal
Inválidos do Comércio

Esteve também presente uma instituição de crianças e jovens, o Centro de Artes e
Formação da JFL. Num total de cerca de 100 participantes, a atividade pelo
interesse suscitado, teve a cobertura em direto de uma equipa de reportagem da
SIC, para a rubrica "A Caminho do Natal", do Programa Tardes da Júlia.
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Eventos e atividades agendados


17/12/2013: ALMOÇO DE NATAL DO LAR MILITAR DA CRUZ VERMELHA



17/12/2013: VISITA À ALDEIA NATAL, NO PARQUE EDUARDO VII;



17/12/2013: VISITA AO CIRCO DE LUZ, TERREIRO DO PAÇO
A fachada do Terreiro do Paço receber um espetáculo de vídeo mapping e
animação 2D e 3D musical. Chama-se Circo de Luz e é uma criação dos artistas
Nuno Maya e Carole Purnelle, do atelier "O Cubo". Dado o interesse
demonstrado pelos idosos em assistir a esta iniciativa, a JFL promove uma ida
ao Terreiro do Paço, a 54 idosos.



18/12/2013:INAUGURAÇÃO DO NOVO NÚCLEO RE-FOOD LUMIAR
A JFL estará presente na inauguração do novo núcleo Re-food Lumiar.

Apoios a instituições

Foi prestado um reforço do apoio social na quadra natalícia através da atribuição de
subsídios de apoio social às seguintes instituições da Freguesia:













ADFA – Associação de Deficientes Forças Armadas (1.000,00€)
Associação de Moradores BCV – Espaço Sénior (1.000,00€)
Associação de Pais Educação Crianças Deficientes Auditivas (1.000,00€)
APCL – Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (1.000,00€)
Banco do Tempo do Lumiar (1.000,00€)
Carmoteca (1.000,00€)
CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar (1.000,00€)
Centro Social da Musgueira (1.000,00€)
Crinabel (1.000,00€)
Inválidos do Comércio (1.000,00€)
Lar Militar da Cruz Vermelha (1.000,00€)
Leões de Portugal (1.000,00€)

Foi ainda atribuído um apoio suplementar ao Centro Social da Musgueira, no valor de
7.000€ com vista ao equipamento do pavilhão desportivo das novas instalações.

A Junta colaborou ainda com a SCML, em 12 de dezembro no âmbito do programa
Intergerações (Iniciativa de contagem dos sem-abrigo na área da Freguesia.
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ESPAÇOS VERDES


Arranque da avaliação da transferência de competências para a esfera da
Freguesia, com levantamento dos quadros contratuais da Freguesia e
solicitação de informação sobre o quadro municipal;



Celebração de contrato com a empresa OpusGarden para manutenção das
áreas ajardinadas protocoladas com a Câmara Municipal de Lisboa pelo período
de 3 meses, valor mensal de € 9.943,58, e valor total de € 29.830,74.



Efetuadas diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa, tendo em vista a
plantação de árvores em caldeiras vazias, nomeadamente, nos seguintes locais:
 Rua Raúl Mesnier du Ponsard;
 Rua Prof. Francisco Gentil;
 Rua Luís de Freitas Branco.



Efetuadas diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa, tendo em vista a
poda de árvores, nomeadamente, nos seguintes locais:
 Rua Prof. Armindo Monteiro;
 Rua Luís de Freitas Branco;
 Rua Prof. Prado Coelho.
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ESPAÇO PÚBLICO
REDE VIÁRIA


Foi solicitada periodicamente à Direção Municipal de Projetos e Obras da CML
a reparação do betuminoso de vários arruamentos da Freguesia,
nomeadamente nas ruas Estrada do Paço do Lumiar, Rua Dr. Henrique Martins
Gomes, Rua Maria Alice, Rua Prof. João Castro de Mendes; Rua Prof. Salazar de
Sousa, Rua Maria Albertina, Rua Pedro Queirós Veloso, Rua Alfredo Trindade;
Rua Prof. Bento Jesus Caraça; Azinhaga das Lajes; Avenida Rainha D. Amélia;
Rua Leopoldo de Almeida; Alameda das Linhas de Torres; Rua António Stromp;
Azinhaga da Fonte Velha.



Efetuadas diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa para a pintura de
passagens de peões, nomeadamente, na Rua José Galhardo e na Rua Cipriano
Dourado.

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO


Colocação de pilaretes na Rua Prof. Manuel Valadares, pelo valor de € 221,40.



Reparação de passeio frente ao n.º 40 da Rua Amílcar Cabral, pelo valor de €
190,65.



Fornecimento e colocação de corrimão na Estrada do Desvio com a Rua José
Pinto Correia., pelo valor de € 393,60.



Levantamento de lajetas que se encontram abatidas e fornecimento de lajetas
para a Rua Garcia Resende, no acesso à Rua André Gouveia e na Rua André de
Gouveia no acesso à Calçada de Carriche, pelo valor de € 875,86.



Reparação de lancil que dá acesso à garagem do n.º 13 da Estrada do Lumiar,
pelo valor € 624,84.



Fornecimento e colocação de pilaretes amovíveis na Rua Hermano Neves, pelo
valor de € 307,50.
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Foi solicitada à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa e
colocado na plataforma “ Na minha rua”, a substituição de várias lâmpadas
fundidas em diversos arruamentos, designadamente nas Ruas:
o Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
o Rua Virgínia Vitorino;
o Rua José Travassos;
o Rua Prof. Luís Reis Santos;
o Rua Hermínio Monteiro;
o Rua Quinta das Conchas;
o Alameda das Linhas de Torres;
o Rua Prof. Orlando Ribeiro;
o Rua Ladislau Patrício (interior da Quinta das Conchas)
o Rua Leopoldo de Almeida;
o Rua Manuel Guimarães;
o Quinta do Olival;
o Rua Prof. Manuel Viegas Guerreiro;
o Rua Luís de Freitas Branco;
o Azinhaga da Cidade;
o Rua Rainha D. Luísa de Gusmão;
o Rua Vítor Cunha Rego;
o Rua Dr. Henrique Martins Gomes/túnel passagem para a Alameda;
o Rua Virgínia Vitorino;
o Praça Rainha D. Filipa;
o Estrada do Paço do Lumiar



Foi igualmente requerida a reparação de candeeiros nos seguintes locais:
o Rua José Travassos;
o Rua Arnaldo Ferreira;
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Iluminação de Natal

Foi colocada a iluminação de Natal em diversos arruamentos da Freguesia, tendo-se
optado por uma redução da verba face ao inicialmente orçamentado, assegurando
uma alocação de recursos distinta em período de maior contenção, sem no entanto
prescindir da iluminação natalícia. Teve, pois, lugar a adjudicação da iluminação
natalícia a LX Fest Forever de Neilivane Santos, pelo valor de €10.000,00, nos seguintes
locais da Freguesia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azinhaga dos Ulmeiros (Jardim em frente à Comunidade Hindu) - 1
Peça;
Rua Agostinho Neto - Enfeitar árvores;
Rua Professor João Barreira (acesso à Rua Professor Prado Coelho Alto da Faia) - 1 Peça;
Rua Direita (Paço do Lumiar - Junto ao Centro de Convívio do Paço
do Lumiar e do Colégio Manuel Bernardes) - Enfeitar uma árvore;
Rua República do Paraguai (Jardim em frente à Junta de Freguesia) 1 Peça e Estrutura cónica em forma de árvore de Natal colocada na
entrada da Junta de Freguesia do Lumiar);
Largo onde confluem as ruas Alexandre Ferreira e Professor João
Cândido de Oliveira - Enfeitar árvores;
Alameda das Linhas de Torres - 3 Peças.
Avenida Carlos Paredes (Rotunda no final) - Árvore em Led's;
Rua Alexandre Ferreira (Entrada dos Inválidos do Comércio) - 1 Peça;
Mercado do Lumiar, Edifício da Universidade da Terceira Idade e
Junta de Freguesia do Lumiar - Enfeitar fachadas;
Rua Francisco Gentil - 1 Peça;
Rua Silva Tavares - Enfeitar árvores em frente ao CC Mouras;
Rua João Barreiras - 2 Peças.
Avenida Rainha D. Amélia - 2 Peças;
Largo de São Sebastião (Ermida de S. Sebastião) - Enfeitar fachada;
Largo S. João Baptista (Igreja S. João Baptista) - Enfeitar fachada;
Rua Agostinho Neto (Inicio) - 1 Peça;
Estrada de Telheiras (Igreja de Nossa Senhora das Portas do Céu) Enfeitar fachada;
Avenida Maria Helena Vieira da Silva (Igreja de Nossa Senhora do
Carmo) - Enfeitar fachada;
Rua Cordeiro Ferreira (Largo frente ao Pingo Doce) - Enfeitar árvores.
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Coordenação

EDUCAÇÃO



Conforme identificado na seção do relatório relativa às reuniões de trabalho, o
Presidente e o vogal da Educação reuniram com todos os diretores dos
Agrupamentos da Freguesia. Adicionalmente, o vogal da Educação procedeu ainda
a visitas a cada uma das escolas cuja manutenção está a cargo da Junta de
Freguesia do Lumiar, para proceder ao levantamento das necessidades imediatas
e para articular as atividades a apoiar e a desenvolver em conjunto;



Reunião com as associações de Pais do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra;



Participação do Presidente no hastear da Bandeira Eco-escolas no Colégio São
João de Brito, seguida de reunião do respetivo conselho;

Apoios





Atribuição de Subsídios aos Agrupamentos no âmbito das Festividades de Natal
400 euros a cada um, totalizando 1200 euros;
Atribuição de subsídio á Associação Espaço Mundo para trabalho de um monitor
como Pai Natal para entrega de presentes nas Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins
de Infância;
Aquisição de 3000 estojos de Natal com afia, lápis, borracha e régua para oferecer
às crianças do 1º Ciclo e Jardins de Infância;
Distribuição de 150 bilhetes à Escola Prof. Cordeiro Ferreira (EB1 nº 91) para visita
à Aldeia de Natal, no Parque Eduardo VII;

Reparações


Efetuadas pequenas reparações nos seguintes estabelecimentos de ensino:
a) Jardim de Infância de Telheiras, no valor de 2 692,47 euros;
b) Escola Básica Nº 57, no valor de 2 317,32 euros;
c) Escola Básica da Quinta dos Frades (nº 31), no valor de 862,23 euros;
d) Jardim de Infância do Lumiar, no valor de 351,78 euros;
e) Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34), no valor de 2 177,1 euros;
f) Escola Básica do Alto da Faia, no valor de 36,90 euros;
g) Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (nº91) no valor de 332,1 euros.



Pintura das marcações do recinto desportivo da Escola D. José I, no valor de
2946,34 euros, no quadro de intervenção de relevo comunitário.
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COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Coordenação e manutenção




Contratação de uma monitora através de protocolo com o IEFP;
Contratação de 3 monitores para as atividades das Férias de Natal;
Efetuadas reparações no edifício da Componente de Apoio à Família no valor
de 2 120,5 euros

Atividade regular


Atendimento aos Encarregados de Educação;



Distribuição dos pequenos-almoços às crianças abrangidas e que frequentem a
Componente de Apoio à Família no período da manha;



Início de atividades do projeto de 2013/2014 sobre os Direitos das Crianças



Desenvolvimento de atividades semanais (diferentes técnicas de pintura,
recorte, desenho de forma, construção de autorretratos, debates alusivos a
diferentes temas, cinema com pipocas, contos e lendas, construção de objetos
vários como sacos de pano pintado, porta-chaves em estanho, colares,
pregadeiras, etc.);



Início das aulas de minibasquete às quintas-feiras;



Desenvolvimento
de
atividades
reciclagem/reaproveitamento:

no

âmbito

do

projeto

de

- Vindimas: pintura de uvas de barro, construção de cesto de vindima
com verga e cachos de uvas em barro pintado

- Halloween – debate sobre o que é o Halloween, construção teia
aranha com desperdícios de lã, construção de aranhas e morcegos com
papel higiénico e outros materiais, construção fantasmas e esqueletos
com desperdícios de cartolina.
- Magusto – fabrico da maria castanha com filtros de café e castanhas,
fabrico de castanhas com desperdícios, de pacotes para castanhas e
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oferta de castanhas assadas e cozidas a todas as crianças presentes na
Componente de Apoio à Família.
- Inverno/ Outono – construção de esquimó em cartolina e de moinhos
de vento, recorte e colagem de folhas, decoração das salas com
materiais de desperdício

- Natal – leituras e lendas de natal, fabrico de porta canetas com latas e
madeira pintada, de copos com molas da roupa, de estojos com restos
de tecido, de estrelas com paus de madeira para presentes, de árvores
de natal em origami, de bolsas de telemóvel que as crianças coseram
em tecido, do presépio para oferta aos pais, de botas de natal, do
presépio da CAF, de árvores de natal com trapilho, de árvore de natal
com rolos de papel higiénico e de cozinha.
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DEPENDÊNCIAS
Eixo de intervenção 1 – Fomentar a criação de projetos de vida


Apoio escolar: A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na
realização dos trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e
organização de cadernos escolares. A atividade está a ser desenvolvida em
parceria com o Banco de Voluntariado de Lisboa e o Colégio São João de Brito.

Eixo de intervenção 2 – Desenvolvimento de competências pessoais e sociais


Gabinete de Produção: O Gabinete de Produção é uma atividade de expressão
sociocultural que utiliza os meios audiovisuais, nomeadamente a escrita, o
vídeo, a fotografia e a informática para potenciar o sucesso individual. Neste
trimestre realizaram-se: telejornal, CSI e Filme Mudo.

Eixo de intervenção 3 – Promoção de uma gestão adequada dos tempos livres


Danças Africanas e Danças Hip-Hop: Estas atividades têm como base de
trabalho os grupos “Wesa”, “Balumukas” e “R’Girls”. Têm como objetivo
estimular
diversas
competências
socioculturais,
nomeadamente,
relacionamento interpessoal, concentração, disciplina, expressão corporal,
expressão emocional e criatividade. No âmbito das danças foram apresentadas
diversas coreografias na Festa de Natal do Centro de Artes e Formação. A
atividade de Danças está a ser implementada em parceria com a Associação
Espaço Mundo, com sede no Alto do Lumiar.



Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo
(música e letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e
incremento da técnica da execução instrumental. A atividade visa também
desenvolver competências ao nível do relacionamento interpessoal e da
coordenação motora, através da execução instrumental. No âmbito da
atividade de expressão musical foram apresentados diversos momentos
musicais na Festa de Natal do Centro de Artes e Formação.
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Expressão Dramática: A expressão dramática tem como base de trabalho o
grupo de teatro do CAF. Pretende-se estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente a escrita, leitura, expressão oral e corporal,
relacionamento interpessoal, criatividade, comunicação, empatia, disciplina de
trabalho, concentração e trabalho de grupo.

Festival Panos – Participação no workshop de teatro dinamizado pela
Culturgest;
Festa de Natal – Participação na festa de Natal com diversas peças de teatro.

Programa Mais Cultura - “O Bairro”: performance de teatro apresentada na
Quinta das Conchas sob a direção da companhia de teatro Joana.

Programa Mais Cultura - “O Baile”: performance de teatro/dança apresentada
na Quinta das Conchas sob a direção da Companhia Sou.

Workshop de teatro comunitário: parceria realizada com a Crinabel (Marco
Paiva)


Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 2 salas: uma
destinada às crianças que frequentam os 1.º e 2.º ciclos e outra aos jovens que
frequentam o 3.º ciclo e o ensino secundário. Estas são dinamizadas
diariamente com diversas atividades de animação.



Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.



Coder Dojo: realização de duas sessões sobre programação informática para
crianças em parceria com a Universidade Europeia.



BrinCAF: Ocupação de tempos livres através do jogo e do brincar.



Aliment’Arte: Espaço dinamizado semanalmente que pretende de uma forma
estruturada o contacto com diferentes técnicas culinárias e a sua aplicação nas
rotinas diárias de crianças e jovens. O projeto visa promover uma alimentação
saudável e equilibrada.



Artes Plásticas: A criatividade e a expressão livre estão na base deste ateliê,
onde se pretendem explorar as potencialidades da reutilização dos resíduos
sólidos e diversas técnicas de expressão plástica. Foram realizados diversos
exercícios, tanto individuais como grupais.
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Atividades pontuais






Horta

Festa de Natal: realização da festa de Natal: teatro, pinturas faciais, dança e
música.
ATL de Fotografia: realização de sessões fotográficas com a finalidade de contar
uma narrativa, neste caso específico.
Atividades de Férias de Natal: Realização das seguintes atividades: cinema
“Frozen”; teatro: “Zorro” e “Robin Hood”, Kidzania e Circo Chen.
Bazar de Natal: Dinamização da Quermesse no mercado do Lumiar
Cinema: Visualização dos filmes “Polar Express” e “Principezinho” na
Associação Inválidos do Comércio.

Criação e manutenção da horta do Centro de Artes e Formação.
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CULTURA
Programação de Natal

Com vista a reforçar o conhecimento das atividades culturais, sociais e recreativas
desenvolvidas no território da Freguesia, a Junta do Lumiar promoveu a organização
de uma Agenda de Natal, integrando as suas atividades (às quais acrescerá um
Concerto de Reis) e as de outros parceiros no território. O resultado traduz-se no
seguinte quadro de eventos divulgados pela população:

























1/12 - A LOJA DOS SONHOS, pela Cativar, TEATRO INFANTIL
3/12 - WORKSHOP DE BISCOITOS
5 e 6/12 - BAZAR DE NATAL
7/12 - ENCADERNAÇÃO À ANTIGA - WORKSHOP
7/12 - NATAL SOLIDÁRIO - RECOLHA DE ALIMENTOS
8/12 - UM NATAL ESPECIAL, pelo Muzumbos, TEATRO INFANTIL
9/12 - FESTA DE NATAL DA ACADEMIA
10, 17, 19 e 26/12 - FIADEIRAS DE HISTÓRIAS “ Os Dez Desejos de Natal”, de
Claire Freedman
10/12 - UM PRESENTE PARA SI, Exposição por Florbela Boavista INAUGURAÇÃO
11 a 13, 18 a 20/12 - VIAGEM À RODA DO NATAL - Contos e lendas de
diferentes continentes
11 e 12/12 - CIRCUITO LISBOA ILUMINADA
13/12 - PINHEIRO SOCIAL
14/12 - NATAL SOLIDÁRIO – JOGOS DE MINI BASKET
15/12 - A LOJA DOS SONHOS, pela Cativar, TEATRO INFANTIL
15/12 - CONCERTO DE NATAL DO LUMIAR
17/12 - ALDEIA NATAL - LISBOA
21/12 - HISTÓRIAS DE PASTA DE AÇUCAR, pelos Inadaptados, TEATRO INFATOJUVENIL
21/12 - CONTOS BEM DISPOSTOS
21/12 - PARTILHA DA LUZ DA PAZ DE BELÉM
21/12 - NEON SUN + CLIMA, MÚSICA AO VIVO
22/12 - A LOJA DOS SONHOS, pela Cativar, TEATRO INFANTIL
22/12 - MACBETH, pelo Chapitô, seleção oficial do programa Mais Cultura da
CML, TEATRO
5/1 - GOSPEL COLLECTIVE, MÚSICA AO VIVO
6/1 - VAMOS CANTAR AS JANEIRAS
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Divulgação de publicações

Colocação da monografia do Lumiar e de exemplares das Atas das Jornadas HistóricoCulturais para livrarias especializadas (Livraria Municipal e livrarias dedicadas à
olissipografia)
Apoios

Apoio ao Coro de Santo Inácio para a aquisição do novo órgão de tubos da Igreja do
Colégio de São João de Brito (2.000 €)
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DESPORTO


Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado
para as coletividades (atividades regulares das Coletividades em diversas
modalidades e jogos Oficiais das Coletividades em diversas modalidades)



Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Polidesportivo do
Alto da Faia disponibilizado para as coletividades e grupos informais (atividades
regulares das Coletividades em diversas modalidades e jogos Oficiais das
Coletividades em diversas modalidades)



Continuação da dinamização e acompanhamento do funcionamento das Escolas de
Desporto do J. F. Lumiar das diversas modalidades:
 Andebol N.º 1;
 Atletismo;
 Basquetebol N.º 1;
 Basquetebol N.º 2;
 Basquetebol N.º 3;
 Basquetebol N.º 4;
 Boxe;
 Futebol 11 N.º 1;
 Futebol 11 N.º 2;
 Futsal N.º 1;
 Futsal N.º 2;
 Karaté;
 Ginástica de Manutenção;
 Ténis;
 Ténis de Mesa;
 Xadrez.

Reparações nas Instalações Desportivas:



Atribuição de Subsídio ao Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz
Vermelha para reparação telhado sala de Boxe e Jiu-Jitsu - € 250,00.
Continuidade do Protocolo com a Escola Secundária do Lumiar permitindo o
estágio dos alunos do Curso Tecnológico de Desporto nesta Junta de Freguesia;
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Apoios

Atribuição de Subsídios às Coletividades da Freguesia para apoio às atividades
desportivas:






















Academia Musical 1º de Junho 1893 – Basquetebol - € 5000,00;
Académico Clube de Ciências – Futsal - € 3000,00;
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha – Atletismo - € 1000,00;
Associação de Residentes de Telheiras – Andebol - € 1000,00;
Associação de Residentes do Alto do Lumiar – Rugby - € 1000,00;
Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Pesca Desportiva - €
1000,00;
Centro Social da Musgueira Mediateca / MEDIATECA – Futsal - € 1000,00;
Clube de Ténis do Paço do Lumiar – Ténis - € 1000,00;
Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha – Boxe - € 1000,00;
Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11 – Futebol 11 - € 5000,00;
Sporting Clube de Portugal – Basquetebol - € 1000,00;
Sporting Clube de Portugal – Ténis de Mesa - € 1000,00.
Oferta de Material desportivo às Coletividades da Freguesia:
Academia Musical 1º de Junho 1893 – 30 equipamentos e 12 Bolas de
Basquetebol;
Académico Clube de Ciências – 81 Equipamentos e 12 Bolas de Futsal;
Associação de Residentes de Telheiras – 22 Equipamentos e 12 Bolas de
Andebol;
Associação de Residentes do Alto do Lumiar – 24 Equipamentos de
Basquetebol;
Centro Social da Musgueira Mediateca / MEDIATECA – 20 equipamentos e 6
Bolas de Futsal;
Clube de Ténis do Paço do Lumiar – 12 Guarda-sóis para Ténis;
Recreativo Águias da Musgueira – 85 equipamentos de Futebol 11;
Sporting Clube de Portugal – 30 Equipamentos e 12 Bolas de Basquetebol.



Apoio a Ação de formação de treinadores de Basquetebol – “Clinic Selecções
Nacionais Jovens / FIBA Europe 2013” – realizado no dia 7 de Dezembro no
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar – Cedência
instalações e Almoço para preletores;



Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Cedência de transporte – para
deslocação das equipas de Futebol 11 no dia 13 de Outubro.
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Apoio Academia Musical 1º de Junho de 1893 – Cedência de transporte – para
as equipas de Basquetebol nos dias 26 de Outubro, 16 e 30 de Novembro e 14
de Dezembro;



Apoio ao Grupo “Os Metralhas BTT – Cedência de transporte – para deslocação
da equipa de BTT no dia 6 de Outubro;



Apoio ao Sporting Clube de Portugal – Cedência de transporte – para
deslocação das equipas de Basquetebol e Rugby nos dias 7 e 21 de Dezembro
respetivamente;



Apoio ao Torneio de Futsal do 3º ciclo e secundário em masculinos e femininos
organizado pelo Agrupamento de Escolas Lindley Cintra realizado no dia no seu
Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas – 450 reforços alimentares e 32
Medalhas para os vencedores;



Apoio ao Convívio de minibasket – Natal Solidário organizado pelo Sporting
Clube de Portugal realizado no dia 14 de Dezembro no Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar – 250 reforços alimentares e
10 taças para as associações participantes;
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Serviços gerais e apoio à governação
Serviços Gerais da Freguesia

o Eleitores recenseados – 37.682

o Atestados passados até 13 de dezembro: 419

o Licenciamento de Canídeos até 13 de dezembro – 87
o Certificações de Fotocópias até 13 de dezembro – 1
Gestão administrativa e financeira

o Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €550,27
o Arranque da criação de registo de apoios concedidos a entidades pela Junta de
Freguesia;
o Identificação de responsável pelo acesso a documentos administrativos.
o Arranque da modernização do parque informático.

Comunicação

o Reparação de vitrine de exposição de editais e informação da Junta de
Freguesia e reorganização do espaço expositivo;
o Atualização do site, em linha com o resultado das eleições de setembro de
2013, e arranque de conceção da alteração da estrutura do site e de página no
Facebook;
o Divulgação da programação de Natal junto dos cidadãos, comércio e serviços.

