
 

 

 

 

 

ATA N.º 12A/2021 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião Pública de 27 de dezembro de 2021 
 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu a Junta de 

Freguesia do Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 12.ª reunião do mandato 

autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, o Secretário, José Silva Pinto, a Tesoureira, Joana 

Barata Lopes e os vogais Ana Beatriz Nunes, Fernando Baião, e Madalena Pestana de 

Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à 

reunião. 

 

Ponto 1 - Período de Intervenção do Público 

A única freguesa inscrita para intervir na reunião não compareceu. 

 

Ponto 2 – Informações 

2.1. Presidente: 

O Presidente renovou os votos de Boas Festas aos fregueses. 

Informou que não estavam presentes, por motivos familiares, dois membros do 

executivo, a Vogal Carla Sequeira e o Vogal Fernando Baião que, eventualmente ainda 

poderia juntar-se à reunião. Ainda assim, existe quórum com cinco membros do 

executivo para que a reunião se realize. 

Na semana entre o Natal e o Ano Novo não há muitos assuntos para resolver, no entanto 

tem algumas informações que gostaria de partilhar. 

Relativamente à distribuição dos tempos, fruto da ida da Vogal Joana Barata Lopes para 

a Assembleia da República, houve uma redistribuição dos tempos, fará despacho nesse 

sentido. Os Vogais José Silva Pinto e Carla Sequeira ficarão também com meio tempo 

cada um; na prática, tirando a Vogal Joana Barata Lopes, ficam os seis membros da Junta 

de Freguesia do Lumiar com meio tempo a partir de janeiro. 

 



 

 

 

 

 

Em relação a algumas alterações na distribuição do trabalho, houve uma alteração na 

alocação do Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha que estava 

previamente alocado à Cultura, mas vai ser realocado ao Desenvolvimento Social, 

passando da tutela da Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos, para a tutela da Vogal 

Ana Beatriz Nunes, a partir do despacho. 

Teremos eleições no final de janeiro, havendo dois períodos eleitorais que vão decorrer 

no Lumiar: as eleições propriamente ditas, no dia 30 de janeiro, bem como várias 

secções de voto, na Escola Lindley Cintra, para o voto antecipado, no dia 23 de janeiro, 

informação que chegará em breve a todos os eleitores para que o possam fazer. Até ao 

dia 29 de dezembro de 2021, os fregueses ainda se podem inscrever na bolsa de agentes 

eleitorais, para integrar as mesas de voto; quem tiver interesse e disponibilidade para o 

fazer deve recorrer ao site da Junta de Freguesia, onde poderá encontrar o link para 

proceder à inscrição. 

Fruto, quer da semana de contenção que decorreria depois do Ano Novo, quer da 

semana adicional que foi acrescentada entre o Natal e o Ano Novo, quer de alguns 

funcionários que se encontram em isolamento profilático, tiveram de existir alterações 

de reorganização dos serviços. Assim sendo, foi encerrado o atendimento no Polo de 

Telheiras, e concentrado na sede da Junta de Freguesia; o mesmo passou a ser feito por 

marcação, precisamente para evitar ajuntamentos e cruzamento de pessoas durante 

este período.  

Dá conta que, devido à intempérie que no último fim-de-semana afetou o país e em 

particular também Lisboa e o Lumiar, existiram algumas intervenções por parte dos 

bombeiros, sem particular gravidade, talvez a mais grave tenha sido um incêndio num 

edifício na Rua Agostinho Neto, que resultou em perdas materiais, mas aparentemente 

o apartamento estaria desocupado e as pessoas que residiam nos apartamentos 

próximos puderam regressar às suas casas de forma bastante rápida, portanto não 

houve particular penalização fruto desse incêndio.  

 

2.2. Tesoureira Joana Barata Lopes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dá nota que, relativamente à Componente de Apoio à Família (CAF), que estaria a 

funcionar nestas duas últimas semanas de dezembro, no período da pausa letiva de 

Natal, conforme teve oportunidade de falar na última reunião pública da Junta de 

Freguesia do Lumiar,  decorrente da indicação do Governo, que todos conhecerão, esta 

semana não vai haver CAF. Há uma escola no Lumiar que é uma escola de acolhimento, 

para filhos de trabalhadores dos setores essenciais, mas não está relacionada com a CAF. 

Tiveram que reformular aquela que seria a oferta nesta área, lamentando que assim 

seja, mas estão cientes das razões que levaram a fazê-lo, que ultrapassam a Junta de 

Freguesia. O que espera é que a situação possa regressar ao normal, tão breve quanto 

possível.  

 

2.3. Presidente: 

O Presidente endereçou a todos votos de Boas Festas e de que 2022 traga de volta tanta 

coisa que não tivemos nestes últimos dois anos, os desejos de que toda a gente se 

proteja, reduza os contactos ao indispensável, que estas duas semanas de contenção 

sejam mesmo de contenção, para conseguirmos entrar no início de janeiro com o 

regresso às atividades letivas e a um conjunto de outras atividades, a uma normalidade 

que todos naturalmente ansiamos. 

Informou que a próxima reunião pública será no final de janeiro, quer quem se inscreveu 

e não pôde participar, quer outros fregueses que eventualmente pretendam usar da 

palavra, serão muito bem-vindos. Solicita que se inscrevam por e-mail ou por telefone 

para poderem intervir na próxima reunião. 

Agradece a todos a reunião, para o executivo foi um ano de início, em meados de 

outubro, mas espera que em 2022 consigam implementar aquele que foi o projeto 

sufragado pelos fregueses, que têm todo o gosto e empenho em que se possa 

materializar.  

Não havendo mais nada a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 27 de dezembro de 2021. 

 

Presidente Ricardo Mexia ____________________________________ 

 

Secretário José da Silva Pinto _________________________________ 
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