MOÇÃO N.º 3
MARCHA POPULAR DO LUMIAR
O Lumiar participou mais uma vez no Concurso de Marchas Populares da Cidade de Lisboa.
Novamente, esta participação foi organizada pela Academia Musical 1º de Junho de 1893, pelo que
endereçamos àquela Colectividade, bem como a todos os intervenientes na Marcha Popular do
Lumiar, os nossos votos de parabéns por mais esta representação da nossa Freguesia naquela que
é a manifestação cultural mais expressiva da capital do País.
Relativamente à classificação obtida, último lugar entre as Marchas a concurso, chegaram-nos
diversas vozes da Freguesia, dando nota de sobre a nossa Marcha terem recaído penalizações
inusitadas, bem como, mesmo dando o devido campo à subjectividade inerente a esta matéria, uma
incompreensível apreciação artística por parte do júri do concurso. Chegaram-nos, ainda, vozes de
outras zonas da cidade, também elas revelando profundo descontentamento relativamente à forma
como as Marchas Populares a concurso foram avaliadas. No caso do Lumiar a situação é
particularmente agravada, uma vez que a representação da nossa Freguesia, que é a maior em
termos populacionais, e a mais antiga, face á recente reorganização administrativa da Cidade, se vê
relegada para uma posição de incerteza, no futuro imediato, de participação no Concurso.
Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 29 de Junho de 2016 delibera solicitar ao
Executivo da Junta de Freguesia do Lumiar e à Câmara Municipal de Lisboa que, através da
empresa municipal que organiza o concurso, a EGEAC, promova alterações à forma como a
avaliação é feita, de maneira a retirar alguma da carga de subjectividade que agora impera, bem
como, face à situação alargada de descontentamento, propomos que considere o alargamento do
Concurso a 22 (vinte e duas) Marchas em 2017, não havendo, portanto, lugar a “despromoções”
relacionadas com a classificação da presente edição.
Lisboa, 29 de Junho de 2016.
Os Proponentes
Manuel Filipe Correia de Araújo (PSD)
Maria Isabel Pinto Pereira (PSD)
Rui Pereira Caeiro (PSD)
Paulo Doce de Moura (PSD)
Artur Botão (PSD)
Lourdes Estela Mendonça (PSD)
Enviar:
 Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar
 Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
 Presidente do Conselho de Administração da EGEAC-Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação Cultural, E.M.
Publicitar no site da Junta de Freguesia do Lumiar
APROVADA POR MAIORIA, COM 16 VOTOS A FAVOR E 2 ABSTENÇÕES
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