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ACADEMIA DO LUMIAR (ACADEMIA MUSICAL 1.º DE JUNHO DE 1893)– 125 ANOS DE 

HISTÓRIA 

Fundada a 1 de junho de 1893, começou por ser o ponto de encontro e diversão das 
famílias da freguesia. A sua criação visou, desde o início, a prática musical e a criação 
Banda Filarmónica.  

Desde então, a Banda Filarmónica desta Coletividade tem vindo a participar em 
momentos marcantes da vida da cidade de Lisboa, da Freguesia do Lumiar e algumas 
vezes noutras partes do país, quer por organização própria, quer em colaboração com 
entidades parceiras.  

Com uma atividade cada vez mais diversificada, a Academia Musical 1.º de Junho de 
1893 constrói-se dia após dia com a vontade de querer fazer mais e melhor, atuando a 
nível Cultural, Desportivo e Recreativo. A Música, o Teatro, a Dança, o Basquetebol, a 
Corrida, o Ténis de Mesa, o Xadrez, a Ginástica, o Karaté e a Marcha Popular são algumas 
das atividades em que se envolve e se faz representar.  

A Academia do Lumiar é uma das entidades que mais promove a partilha de valores e 
experiências e a solidariedade entre gerações, ajudando as pessoas a criar laços, através 
de diferentes projetos. A Coletividade faz a diferença no quotidiano e na vida de muitos 
fregueses e tem, ainda, muito contributo a dar à Freguesia do Lumiar, devendo ser-lhe 
dado todo o apoio necessário ao seu crescimento e para que continue a fazer história.  

E, por todas estas razões, deve ser parabenizada pelo seu 125.º Aniversário. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 27 de junho de 2018, delibera, ao abrigo 
do disposto no artigo 9º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: 

1. Saudar e parabenizar a Academia Musical 1.º de Junho de 1893, também 
conhecida como Academia do Lumiar, pelos seus 125 anos de existência. 

 

Lisboa, 25 de junho de 2018 

O representante do Bloco de Esquerda, 

Luís Casinhas 


