9ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
quadriénio 2017-2018

RECOMENDAÇÃO N.º 10
“Celebrar o Dia Mundial da Família”

Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de Maio como o Dia
Internacional da Família, pela resolução 47/237, de 20 de Setembro de 1993. Desde 1994 é
celebrado este dia, com o objectivo de alertar continuamente para as seguintes questões:




a importância da família na estrutura da sociedade e o seu relevo na base da
educação infantil;
chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da
sociedade e para os seus direitos e responsabilidades;
sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais,
económicas e demográficas que afetam a família.

Considerando que:
1. A Freguesia do Lumiar, para além de ser a freguesia mais populosa do concelho, é
também uma das freguesias com maior concentração de escolas e colégios e,
portanto, acolhe diariamente, milhares de famílias oriundas de outras freguesias e
concelhos limítrofes;
2. A Junta de Freguesia do Lumiar deve envolver toda a comunidade na materialização
das suas políticas sociais e de apoio à família;

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 26 de Junho de 2019, exorta a Junta
de Freguesia a:

A) Doravante assinalar e celebrar o Dia Internacional da Família como uma
prioridade no dia 15 de Maio de 2020, dada a importância da família para
tão elevado numero de fregueses.

Mais delibera:







Enviar exemplar à CNAF
Enviar exemplar à Associação Nacional de Famílias Numerosas.
Fazer a divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta
Juntar à Ata minuta desta assembleia.

Lisboa, 26 Junho de 2019

Os proponentes
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
Bruno Miguel da Silva Martins Gonçalves (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 13 VOTOS A FAVOR, 1 CONTRA E 5 ABSTENÇÕES

