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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO LUMIAR 
 

Voto de saudação N.º 2  

Dia Mundial do Refugiado  

Assinala-se no dia 20 de junho do Dia Mundial do Refugiado, evocando a situação das pessoas 

que por todo o mundo foram forçadas a abandonar as suas casas, cidades e muitas vezes famílias 

e procurar noutro ponto do mundo a proteção contra conflitos, perseguição ou calamidades de 

outra natureza. 

Num momento em que, infelizmente, se assinalam cada vez mais fenómenos de intolerância e 

xenofobia em vários pontos da Europa e do globo, a reafirmação da adesão aos valores da 

solidariedade e proteção do outro não são de somenos importância.  

No quadro da cidade de Lisboa, na sequência da coordenação da resposta dada no pico da crise 

de refugiados sentida há alguns anos,  o apoio do Município passou pela criação de um espaço 

para acolhimento temporário dos refugiados a acolher em Portugal e/ou em Lisboa no momento 

imediatamente após a sua chegada, permitindo o seu acompanhamento inicial. Graças a uma 

parceria com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que disponibilizou o espaço da 

Quinta das Camélias para o efeito, foi possível à CML mobilizar para aquele local uma resposta 

fundamental para lidar com a realidade do apoio aos refugiados, convocando o conhecimento 

do Conselho Português dos Refugiados e do Serviço Jesuíta aos Refugiados, contributos 

voluntários e donativos de pessoas individuais e de empresas e o apoio da Junta de Freguesia 

na requalificação do espaço. 

Neste sentido, a Freguesia do Lumiar pode assumir uma especial responsabilidade na tarefa de 

bem acolher e integrar quem junto de nós procura refazera sua vida, assinalando os vários anos 

de cooperação e convivência intensa como Centro de Acolhimento.  

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar saúda a comemoração do Dia Mundial do 

Refugiado, dirigindo uma saudação muito especial ao Centro de Acolhimento em 

funcionamento na Quinta das Camélias, assumindo o seu continuado compromisso com o apoio 

daqueles que entre nós procuram a segurança das suas famílias. 

 

Os eleitos do Partido Socialista, 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

 


