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A Ajuda viveu, nestes últimos meses, um período intenso de
atividades.
Ao longo deste boletim, damos conta de vários desses
momentos, que contaram com a presença e a participação
entusiástica de milhares de Ajudenses, em áreas tão distintas
como as celebrações populares, a cultura e o desporto.
A Junta de Freguesia da Ajuda tem vindo também a
desenvolver intensos contactos com a Camara Municipal
de Lisboa e a empresa Carris, no sentido de melhorar e
reforçar os transportes na nossa freguesia. O atual executivo
entende que com a passagem da gestão da Carris para a
CML, estão criadas condições mais favoráveis para progredir
substancialmente nesta área.
Assim, e após intenso trabalho realizado com a Câmara e a
Carris, estamos em condições de assegurar aos Ajudenses
que foi conseguida uma nova linha de transportes públicos,
um Circuito de Bairro, que ligue o Centro de Saúde da Ajuda
ao Centro de Saúde de Alcântara, com passagem pela Rua
do Cruzeiro. Esta medida será concretizada só em 2018,
quando estiverem disponíveis as novas viaturas que a Carris
irá adquirir.
Este importante passo soma-se a um outro, já dado, que
consistiu na redução, a partir do passado mês de Fevereiro,
em 60% do preço do passe para todos os cidadãos com mais
de 65 anos. A nossa freguesia, que tem uma população idosa
muito significativa, teve também aqui um claro benefício nas
condições de mobilidade dos seus habitantes.
O trabalho conjunto desenvolvido entre a Junta e a Câmara
tem-se também traduzido, como é do conhecimento de
todos, numa profunda renovação do espaço público da nossa
freguesia. É nessa linha que se insere a apresentação pública
do projeto para o Largo da Boa-Hora, que teve lugar no mês
de Maio.
É, pois, com orgulho e satisfação que dizemos que “ a Ajuda
está na moda”, mas também com a humildade de quem
reconhece que muito trabalho há a fazer pela Ajuda e pelo
que de melhor ela tem: os Ajudenses!

EDITORIAL

Caros Ajudenses,
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DESPORTO

Ajuda na
3ª Edição das
Olisipíadas
Decorreu dias 3 e 4 de junho a
Festa Final dos Jogos da Cidade, no
Estádio Universitário de Lisboa, onde
decorreram as competições finais
das 13 modalidades em competição
e diversas atividades lúdicodesportivas dirigidas às famílias.
Pretendeu-se valorizar o desporto
e a atividade física, enquanto
componentes quotidianas da vida
das pessoas, promovendo estilos de
vida ativos e saudáveis na cidade.
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A Ajuda esteve representada nas
seguintes modalidades: Ginástica,
Andebol, Xadrez, Futebol, Ténis de
Mesa, Rugby, Judo, Basquetebol e
ciclismo.
A Junta de Freguesia da Ajuda
agradece às escolas, clubes e
associações que participaram,
aos pais pela sua disponibilidade
e a todas as crianças que, mais
uma vez, representaram de forma
brilhante a freguesia da Ajuda.

DESPORTO

Clubes
da Ajuda

são prolongamento
das escolas
Está em fase de implantação um projeto da Junta
de Freguesia da Ajuda que visa promover a prática
do desporto e assim, entre outros objetivos,
combater o abandono escolar.
O projeto consiste em prolongar, em duas horas,
o horário dos monitores das escolas para, nos vários
clubes da Ajuda, desenvolverem ações com as crianças
da Freguesia. Esse prolongamento é suportado pela
Junta de Freguesia que, deste modo, pretende formar
até 15 escolinhas nos vários clubes.
Nesta fase de arranque, há já 3 núcleos a funcionar,
com três modalidades: ténis de mesa, xadrez e jiu jitsu.
A Junta de Freguesia da Ajuda está a mobilizar todos
os clubes para se envolverem ativamente neste
projeto que beneficiará centenas de crianças
da Freguesia.

Maratona de
futsal mobiliza
240 jogadores
Realizou-se, pelo 15° ano consecutivo, a Maratona de Futsal.
A prova iniciou-se no dia 8 às 11
horas e prolongou-se até às 22
horas do dia seguinte.Este ano,
a Maratona de Futsal decorreu
no Polidesportivo Eduardo
Bairrada e contou com
a participação de 16 equipas.
Em jogo, para além dos prémios
atribuídos ao 1° lugar, estiveram
outros troféus: Campeão de
Série, Melhor Guarda-redes,
Melhor Jogador, Melhor
Marcador e Taça Fair Play.
A Maratona de Futsal, como
é habitual, foi organizada pelo
G.S. Chinquilho Cruzeirense
com o apoio da Junta
de Freguesia da Ajuda.
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Crianças da Ajuda
EDUCAÇÃO

à descoberta da música clássica
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A Junta de Freguesia da Ajuda
em parceria com o BIP/ZIP
promoveu uma iniciativa especial,
integrada nas comemorações
do Dia da Criança. Cerca de 400
crianças, de todas as escolas da
Freguesia, assistiram e participam
num concerto da Orquestra
Metropolitana de Lisboa que
reinterpretou vários clássicos de
filmes da Disney.
Foi assim que, reconhecendo
músicas de alguns dos seus filmes
preferidos, como a Pequena
Sereia, os jovens e crianças
presentes se deixaram conquistar
pela chamada música clássica.
O espetáculo, com duas sessões,
decorreu no Fórum Lisboa.
Na altura, o Arq. Jorge Marques
fez questão de sublinhar que
é projeto do Executivo da
Junta de Freguesia da Ajuda,
lançar um projeto de ensino
musical que “permita a todas as
crianças da Ajuda frequentarem,
gratuitamente, uma escola de
música”.

Passeio de
Finalistas

Cerca de 100 crianças
finalistas do 1º Ciclo
tiveram oportunidade
de conhecer o Jardim
Zoológico de Lisboa,
um passeio organizado
pela Junta de Freguesia
que simboliza a
transição dos alunos
para o 2º Ciclo.

Estão a decorrer até ao
dia 28 de Julho as
inscrições para o ano letivo 2017/2018 na Universidade Sénior da Ajuda.
Este ano, para além
das disciplinas habituais,
serão acrescentadas
as seguintes:
Espanhol
Italiano
Teatro
Cinema
Jornalismo
e Comunicação.

Universidade Sénior
encerra o ano com sarau
No dia 9 de Maio, os 120 alunos da Universidade Sénior
apresentaram os seus talentos num sarau que decorreu na Academia
de Santo Amaro. Foi deste modo que a Universidade Sénior da Ajuda
assinalou o encerramento do ano letivo 2016/2017.
Durante quase 4 horas passaram pelo palco da Academia muitos
alunos que apresentaram performances representativas das 22
disciplinas lecionadas na Universidade.
No final, ficou prometido o regresso para novo ano letivo que irá
apresentar uma oferta, ainda maior, de disciplinas e atividades.

IDOSOS

Universidade
sénior
inscrições
abertas

As inscrições deverão ser
feitas nas instalações da
USA: Rua das Açucenas,
Lote 1, Loja B (em frente ao
terminal do autocarro 760).
Aprecie, aqui, uma galeria de fotos com algumas
das peças expostas.
Com este acréscimo de
oferta aposta-se numa
Universidade Sénior
ainda mais dinâmica e
motivante.
No próximo ano letivo,
os alunos vão, também,
beneficiar das obras de
melhoramento efectuadas nas instalações.
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Arraial do
Marquês
conquista
lisboetas
CULTURA

Mais umas vez o Arraial do
Marquês assumiu-se como uma
referência nas festividades dedicadas aos Santos Populares.
Este ano, foi notória a presença
de muitas pessoas que vieram de
outros pontos da cidade para se
divertirem com a animação
oferecida. Durante quatro dias
passaram, pelo palco instalado
no Largo da Paz, dezenas de
artistas que ofereceram vários
tipos de músicas e performances.
As transmissões, em direto, na página de Facebook da Junta tiveram
também uma audiência muito
elevada, atingindo em alguns
momentos largas centenas de pessoas. Um sucesso, iniciativa da
Junta de Freguesia da Ajuda, a
repetir para o próximo ano.

Recriação Histórica no Rio Seco
Dia 7 de Julho, o Rio Seco transformou-se
numa máquina do tempo. A formação geológica
do Parque do Rio Seco é um património único
da Ajuda e da cidade de Lisboa.
O geomonumento do Rio Seco é um dos vários
afloramentos geológicos existentes na região de
Lisboa que nos remetem para a pré-história.
Este foi uma das razões para ter sido escolhido
como cenário para uma Recriação Pré-histórica
que levou, dezenas de participantes,
a uma longa viagem no tempo.
A iniciativa, que teve o apoio da Junta de Freguesia
da Ajuda, incluiu visitas guiadas ao geomonumento.
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Festa da
Primavera:

O Festival de Sons e
Sabores de Idanhaa-Velha e Proençaa-Nova, regressou
ao Largo da Paz,
cumprindo a sua 7ª
edição.
Durante todo
o dia centenas
de Ajudenses e
outros Lisboetas
puderam apreciar
a gastronomia e a
música típicas daquela
região.
Como sempre o
Ambiente foi muito
animado dando,
ao Largo da Paz,
um colorido muito
especial.
A iniciativa teve a
organização da Junta
de Freguesia da Ajuda
que instalou várias
infra-estruturas de
apoio ao evento.

CULTURA

Sons e
Sabores
no Largo
da Paz

polícia aposta
na proximidade
A PSP, em colaboração com
as Juntas de Freguesia da Ajuda
e de Alcântara, organizou, no dia
24 de março, a Festa da Primavera
que reuniu, no Pavilhão da Ajuda,
mais de 600 séniores.
Houve muita animação, mas
também ações de sensibilização
para as novas notas de 50€ e para
promover o programa “Estou Aqui”.
Ao longo de toda a manhã, subiram
ao palco muitos séniores que
mostraram os seus talentos.

A Ajuda esteve representa
por estes grupos:
- CANTE ALENTEJANO da Casa
da Cultura da Ajuda; GRUPO
DE CAVAQUINHOS da
Universidade Sénior da Ajuda;
GRUPO DE FOLCLORE do Centro
Paroquial Nossa Senhora da
Ajuda; GRUPO DE CANTARES
da Universidade Sénior da Ajuda,
GRAFONOLA e o GRUPO DE
GINÁSTICA Mobilidade Reduzida,
da Casa da Cultura.
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Casa da cultura

Ajuda viaja
até Fátima
CULTURA

Mais de 500 Ajudenses viajaram,
no passado dia 2 de abril até
Fátima. O passeio foi organizado
pela Casa da Cultura da Junta de
Freguesia da Ajuda e contou com
uma forte adesão.
Para além do caráter religioso da
viagem, que antecedeu em poucos
dias a peregrinação do Papa
Francisco, foi também notória
a vontade dos participantes em
confraternizar, especialmente, no
almoço que antecedeu o regresso.

Ajuda
vai ao
Politeama

10

A Casa da Cultura da Junta de Freguesia
da Ajuda lançou o convite e os Ajudenses
responderam com entusiasmo.
No passado dia 28 de junho, cerca de 400
pessoas foram assistir ao musical AMÁLIA,
de Filipe La Feria, no teatro Politeama.
Muitos convites foram distribuídos por
associações e coletivades cujos utentes,
de outro modo, dificilmente poderiam
assistir ao famoso espetáculo.
Como sempre, o transporte estava
incluído, tendo a concentração decorrido,
como é habitual na Alameda dos
Pinheiros.
Os vibrantes aplausos de todos os
participantes atestam o sucesso de mais
uma iniciativa da Casa da Cultura da Junta
de Freguesia da Ajuda.

Casa da Cultura e Bem-estar
comemora sexto aniversário

Marina Penedo:

Marina Penedo é vogal da Cultura da
Junta de Freguesia da Ajuda e é a coordenadora da Casa da Cultura e Bemestar.
Agora, tempo em que a Casa da Cultura celebra o seu 6º aniversário, Marina
Penedo deixa aqui algumas pistas, para
conhecermos melhor esta realidade da
Freguesia da Ajuda.
Que balanço faz destes 6 anos de
atividade da Casa da Cultura?
Muito positivo, na medida em que
a Casa da Cultura foi colmatar uma
ausência de ações de proximidade com
os fregueses. Um dos nossos objetivos
é ajudar a combater a solidão. Há pessoas que vêm cá todos os dias, para
se sentirem acompanhadas. A Casa
da Cultura para além das iniciativas e
várias atividades, tem este papel social
e psicológico muito importante. Isto,
não querendo tirar o mérito ao magnífico trabalho das várias instituições da
nossa Freguesia, que trabalham no terreno e que connosco colaboram.
Como surgiu a ideia de lançar a Casa
da Cultura?
Quando cá chegámos vimos que era
urgente criar um mecanismo que respondesse às necessidades das pessoas. Não só na área cultural mas, também, ao nível da saúde e do bem estar.
Com tantas atividades é precisa uma
equipa numerosa para gerir a Casa da
Cultura?
Não, porque o essencial do trabalho é
assente no voluntariado. Felizmente,
temos uma grande equipa, no sentido
de missão, que diariamente dá o seu
melhor. Estão cá desde o início e mais
do que transmitirem os seus conhecimentos, dão carinho e atenção. Formamos uma verdadeira família. Agradeço
profundamente a todos os professores,
formadores e restante equipa.

Há alguma iniciativa que a tenha marcado, especialmente, nestes 6 anos?
Foram tantas!
Mas como sou alentejana, a formação
do grupo de Cante Alentejano foi uma
conquista muito especial.
Olhando para trás é, um pouco, como
dizer de que filho gostamos mais: todos
os momentos foram especiais, porque
foram sempre feitos com muito amor e
em prol das pessoas.
O mais importante são as pessoas.
Como é que a Casa da Cultura se articula com a Junta de Freguesia?
De uma maneira muito natural porque
a Casa da Cultura é parte integrante da
Junta. É um projeto deste executivo. A
Casa da Cultura, tal como a Universidade
Sénior ou o Espaço Açucenas, são da Junta. Nós somos um braço da governação
deste Executivo que tem como objetivo,
chegar mais perto das pessoas dandolhes mais qualidade de vida e resolvendo
problemas concretos. Por exemplo, temos a funcionar o Balcão do Freguês que
resolve uma série de problemas burocráticos a nível de segurança social, senhas para a internet e muitos outros,que
se colocam no quotidiano das pessoas.

Iniciativas e
actividades
A Casa da Cultura,
para além das muitas
atividades e iniciativas
permanentes e regulares
que oferece, nestes
últimos meses teve uma
intensa atividade que
envolveu largas centenas
de Ajudenses.
Eis, em destaque, algumas
iniciativas promovidas
pela Casa da Cultura e
Bem-estar da Junta de
Freguesia da Ajuda:

6 da Maio
Tournée da Escola de
Fados - Associação 2 de
maio

CULTURA

O importante
são as pessoas

2 de Maio
Inscrições do programa
PRAIA CAMPO INFÂNCIA

20 de Maio
Tournée da Escola de
Fados – Centro dos
Trabalhadores do Alto da
Ajuda

17 de Maio
Visita ao Museu de Arte
Popular

3 de Junho
7º Festival dos Sons
e Sabores

14, 15, 16 e 17 de Junho
Arraial do marquês
- 4ª edição

22 de Junho
AJUDA A MARCHAR

20 de Junho

Felizmente, temos uma
grande equipa, no sentido
de missão, que diariamente
dá o seu melhor

Inscrições para a
PRAIA CAMPO SÉNIOR

28 de Junho
AJUDA NO POLITEAMA musical AMÁLIA
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CULTURA

Fernando
Medina visita
Marcha
da Ajuda
Quando decorria, no
Império, mais um ensaio
noturno da Marcha,
os participantes foram
surpreendidos pela visita
do presidente da Câmara
Municipal de Lisboa,
Fernando Medina.
Na ocasião, o presidente fez
questão de dizer que sentia
um carinho muito especial
pela Marcha da Ajuda pois
“ é aqui que mora a minha
mãe”. No final da visita
ofereceu aos marchantes
um Santo António.
Fernando Medina
foi recebido por
Jorge Marques, em
representação da Junta
de Freguesia da Ajuda,
que sublinhou que
“as Marchas são uma
impressão digital da
cidade e, claro, também
da Ajuda”.

Marcha da Ajuda

encantou a Avenida
Este ano a Marcha da Ajuda
escolheu o Jardim Botânico, um
dos mais emblemáticos marcos da
Freguesia como tema.
Uma vasta equipa trabalhou afincadamente durante quase um ano
para se apresentar na Avenida da
Liberdade.
“Primeiro, foi escolhido o tema”,
como nos contou Adolfo Barão,
coordenador da Marcha, “depois,
foi todo o trabalho no papel.
Planificação, desenho de trajes
e coreografias e, finalmente, os
ensaios no terreno. Temos 48
marchantes efetivos, 14 homens e
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14 mulheres e 2 suplentes. Ensaiámos no campo do Império do Cruzeiro, uma coletividade que nos
dá muito apoio. Aliás, a Marcha
da Ajuda é isso mesmo: pertence
a todas as coletividades da Ajuda
e não, exclusivamente, à Ajuda
Clube Armadorense”.
A Marcha da Ajuda destacou-se
pelo vistoso guarda-roupa, pela
harmoniosa coreografia e pela
música contagiante.
Este ano, mais uma vez, os
Ajudenses gostaram da sua Marcha
que os representou de uma forma
brilhante neste certame.

Ajuda a Marchar
já é tradição
em Junho
Liberdade, fizeram questão de
marcar presença com as suas
coreografias, música e trajes.
Como é habitual, os
participantes desceram a
Calçada da Ajuda para, depois,
atuarem no recinto do Quartel
Conde de Lippe.
Foi uma tarde cheia de colorido
e animação mostrando, mais
uma vez, a inigualável energia e
alegria dos Ajudenses.

CULTURA

A Freguesia da Ajuda já não
dispensa esta tradição.
Este ano, mais uma vez, o evento
AJUDA A MARCHAR reuniu mais
de três centenas de participantes.
No dia 22 de Junho, para além das
Marchas e atuações preparadas
pelas várias associações e
coletividades da Ajuda, a Marcha
da Ajuda e seus marchantes,
que tão bem representaram
a Freguesia na Avenida da

A Ajuda saiu á rua
para ver passar
as suas Marchas
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ESPAÇO
PÚBLICO
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Obras
A Junta de Freguesia da Ajuda
prosseguiu o esforço para melhorar
o equipamento urbano.
Sempre em contacto direto com
a população, a Junta de Freguesia
da Ajuda procura responder a todas
as solicitações para, dentro das
suas competências, possa melhorar
as infraestruturas da Freguesia.
Assim, e no âmbito de um protocolo
com a CML, foi repavimentada
aTravessa do Guarda-Jóias.
Em destaque, também, a grande
quantidade de passadeiras (cerca
14

de 40) que foram implantadas em
muitas ruas da nossa Freguesia.
Procedeu-se a requalificação do
Campo de Jogos Eduardo Bairrada,
bem como a ampliação do
estacionamento junto ao Comité
Olímpico, com saída para a Rua da
Paz à Ajuda.
Realce ainda para as obras na Rua
da Aliança Operária que
abrangeram as freguesias da Ajuda
e Alcântara e para a consolidação
das escarpas junto ao CCRCCR, no
Rio Sêco.

1. Consolidação
das escarpas junto
ao CCRCCR
2. Requalificação
do Campo de Jogos
Eduardo Bairrada
3. Obras na Rua
da Aliança Operária que
abrangeram as freguesias
da Ajuda e Alcântara
4. Re- pintura de
passadeiras (Rua Dom
Vasco)
5. Repavimentação da
Travessa do Guarda-Jóias
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ESPAÇO
PúBLICO

6. Parque de
Estacionamento junto
ao Comité Olímpico,
com saída para a Rua
da Paz à Ajuda.
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INSTITUCIONAL

Reuniões públicas

Sala cheia
na sessão
participativa
territorial
Decorreu no dia 31 de maio ,
ao final da tarde, na sede
da Junta de Freguesia da Ajuda,
a Sessão Participativa Territorial.
A sala encheu-se de Ajudenses
que apresentaram as suas
propostas e puderam ver
esclarecidas as suas dúvidas.
Os projetos apresentados irão
candidatar-se ao Orçamento
Participativo para a cidade
de Lisboa que cumpre
o seu 10 º aniversário.
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Decorreu no dia 25 de
maio, na sede da Junta
de Freguesia da Ajuda, a
apresentação do projeto
para o Largo da Boa-Hora.
A requalificação da
Boa-Hora integra-se no
projeto da CML, “Uma
praça em cada bairro”.
Na ocasião, os arquitetos
que conceberam o projeto
além de fazerem uma
apresentação detalhada,
ouviram e recolheram a
opinião dos Ajudenses
presentes e que encheram
a sala da Junta.
As linhas fortes do projeto
assentam na oferta de mais
espaços verdes e de lazer,
reordenamento do trânsito
local e estacionamento,
para além de uma série de
intervenções que facilitarão
a circulação dos peões.
Deste modo, o futuro
Largo da Boa-Hora
promete ser um dos
locais mais dinâmicos e
aprazíveis da Freguesia.

INSTITUCIONAL

Largo da
Boa-Hora
vai ser cartão
de visita
da Ajuda

Alto da Ajuda
Reorganização
do trânsito
Decorreu, no passado
dia 19 de maio, no Centro
Popular dos Trabalhadores
do Alto da Ajuda, uma
sessão pública promovida
pela Junta de Freguesia.
A sessão foi muito
participada e teve como
objetivo recolher sugestões
dos moradores para a
reorganização do trânsito
no Alto da Ajuda.
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Bip/Zip
Bairro Aberto

Bairro aberto:
comércio
local em alta

INSTITUCIONAL

No passado dia 20 de maio,
a Travessa da Boa-Hora foi
reservada para a festa e
animação.
“BAIRRO ABERTO” foi o
nome escolhido para esta
iniciativa, que visou promover o comércio local.
Ao longo desta emblemática artéria da Ajuda foram
instaladas várias bancas
onde se promoviam e vendiam diversos
artigos, da gastronomia ao
artesanato.
Foi também instalado um
palco onde atuaram muitos
artistas que animaram os
visitantes.
A Travessa da Boa-Hora
foi engalanada a preceito
para esta iniciativa do BIP/
ZIP, Associação de Comerciantes da Ajuda com o
habitual suporte da Junta
de Freguesia da Ajuda que,
tem como prioridade, o
apoio ao comércio local.

Dia do Rei

Visita
ao Rei
D.Carlos
O sábado do dia 24 de maio foi
diferente.
Durante toda a tarde, as portas
do Palácio da Ajuda estiveram
abertas para uma viagem no
tempo.
Largas centenas de pessoas
tiveram a oportunidade de
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mergulharem no ambiente da
corte do Rei D.Carlos.
No átrio do Palácio, foi
estabelecido um percurso com
vários quadros vivos, trajados a
rigor, retratando as várias fases
da vida e quotidiano do Rei
D.Carlos.
Um guia, também ele
personificando um personagem
de época, ía explicando
aos visitantes, ao longo do
percurso, o contexto histórico
daquilo que presenciavam.
Foi um dia magnífico,
organizado pelo BIP/ZIP Ajuda
de Artistas que, como sempre,
teve o apoio da Junta de
Freguesia da Ajuda.

Festa do património

O palácio da Ajuda
abre as portas
laboratório dedicado ao
cuidado das jóias.
Foi possível, por exemplo,
assistir à evocação da Nau
de N. S. dos Mártires, ou
com a recriação de épocas
como o período romano
ou mesmo o Paleolítico
superior.
Ouviu-se um apontamento
de piano com Philipe
Marques e sessões de Fado
e Cante Alentejano no
pátio central. Actuaram,
também, o Quarteto de
Cordas da GNR, a Banda
Sinfónica do Exército, e o
Gospel Collective.
As visitas guiadas gratuitas
ao palácio tiveram também
grande procura.
Foi uma experiência
coroada de sucesso, que
contou com a parceria
da Junta de Freguesia da
Ajuda.

Herman

Herman José, brindou centenas
de Ajudenses com um espetáculo
absolutamente hilariante.
Durante mais de duas horas, e com
o belíssimo Palácio da Ajuda como
cenário, Herman José mostrou que
mantém intactas as suas qualidades
de grande humorista e artista.
Cantou, tocou, improvisou e ainda
convidou a sua amiga Marina Mota
para enriquecer, com uma magnífica
interpretação de alguns Fados
clássicos, um espetáculo inesquecível.
A noite do dia 7 de maio certamente
não será esquecida por quem teve o
privilégio de assistir a este espetáculo
integrado na iniciativa da CML, Lisboa
a Sorrir’17.

Radio Amália

A Rádio Amália dedicou uma
emissão à Ajuda. O anfitrião foi
Fernando Correia que recebeu,
em estúdio, o Prof. Dr. Manuel Sérgio
e o Arq. Jorge Marques.
Ao longo da emissão intervieram,
via telefone, vários Ajudenses que
deixaram os seus testemunhos.
Na emissão foram destaque as
várias instituições e iniciativas que
distinguem a Ajuda mas também
recordações do quotidiano
de outros tempos.
Para além disso, durante o programa,
foram anunciadas várias iniciativas e
projetos que marcarão o futuro
da Ajuda.

INSTITUCIONAL

O mês de Julho não podia
ter começado melhor.
O Palácio da Ajuda abriu
as portas para a Festa do
Património.
Viagens ao passado —
mais conhecidas como
recriações históricas —
ateliers de conservação
e restauro, uma série
de workshops, teatro
e concertos variados.
Durante todo o sábado,
dia 1 de Julho, os jardins,
arcadas, pátio central e o
próprio Palácio da Ajuda
receberam uma série
de iniciativas de acesso
gratuito.
As formações estenderamse até às 19.00 e incluíram
áreas como a azulejaria,
olaria, restauro de
instrumentos musicais,
lições de arqueologia e
cinzelagem, e ainda um
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Cabeleireiro Vanibellos
Travessa do Guarda Jóias 22,A
Valência – Cabeleireiro
Porque escolheu a
Freguesia da Ajuda
para abrir o seu
Estabelecimento?
Trabalhava na Rua
da Bica por conta de
outrém. Agora, com
um espaço próprio,
decidimos ficar por aqui,
até porque os clientes
são todos daqui.
Quais acha que são
os problemas da
Freguesia da Ajuda?
A acessibilidade a
nível de transportes,
principalmente ao fim
de semana.
Qual a razão para
comprar no comércio
local ?
Fernanda Costa

Comerciantes
Café Sem Nome

COMÉRCIO
LOCAL

Travessa do Guarda Jóias, 14 A
Valência – Cafetaria
Porque escolheu a
Freguesia da Ajuda
para abrir o seu
Estabelecimento?
Porque moro na Ajuda há
muitos. Quando decidi
abrir o negócio, por estar
desempregada, apostei
na minha Freguesia.
Quais acha que são
os problemas da
Freguesia da Ajuda?
Não tenho reclamações.
Qual a razão para
comprar no comércio
local ?
Porque as pessoas nos
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conhecem e sabem que as
servimos bem.
A Freguesia da Ajuda,
em sua opinião, teve
nos últimos anos o
desenvolvimento e a
mudança que precisava ?
Sim, tem-se desenvolvido
muito. Há muitos novos
moradores.
Qual deverá ser a área
que, em sua opinião,
deverá merecer a
atenção da atual
equipa autárquica ?
Deve dar atenção a todas
as zonas da Ajuda.

Edvanier Graciote

Porque a Freguesia tem
uma oferta muito boa e
diversificada.
A Freguesia da Ajuda,
em sua opinião, teve
nos últimos anos o
desenvolvimento e a
mudança que precisava ?
Estamos cá há pouco
mais de um ano mas
mesmo assim há
melhorias bem visíveis.
Qual deverá ser a área
que, em sua opinião,
deverá merecer a
atenção da atual
equipa autárquica ?
O estacionamento.
É um problema geral
e não só desta
Freguesia.

" Praia
Campo "
Os projectos Praia Campo Criança
e Praia Campo Sénior irão
proporcionar este ano a cerca de
300 crianças e mais de 100 séniores
a oportunidade de irem á praia
e participarem num conjunto de
actividades lúdicas e culturais.
A 17 de Julho terá início o projecto
para as crianças com a duração de
duas semanas, já os dos séniores
terá inicío na primeira semana de
Setembro.

Evaristo Alves
Gerente

Minimercado
Flor do Mirante
Porque escolheu a
Freguesia da Ajuda
para abrir o seu
Estabelecimento?
Sou residente e gosto de
viver aqui.

de que há sempre
um local disponível
para necessidades
inesperadas. Além
disso o atendimento é
personalizado.

Quais acha que são
os problemas da
Freguesia da Ajuda?
Neste momento não há
problemas de maior. O
problema é que quando há
muitos o vento, o lixo fica
um pouco acumulado por
aqui

A Freguesia da Ajuda,
em sua opinião, teve
nos últimos anos o
desenvolvimento e a
mudança que precisava ?
Sim, acho que a Ajuda
desenvolveu-se muito.

Qual a razão para
comprar no comércio
local ?
Porque o comércio
local é a garantia que
os habitantes têm

COMÉRCIO
LOCAL

Calçada do Mirante, nº 58
Valência – Minimercado

Qual deverá ser a área
que, em sua opinião,
deverá merecer a atenção
da atual
equipa autárquica ?
Se fosse possível melhorar
o estacionamento, isso era
muito bom.
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Moções
Assembleia de
Freguesia da Ajuda

Sessão 06 de Abril de 2017

ASSEMBLEIA

Moção
Saudação ao 25 de
Abril e ao 1º de Maio
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No próximo dia 25 cumpre-se 43 anos sobre a revolução de Abril de 1974. Dia
em que jovens capitães, interpretando o sentimento
do povo português, puseram fim ao regime ditatorial que oprimia Portugal
há várias décadas, abrindo
portas há liberdade e à
democracia, mas também
criando condições para
notáveis avanços no plano
dos direitos dos trabalhadores e da melhoria das
condições de vida do povo
português.
No imediato 1º de Maio,
comemora-se o Dia Internacional do Trabalhador,
data que recorda a luta
dos operários de Chicago
que em 1886 se bateram
de forma abnegada para
a obtenção de condições
de trabalho mais dignas e
justas.
Muitos anos passados
das lutas de Chicago, con-

tinua a ser importante lutar
pelos direitos daqueles que
vivem do seu salário.
Assim comemorar a
revolução de Abril e 1º de
Maio, hoje corresponde ao
lembrar das lutas passadas,
mas também ao perspetivar das lutas futuras.
Deste modo os membros
do Partido Socialista na As-sembleia de Freguesia da
Ajuda, saúdam a revolução
de Abril de 1974 e o 1º de
Maio, Dia Internacional do
Trabalhador.
Convidando
toda
a
população a vir para a rua
no próximo 25 de Abril,
comemorar a revolução de
Abril e exigir um País mais
justo e mais solidário.
Viva o 25 de Abril – Viva o
1º de Maio.
Ajuda, 06 de abril de 2017
Aprovada por unanimidade.

Moção
Transferência
de Competências
A descentralização admi-

nistrativa, conforme a
Constituição da República
Portuguesa tem por finalidade assegurar o reforço
da coesão nacional e de
solidariedade inter-regional
e promover a eficiência e
eficácia da gestão pública,
assegurando os direitos das
populações a níveis nacional, regional e local. Descentralização que envolve,
entre outros aspectos, a
transferência de atribuições
e competências para as autarquias.
A transferência de poderes e competências para
executar (física e financeiramente) acções, serviços
ou investimentos é mera
desconcentração – só há
descentralização quando a
transferência inclua o poder
de decidir. A transferência de
atribuições e competências
deve ser acompanhada dos
meios humanos, recursos
financeiros e do património
adequado ao desempenho
das funções transferidas,
visa uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das

populações, e não pode
consistir, como a prática
tem demonstrado, num
processo de redução do
investimento público e alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento
para o poder local.
A solução a encontrar
deverá passar por uma verdadeira descentralização
de competências, em que
o Poder Local democrático
se assuma como titular de
atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direcção e conformação que
faça sentido à luz do princípio da subsidariedade e
complementaridade como
for-ma de melhor responder aos direitos e anseios
das populações e que não
ponha em causa a universalidade das funções
sociais do Estado. Objectivos que exigem, como
garantia de coerência do
processo, uma delimitação clara das atribuições e
competências que envolva
os níveis de administração
central, regional e local.

da soberania, os poderes
que permitam o desenvolvimento estrutural do país
e os que coloquem todos
os cidadãos em plano de
igualdade no acesso aos
bens e serviços constitucionalmente garantidos nos
domínios económico, social e cultural;
4.Exigir a eliminação das
restrições à autonomia do
poder local em matéria financeira, orçamental, organizacional, material e
humana.
5.Rejeitar qualquer nova
transferência de atribuições
e competências sem a garantia comprovada da dotação das autarquias com os
meios indispensáveis ao
seu pleno exercício, presente e futuro.
6.Dar conhecimento desta moção:
Presidente da República
Primeiro-Ministro
Grupos Parlamentares
Assembleia Metropolitana
de Lisboa
Câmara Municipal de Lisboa
Assembleia Municipal de
Lisboa
Assembleia Nacional de
Municípios Portugueses
Aprovada por unanimidade.

Sessão 08 de Junho de 2017

Moção
No 43º aniversário
da Revolução
de Abril

Considerando que assinalamos este ano o 43º
aniversário das Revolução
de Abril e do Portugal liberto da repressão, censura,
prisões e tortura dos muitos
democratas e patriotas que
se bateram pela liberdade e
a democracia;
Considerando que a Revolução de Abril propiciou
conquistas políticas, sociais, económicas e culturais que a Constituição da
República acolheu e foram
a fonte para um acelerado
desenvolvimento do País
com uma marcante e gal-

vanizante participação dos
trabalhadores e das populações;
Considerando que a consagração do Poder Local
Democrático foi uma das
mais relevantes conquistas
da Revolução de Abril;
Considerando que a
Revolução de Abril e a
aprovação da Constituição
da República foi um dos
maiores actos de afirmação
de soberania e independência nacionais;
Considerando que os Valores de Abril permanecem
bem fundo no ideário dos
trabalhadores e do povo
português e que a Constituição da República, apesar de ter sido sujeita ao
longo dos anos às mais diversas provas de desvirtuamento e descaracterização, continua a consagrar
um conjunto de princípios
e normas que constituem
elementos bastantes para
um Portugal de liberdade,
democracia, progresso social e económico, desenvolvimento cultural e paz,
Os eleitos do PCP propõem
que a Assembleia de Freguesia da Ajuda, reunida a 6 de
Abril de 2017, delibere:
1 - Saudar os valores e
conquistas da Revolução de
Abril, cujos elementos essenciais estão sagrados na
constituição da República
Portuguesa e são base para
uma política que sirva Portugal e os portugueses.
2 – Apelar aos trabalhadores, aos eleitos autárquicos, ao movimento associativo e à população, para se associarem
às comemorações do 25 de
Abril na cidade de Lisboa,
na afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril e na defesa
dos interesses e direitos das
populações.
3 – Enviar esta Moção
para:
Associação Conquistas
da Revolução
Associação 25 de Abril
Aprovada por unanimidade.

Recomendação

Mais estacionamento
na freguesia
da Ajuda

Considerando que,
- Aumentaram nos últimos anos o número de
automóveis na Cidade de
Lisboa, de residentes e de
trabalhadores, e a fregue
-sia da Ajuda não é exceção;
- Na maioria dos casos,
os cidadãos utilizam o
seu veículo particular por
ausência de um sistema
de transportes públicos de
qualidade e a preços que estimulem o seu uso;
- Há um conjunto de
obras que têm sido realizadas na Ajuda que reduziram consideravelmente o
número de lugares de estacionamento existentes,
seja nas zonas comerciais
da freguesia seja nas zonas
residenciais;
Os eleitos do PCP
propõem que a assembleia
de Freguesia da Ajuda, reunida em sessão ordinária
a 8 de junho de 2017, delibere:
1. Que seja elaborado um
estudo sobre as necessidades de lugares e parques
de estacionamento, e a sua
localização, com vista à sua
implementação.
2. Com base nos resultados deste estudo, promover todas as medidas
necessárias para assegurar a sua construção,
mantendo a sua gratuitidade.
3. Inserir junto da C.M.L.
para que haja a reversão
urgente dos cortes efetuados em carreiras e horários
da CARRIS e que o preço
dos títulos de transporte
volte aos valores de 2011,
corrigindo assim os injustificados aumentos consecutivos que se sentiram, por
forma a estimular a utilização efetiva do transporte
público.
Lisboa, 08 de junho de 2017
Aprovada por unanimidade.

ASSEMBLEIA

A inexistência de autarquias de nível intermédio –
as regiões administrativas
– que não são substituíveis
pelas CIM ou qualquer outra solução inter - municipal, constitui um obstáculo
a uma efectiva descentralização que é urgente resolver.
Novas
competências
para as autarquias exigem o preenchimento de
condições (financeiras, de
autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição
de condições para responder às responsabilidades
que já hoje detêm, exigem
a devolução às autarquias
das competências em relação às águas que lhe foram
retiradas com a criação dos
sistemas multimunicipais.
Exigem ainda a reposição
das freguesias.
A experiência de décadas
em que, mais que a transferência de competências,
se transferiram encargos,
obriga à avaliação rigorosa
dos meios necessários ao
exercício das competências
consideradas, a definição
do ponto de partida para
a fixação do volume de recursos necessário e a verificação de garantias futuras
quanto ao regime financeiro.
Os eleitos do PCP
propõem que a Assembleia de Freguesia da Ajuda, reunida em 6 de Abril
de 2017, delibere:
1.Reafirmar a descentralização como condição es-sencial para o desenvolvimento local e regional.
2.Reiterar a exigência de
criação das regiões administrativas enquanto factor
indispensável a um processo coerente de delimitação
de responsabilidades entre
os vários níveis de administração, a uma reforma
democrática de administração, à defesa da autonomia
dos municípios.
3.Devem manter-se no
Estado, para além dos que
são próprios do exercício
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contactos
úteis
PSP

Esquadra de Belém
213 619 626
Esquadra de Calvário
213 619 628

Policiamento
de proximidade
Belém - 925 783 985
Alcântara - 925 783 986

Centro de Saúde
da Ajuda
213 600 260

Posto de limpeza
da Boa-Hora
213 631 089

Mercado
da Boa-Hora
213 621 689

Cruzeiro

Rua do Cruzeiro, 52A
T. 213 610 731

04 de Agosto

Moura

Travessa da
Memória, 45B
T. 213 630 944

29 de Julho
25 de Setembro

farmácias
de serviço

Boa Hora

Rua dos Quartéis, 25
T. 213 619 340

07 de Agosto

Mendes
Gomes

Calçada da Ajuda,
220-222
T. 214 051 799

17 de Agosto

Lídia
Almeida

Calçada da Ajuda, 170
T. 213 658 062

11 de Julho
07 de Setembro

