


Este ano a Junta proporcionou a 1300 crianças as mais variadas dinâmicas de 
Férias de Verão, numa oferta, aos pais, de atividades a partir do momento em 
que o Ano Letivo terminou e claro indo sempre ao encontro dos interesses e do 
enriquecimento de todos, dos 3 aos 18 anos. A Clínica de Futebol da Estrela 
(6-12 anos), as O�cinas de Verão (6-12 anos), o Workshop de Dança Criativa 
(12-16 anos) e o Atelier de Fotogra�a (13-18 anos) foram as atividades temáticas 
que proporcionaram um mês de junho apelativo e diferente.
Julho foi o mês dos refrescantes e divertidos Programas de Praia 3-12 anos e 
13-17 anos. Em funcionamento nas férias esteve também a Componente de 
Apoio à Família da Escola nº72 e da Escola Fernanda de Castro.
Foram meses para brincar, para aprender, para experienciar dinâmicas novas, 
para ter tempo para simplesmente ser criança/jovem e ter muita coisa para 
contar.
Cada ano trabalhamos com mais empenho e dedicação para garantir o sorriso 
das nossas crianças e Jovens, para retribuir a con�ança dos pais, para estar 
sempre próximo das necessidades da nossa Comunidade, com brio e sentido de 
responsabilidade.

AS MELHORES FÉRIAS DE VERÃO SÃO NA ESTRELA
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Prevenir o Verão
Preparar o Inverno
Todos os anos a Junta de Freguesia da Estrela estabelece metas e planos de 
trabalho com a clara �nalidade de prevenir para não remediar, de excluir os 
possíveis factores de risco associados às temperaturas quentes, como os 
incêndios, e de antever agindo sobre os possíveis problemas associados às 
estações da chuva.

Este ano não foi excessão, com o a Campanha “Prevenir o Verão, Preparar o 
Inverno” levada a cabo nos meses de junho, julho e agosto.

A equipa de Higiene Urbana da Junta procedeu a uma intervenção de fundo nas 
traseiras dos prédios dos Lotes 3 a 8 da Avenida de Ceuta, incluindo a recolha 
do lixo deitado em grandes quantidades e de forma indiscriminada naquela 
zona do Ceuta Sul, assim como o corte de mato na encosta e descampados.

É diária a acumulação de todo o tipo de lixo no local, pelo que a Junta da 
Estrela procura fazer uma recolha e limpeza tão regulares quanto possível, 
trabalhando para manter a salubridade e salvaguardando a saúde pública.
As traseiras da Avenida Infante Santo foram igualmente alvo de trabalhos de 
corte e limpeza da vegetação, eliminando situações potencialmente perigosas 
para a Comunidade.

Por �m, está também em curso a ação de limpeza das sarjetas da Freguesia, um 
trabalho de prevenção de enorme relevância que durará até ao �nal de 
Setembro.
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Proporcionar o contacto com a riqueza e diversidade cultural do Nosso País à 
Comunidade da Estrela é o mote para uma série de Eventos dos quais a Junta 
de Freguesia é promotora em parceria com várias Câmaras Municipais. 

Assim, em Fevereiro deste ano a JF Estrela contactou a CM Golegã para 
realizar uma Feira do Cavalo em Lisboa, um projeto ambicioso que procura 
reunir as caraterísticas da Feira da Golegã, especialmente este ano em que 
preside à Euro ECUUS, rede europeia das cidades Capital do Cavalo, 
procurando conjugar a inauguração do evento com o dia Europeu do Cavalo, no 
dia 13 de Setembro.
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Assim, a Junta da Estrela organiza, em parceria com a Câmara Municipal da 
Golegã e com a Administração do Porto de Lisboa, a 1ª FEIRA DO CAVALO DE 
LISBOA, um grande evento de homenagem a uma das principais referências 
Culturais ligadas à construção da identidade Nacional: o nosso Cavalo e o 
nosso meio Equestre.

O Programa foi pensado para toda a família, proporcionando experiências 
únicas num ambiente acolhedor e de festa. Os mais pequenos vão ter a 
oportunidade de um batismo a cavalo e ver de perto as Charretes, haverá 
também lugar a diversas provas desportivas e espetáculos equestres, como a 
Charanga da GNR e a Reprise de Mafra, des�les, exposições, a presença de 
stands de criado res, gastronomia regional e urbana, espaço para crianças, 
para além de muita, muita animação.

Por isso, de 13 a 18 de Setembro convidamos Toda a Comunidade para um 
programa cultural em família, junto ao Rio Tejo, no agradável Terraplano de 
Santos (entre o Tejo e o Jardim de Santos).

Entrada Livre



10:00

-

12:30

13:00
-

13:30

14:00

-

15:30

16:00

-

17:30

18:00

-

19:30

20:00

-

21:00

21:30

22:00

-

23:00

TERÇA 14

BATISMOS

A

CAVALO

INAUGURAÇÃO

OF IC IAL

MASTERS DE  

EQUITAÇÃO 

PROVA DE

MANEBIL IDADE

MASTERS DE  

EQUITAÇÃO 

PROVA DE

VELOC IDADE 

BAT ISMOS

A

CAVALO

QUARTA 14

BATISMOS

A

CAVALO

BATISMOS

A

CAVALO

BATISMOS

A

CAVALO

MASTERS DE

TRABALHO

PROVA DE

ENSINO

BATISMOS

A

CAVALO

QUINTA 15

BATISMOS

A

CAVALO

SEXTA 16

BATISMOS

A

CAVALO

SÁBADO 17

BATISMOS

A

CAVALO

DOMINGO 18

BATISMOS

A

CAVALO

BATISMOS

A

CAVALO

JANTAR EURO

EQQUS

APRESENTAÇÃO

FCLX

CHEGADA DA GNR

MARCHA DA

MADRAGOA 

COM CAVALOS

LUSITANOS

GALA

LUSITANA

PAIXÃO

ESPETÁCULO

EQUESTRE

CHARANGA

DA GNR

PROVA DE  

EQUITAÇÃO À

PORTUGUESA

REPRISE  DA

ESCOLA

MIL ITAR

DE MAFRA

PROVA DE  

SALTOS DE  

OBSTÁCULOS -  

POTÊNCIA 6  

BARRAS

F INAL DO 

TORNE IO

 IBÉR ICO DE  

HORSEBALL

EL IMINATÓRIAS

DO TORNE IO

IBÉR ICO DE

HORSEBALL

*Programa provisório - passível de alterações

PROGRAMA DA FEIRA DO CAVALO DE LISBOA*
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A Junta de Freguesia da Estrela procedeu à intervenção de arboricultura 
(podas de árvores) em várias zonas da Freguesia.
Com efeito, na maioria dos casos da Rua Possidónio da Silva foi identi�cada a 
necessidade do tratamento das árvores e num caso especí�co foi efetuada uma 
eliminação de con�ito de coabitação. A operação, realizada em 64 árvores, foi 
cirurgicamente pensada e levada a cabo por umaentidade especializada.

Também nas traseiras dos Lotes 1 a 4 da Rua Maria Pia foram intervencionadas 
as árvores previamente referenciadas pela JFE, deixando o espaço mais aberto 
e eliminando possíveis factores de insegurança para os moradores.
De salientar que em todas as situações a zona de trabalho foi devidamente 
sinalizada e cumpriu a legislação em vigor, tendo a ação sido sempre 
acompanhada pela PSP.

No �nal de cada dia de trabalho procedeu-se à remoção dos resíduos 
produzidos e ao seu transporte de forma a interferir o menos possível com o 
normal funcionamento das rotinas da Comunidade.
 

INTERVENÇÃO CIRURGICA NAS ÁRVORES DA FREGUESIA
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“Estrela do Bairro” é a mais recente Plataforma da Junta de Freguesia da 
Estrela ao serviço da Comunidade e dos Comerciantes, um espaço digital de 
promoção e divulgação do Comércio Tradicional da nossa Freguesia, de 
proximidade e de partilha entre a “Estrela”, que é o comerciante, e o “Bairro”, 
que é a Comunidade.
O conceito é simples, uma plataforma web, que por meio de pesquisa de 
assunto, serviço ou área direccione as pessoas para o estabelecimento mais 
ajustado ao que precisa, sendo um dos grandes diferenciais o facto de não se 
limitar a uma categoria, inclui todo o comércio, quer se trate de um restaurante, 
um sapateiro, uma farmácia, uma papelaria, um cabeleireiro ou até uma galeria 
de arte, por exemplo.
A Comunidade tem assim o comércio local sempre à mão com um sentimento 
de con�ança e de proximidade. Através das fotogra�as, do vídeo e da 
descrição do espaço e do comerciante a relação cria-se no momento, porque 
há alma, porque a identidade do espaço e da pessoa são a essência do Estrela 
do Bairro.
Por outro lado, os estabelecimentos têm a possibilidade de estar numa 
Plataforma acessível, promotora da proximidade e da essência do comércio 
tradicional vivo, ativo e familiar.
Esta plataforma estará em fase de testes pela Comunidade a partir de 15 de 
setembro, com adesão gratuita e progressiva dos comerciantes pelo que 
apelamos à sua utilização e divulgação bem como aos comentários e 
contributos para o seu contínuo melhoramento.

 Encontre-a em http://www.estreladobairro.pt
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