MENSAGEM DE NATAL
DO PRESIDENTE

LUÍS NEWTON

Se há um momento em que se pode celebrar o espírito comunitário,
esse momento é, sem dúvida, a quadra natalícia. O Natal
representa, assim, a verdadeira essência daquele que é o foco do
nosso trabalho diário: a Comunidade.
Nesta quadra festiva as comunidades, as famílias reúnem-se.
A Freguesia da Estrela é a nossa Comunidade, a nossa grande
Família, para a qual tem sido um grande privilégio poder trabalhar.
Em nome de todos aqueles que na Junta de Freguesia da Estrela,
dedicam os seus dias e o seu trabalho para si e para a sua Família,
venho desejar-lhe um Feliz Natal e um Próspero 2017.
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Ana Moreira
Diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
Ana Moreira é licenciada em Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras e
pós-graduada em Projetos de Desenvolvimento e Cooperação.
Em agosto deste ano deixou a sua função de Coordenadora de Formação da
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EHTL) para assumir o cargo de
Diretora da Escola.
Em entrevista fala-nos do papel e contributo social que a EHTL tem com o
projeto Fomecas da J.F.Estrela.
JFEstrela | Quais são os objetivos da EHTL e os grandes desafios que enfrenta
no seu trabalho diário?
Ana Moreira | Há 58 anos que esta Escola contribui diariamente para formar
profissionais de excelência nas diferentes áreas profissionais que integram a
atividade turística. Para além da formação de novos profissionais a Escola
desenvolve também um conjunto significativo de especializações e formação
contínua dirigida aos profissionais do setor, quer nas suas instalações quer nas
próprias empresas.
A inclusão de Lisboa no ranking das 25 melhores cidades para se viver no
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mundo, o crescimento turístico da cidade, e do país em geral, o aumento da
procura por parte dos empresários de restauração e hotelaria de profissionais
altamente qualificados, faz aumentar a nossa responsabilidade e constitui um
desafio constante para a Escola.
Desafio é também a internacionalização do nosso ensino, a promoção da
interculturalidade. Vivemos num mundo global e temos a obrigação de preparar
os profissionais de amanhã para essa realidade, respeitando todos e
valorizando o que de único e autêntico cada cultura tem.
Neste sentido, é também muito importante o desenvolvimento de uma
consciência ambiental e social e a Escola tem apoiado e promovido um conjunto
de projetos de responsabilidade social e ambiental que visam o desenvolvimento
destas competências através de parcerias com várias organizações.
JFE | Que tipo de parcerias é que a EHTL estabelece, normalmente, com juntas
de freguesia?
Ana Moreira | A Escola tem desenvolvido diversas parcerias com as juntas de
freguesia, sobretudo com a Junta de Freguesia da Estrela e de Campo de
Ourique. Numa lógica de rede com outras entidades que actuam no mesmo
espaço, nomeadamente, na área da educação, saúde, cultura e colocando ao
serviço da comunidade, as competências e recursos que dispomos.
Alguns exemplos dessas parcerias são a parceria existente com a J.F.Estrela
que, através da Refood, nos ajuda a dizer não ao desperdício alimentar e
contribuir para a redução da fome nas famílias mais carenciadas; A realização
de ateliês de cozinha no Centro de Promoção Juvenil - A Casa da Estrela, com
periodicidade quinzenal, pelos alunos finalistas da Escola;
Estamos neste momento também a realizar, pelo segundo ano consecutivo, a
campanha de “O Melhor Bolo-Rei do Mundo”, um bolo-rei solidário, produzido
pelo nosso formador e alunos, e cujas receitas de venda irão reverter para o
Convento dos Cardaes. Neste âmbito, iremos também oferecer 50 bolos-rei que
irão tornar mais doces os cabazes de Natal ofertados pela JFE às famílias mais
carenciadas.
No âmbito da promoção de estilos de vida saudáveis, temos participado no
projeto "Come Devagar e Bem...e Mexe-te também" através da realização de
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workshops para alunos do 1º ciclo do ensino básico em parceria com o
Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e também no “Fomecas”
programa da Junta de Freguesia da Estrela.
JFE | Qual é o envolvimento da EHTL no programa Fomecas de refeições
saudáveis, da JFE?
Ana Moreira | A EHTL apoia desde o início o programa Fomecas, nomeadamente
na preparação e validação dos menus que são confecionados nas escolas,
visando não só garantir a qualidade mas também o sabor e a promoção de
hábitos alimentares saudáveis.
O projeto dirige-se às 350 crianças das duas escolas básicas da freguesia, a
Escola nº72 e a Fernanda de Castro.
JFE | E quais as suas expetativas para o programa?
Ana Moreira | Que o programa promova a adoção, desde a infância, de hábitos
alimentares saudáveis com um impacto real nas vidas destas crianças e das
respetivas famílias.
Este ano letivo foi-nos lançado o desafio pela JFE de ir um pouco mais longe e
envolver diretamente os encarregados de educação no programa Fomecas,
através do desenvolvimento workshops de cozinha para crianças e encarregados
de educação, que pretendemos implementar a partir de março de 2017.
JFE | Do ponto de vista da EHTL, qual a importância de um projeto de refeições
escolares saudáveis?
Ana Moreira | As doenças relacionadas com a alimentação são hoje consideradas
um grave problema de saúde pública, cujas causas e consequências têm sido
amplamente estudadas.
A aprendizagem do comportamento alimentar inicia-se na infância, tendo a
Escola, para além da família, um papel determinante no processo de formação
dos hábitos alimentares da criança e de estes prevalecerem na vida adulta.
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Junta promove boas práticas rodoviárias
Os alunos da Escola Fernanda de Castro e da Escola nº72 receberam, no passado
dia 14 de novembro, a visita de Luís Newton e do Presidente do Automóvel Club
Portugal (ACP) numa didática e participada ação de sensibilização das boas
práticas rodoviárias.
O Presidente da Junta de Freguesia da Estrela e Carlos Barbosa distribuíram aos
meninos e meninas do 1º Ciclo o novo livro do ACP “João no Rally de Portugal”,
incluído no Plano Nacional de Leitura. Os mais novos mostraram-se muito atentos
aos vários conselhos transmitidos em forma de livro, revelando uma grande
consciência cívica e uma noção muito clara das regras de segurança a seguir.
Partilharam que não brincam na estrada e que têm no “pai o melhor condutor do
Mundo” porque "não anda a grande velocidade".
A educação rodoviária é vital para que os mais pequenos possam saber os
perigos que correm e possam ser, também eles, agentes ativos na difusão das
boas práticas como peões, passageiros e futuros condutores. A visita às Escolas
da Freguesia demonstrou que essas bases estão criadas, com crianças
interessadas e com um sentido crítico muito responsável.
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INAUGURAÇÃO DO PARQUE
DE ESTACIONAMENTO DA AV. INFANTE SANTO
No passado dia 15 de dezembro o Presidente da Junta de Freguesia da Estrela
inaugurou o novo Parque de Estacionamento Público Subterrâneo na Avenida
Infante Santo. A cerimónia contou com a presença do Dr. Pedro Mendes Leal,
Presidente Executivo da Empark, de Catarina Rocha Gouveia, Administradora
Assistencial da CUF Infante Santo, e de representantes da Via Verde, da
construtora Casais, da Câmara Municipal de Lisboa, e outras entidades.
Com 213 lugares de estacionamento e servindo as zonas da Infante Santo,
Embaixador Teixeira de Sampaio, Joaquim Casimiro, Alto da Cova da Moura,
Maestro António Taborda, Largo Rilvas e Calçada das Necessidades, este parque
de estacionamento será, para Luís Newton, “um equipamento impactante para a
comunidade, porque vai promover a resolução de um problema que afetava muito
negativamente a Comunidade. A pressão exercida sobre o espaço público era
tremenda, retirando parte significativa daquilo que era a capacidade de
estacionamento para os residentes.”
Uma solução “que era ambicionada pela Comunidade desde há muitos anos”, e
resultou de uma “ligação entre o esforço público e o esforço privado”.
Mas este local não servirá somente para estacionamento: percorrendo os pisos
do parque, é possível visualizar diversas vitrines onde se poderá apreciar o
geomonumento do local – cada metro que descemos recuamos milhões de anos
no tempo da Terra. Uma peculiaridade que marcará, certamente, a experiência
dos utilizadores pela positiva.
dezembro

RECUPERAR A MEMÓRIA DO
PATRIMÓNIO URBANÍSTICO E HISTÓRICO
Joana Mourão vive na Rua de São Félix há mais de dez anos. Arquiteta de
formação e apaixonada pelas memórias do Património Urbanístico, encontrou na
Junta de Freguesia da Estrela o eco que precisava para uma iniciativa aberta à
Comunidade que devolvesse ao Bairro das Trinas a atenção perdida com o tempo.
O encontro deu-se na altura certa, com Luís Newton “a preparar um projeto
agregador, que pudesse recuperar as memórias dos diversos Bairros da
Freguesia, porque é nas diferenças que está não só a sua riqueza patrimonial e
histórica, mas também o sentido de identidade comunitário que jugo importante
que possamos preservar e que possamos incutir aos que agora habitam esses
lugares, muitas vezes desconhecedores dessas realidades”.
O tempo dilui muitas vezes a singularidade cultural dos espaços e enfraquece o
sentido de pertença das pessoas, mas na verdade esse não é o caminho
obrigatório. Não para o Presidente da Junta de Freguesia da Estrela que tem tido
como preocupação compreender e fomentar a essência de cada Bairro. Para
Luís Newton as juntas têm que “ser os guardiões do legado daquilo que é a
identidade cultural dos vários tecidos urbanos que constituem o seu território
Administrativo, não deixando que se descaracterizem.”
Fizeram parte da reflexão com a Comunidade os Arquitetos Walter Rossa, José
Aguiar, Vítor Campos e Joana Mourão, assim como o Historiador José Sarmento
Matos e o Jurista Cláudio Monteiro.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO
DO TEATRO DAS TRINAS AO CINE-ESPERANÇA
No passado dia 30 de novembro, a Junta de Freguesia da Estrela e a editora
Caleidoscópio fizeram a aprensentação pública do livro “Do Teatro das Trinas ao
Cine-Esperança”, da autoria do arquiteto José Silva Carvalho, que recupera a
memória destes dois espaços, pólos de animação da vida coletiva do bairro da
Madragoa e da cidade. Foi precisamente o antigo Cine-Esperança, agora Museu
da Marioneta, que acolheu esta apresentação.
Pelas suas funções específicas, as salas de espetáculo e a sua programação,
estes dois espaços espelham bem a vida que à sua volta era criada. Por este
motivo importa relembrar a história e a vida cultural e recreativa gerada na
Madragoa.“Do Teatro das Trinas ao Cine-Esperança” leva-nos a recuar no tempo
e a recuperar memória do legado que recebemos e que queremos perpetuar.
Como refere o Senhor Presidente da JFEstrela, Luís Newton, “complementando o
teatro e o cinema, a sua atividade principal, [o teatro das Trinas e o
Cine-Esperança] foram ainda palco de significativos acontecimentos ligados ao
fado, contribuindo assim para o traçado da Rota do Fado na Madragoa, sítio
relevante na génese desta forma de expressão artística.
Foi com fado que esta apresentação começou, com temas de Hermínia Silva.
Imortal fadista que em 1926 se estreou como profissional no antigo
Cine-Esperança, agora Museu da Marioneta , onde no exterior foi descerrada
uma placa de homenagem à fadista.
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À DESCOBERTA DA BATALHA
REVIVER UM DOS MOMENTOS MAIS MARCANTES DA NOSSA HISTÓRIA
Foi no dia 19 de novembro que fomos mais uma vez à “Descoberta de Portugal”,
numa enriquecedora viagem à Batalha, com 150 Fregueses com mais de 55 anos.
Uma jornada dedicada à história de Portugal que se iniciou com a visualização de
um vídeo no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o qual nos deu a
oportunidade de conhecer a Batalha de forma simultaneamente instrutiva e cativante.
Visitámos de seguida o campo de São Jorge, local onde se desenrolou a Batalha
de Aljubarrota, guiados pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Luís
Newton, que orientou e motivou todo o grupo na descoberta deste grandioso
acontecimento histórico, recriando e vangloriando por fim, a distinta vitória portuguesa.
Após um magnífico almoço de leitão, muito apreciado, e num ambiente agradável
e acolhedor, pautado pelo convívio e momentos de animação, fomos conhecer a
história e o espaço do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, comummente
denominado por Mosteiro da Batalha, emblemático marco histórico desta viagem,
que privilegiou o patriotismo que cabe em cada um de nós, na exaltação da
história e dos valores portugueses que queremos, desta forma, contribuir a preservar.
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WEB SUMMIT
Estrela na linha da frente a criar soluções
Lisboa acolheu no início de novembro a maior conferência de empreendedorismo,
tecnologia e inovação da Europa. Pela primeira vez a Web Summit saiu da
Irlanda trazendo ao nosso País diferentes perspetivas de ação.
A Estrela foi a única Junta de Freguesia a criar uma iniciativa no âmbito do
evento, organizando a primeira “Unconference” do sector público em
Portugal, que teve lugar no Palácio Gomes Freire.
Estabelecemos três premissas como pontos de partida – Envolvimento do
Cidadão (Citizen Engagement) , Gamification, IoT Sensors - e desafiámos 150
empreendedores e startups de vários Países a refletir os três temas num
enquadramento de Autarquia Local.
Destas propostas daremos forma a novas soluções, mais veículos para
aumentar qualidade de vida na Estrela.
A Junta de Freguesia da Estrela teve como parceiro neste evento as câmaras de
comércio internacionais (Brasil, Inglaterra, China, Colômbia, Holanda, França,
Alemanha, Japão, Espanha, Suíça, Alemanha), a Aerlis - Associação Empresarial
da Região de Lisboa - e jovens empresários da ANJE.
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TODOS OS DIAS DA SEMANA,
TODAS AS SEMANAS DO ANO

ESTRELA
PARTICIPA

A Sua Plataforma de Participação
a única que nã o dec i d e p o r s i,
porque na Estrela o “FREGUÊS”
também decide.

WWW.ESTRELAPARTICIPA.PT
JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA

www.jf-estrela.pt
geral@jf-estrela.pt

808 91 13 13
dias úteis das 9h às 18h

