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ESCOLA 72
ANO NOVO, SALAS NOVAS

1º FEIRA DO CAVALO DE LISBOA

BATISMO A CAVALO
A Feira do Cavalo de Lisboa revestiu-se de inúmeros elementos atrativos, sendo
o batismo a cavalo um dos mais vibrantes, sobretudo para os mais novos que
não conseguiam esconder os sorrisos de alegria.
Foram mais de 800 as crianças que tiveram a oportunidade de ter um primeiro
contacto com um animal tão sublime e generoso como é o cavalo e as reações
foram de profundo encantamento numa experiência que claramente os marcou
e deixou a enorme vontade de repetir.
A empatia entre os cavalos e os mais pequenos foi instantânea e nem o inicial
friozinho na barriga de algumas crianças foi maior que o fascínio que tinham,
resultando sempre em felizes expressões de descoberta.
As Instituições Educativas Públicas e Privadas da Freguesia da Estrela também
tiveram a experiência única, para a grande maioria das crianças, do batismo a
cavalo, nomeadamente a Escola 72 e Escola Fernanda de Castro, o Externato O
Bambi, o Centrinho (Centro Social Sagrado Coração Jesus), a Casa dos
Pastorinhos, o Colégio O Nosso Jardim e o Patronato Cristo-Rei.
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Rui Lince Medinas
Presidente da C.M. da Golegã

PETIÇÃO PARA O DIA NACIONAL DO CAVALO
A 1ª Feira do Cavalo de Lisboa, organizada pela Junta de Freguesia da Estrela,
recebeu mais de 7 mil visitantes nos seis dias de realização, demonstrando ser
já um sucesso e antevendo tornar-se num dos maiores Eventos de Lisboa.
O Dia Europeu do Cavalo, 13 de setembro, foi a data simbolicamente escolhida
para o arranque do Evento e também para o início da Petição de criação do Dia
Nacional do Cavalo, proposto para o dia 11 de novembro.
Curiosamente Portugal comemora vários Dias Nacionais, como o Dia Nacional
do Mar, o Dia Nacional dos Castelos ou Dia Nacional da Língua Portuguesa, por
exemplo, mas nunca contemplou um elemento tão emblemático da nossa
História como é o Cavalo Lusitano.
Desta forma, revela-se para Luís Newton pertinente e meritória a criação do Dia
Nacional do Cavalo, atribuindo a uma das maiores referências do nosso País o
destaque e distinção devida.
ONDE ASSINAR A PETIÇÃO
A Petição pode ser assinada na Sede da Junta de Freguesia da
Estrela ou online em www.jf-estrela.pt
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PROGRAMA
ANTI-GRAFFITI
DIA A DIA A CUIDAR DA NOSSA FREGUESIA
Da noite para o dia surgem em paredes e portões ‘manchas’ de cor feitas de
maneira abusiva e indiscriminada, revelando um profundo desrespeito pela vida
e trabalho de quem vê o seu património estragado, muitas vezes de forma
reiterada. E o facto é que ninguém está imune, seja o proprietário de um
estabelecimento, o dono de uma garagem, um edifício Público, um banco de
jardim ou o equipamento de um Parque Infantil.
A Junta de Freguesia da Estrela combate diariamente estas incompreensíveis
ações tendo nas ruas da Freguesia uma equipa permanente de remoção de
tags e graffitis indiscriminados, que apenas visam a destruição de propriedade
alheia.
O investimento realizado por conta própria, uma vez que não é uma
competência da Junta, tem tido o reconhecimento da Comunidade que vê
restituída a limpeza e preservação do que é de cada um e de todos na
Freguesia da Estrela.
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PLANO DE MOBILIDADE PEDONAL
UMA FREGUESIA ACESSÍVEL A TODOS
A Estrela é uma Freguesia de proximidade, com uma vida diária de Bairro muito
ativa, feita muitas vezes de forma pedonal, seja para ir para o trabalho, levar as
crianças à escola ou ir às compras. Neste sentido e de forma a assegurar a
segurança e qualidade de circulação das pessoas, a Junta de Freguesia está a
requalificar algumas calçadas da Freguesia. A intervenção passa pela
substituição de calçadas e lancis e colocação de pavimento antiderrapante nas
ruas com acentuada inclinação.

PASSADEIRAS INCLUSIVAS
São incontáveis as vezes que atravessamos uma passadeira e por isso muito
importante a segurança e conforto que ela proporciona. Hoje, a maior parte das
passadeiras que encontramos revelam-se ainda desajustadas e não inclusivas,
nomeadamente se falarmos de pessoas invisuais, com mobilidade reduzida que
se desloquem em cadeira de rodas, ou de pessoas com carrinhos de bebé.
Neste sentido, a Junta de Freguesia da Estrela tem criado condições para uma
circulação pedonal que vá ao encontro de toda a Comunidade estando a
intervencionar o traçado no acesso às passadeiras, dotando-o de elementos de
identificação e alerta, nomeadamente guia de estacionamento, faixa de alerta e
rebaixamento do passeio/lancil como ilustra a imagem da ação em curso na Rua
Jorge Alves.

ESCOLA 72

PREPARAÇÃO PARA O
NOVO ANO ESCOLAR
Durante o Período de Férias Escolares de Verão, a Junta de Freguesia da
Estrela deu continuidade aos trabalhos de requalificação e reequipamento das
salas de aulas da Escola 72, remodelação dos corredores e também da fachada
da Escola.
Assim, depois da reabilitação dos dois balneários do ginásio e das três salas já
intervencionadas no ano passado, juntaram-se agora mais cinco salas de aulas,
com tratamento de madeiras e envernizamento do chão, com arranjos e pintura
de paredes e com a aquisição equipamento novo, nomeadamente mesas,
cadeiras, armários e quadros de aula.
Foi também feita uma requalificação da sala dos Professores, espaço
fundamental para a dignificação do trabalho dos que, diariamente, contribuem
para o enriquecimento formativo das nossas crianças.
A fachada da Escola requalificada dá agora as boas-vindas aos nossos alunos
e abre a porta ao novo Ano Letivo, numa escola com melhores condições.
É muito gratificante trabalhar para uma mudança positiva em benefício do
sucesso das nossas crianças, fazê-lo a pensar na alegria que vão ter ao ver a
sua sala completamente nova.
Com
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ESCOLA DE JUDO NUNO DELGADO
FORMAR CAMPEÕES NA ESTRELA
A Semana Europeia do Desporto, da qual o nosso Judoca Nuno
Delgado é o Embaixador em Portugal, foi o momento simbolicamente
escolhido para a apresentação pública do novo Dojo da Escola de Judo
Nuno Delgado nas instalações da Academia Estrela.
Dá-se aqui, pela Junta da Estrela, mais um importante passo na
promoção da prática desportiva, disponibilizando condições de treino
ímpares, potenciadoras de campeões no desporto e na vida.
O Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Dr.
Augusto Baganha, prestigiou com a sua presença a apresentação,
onde expressou o “assinalável e meritório trabalho desenvolvido por
Luís Newton na Freguesia da Estrela em todas as dimensões, sendo as
instalações da Academia Estrela um elemento que espelha bem esse
serviço de qualidade que presta à sua Comunidade e a Lisboa".
Nuno Delgado era o rosto de um homem feliz. Para o Judoca,
Medalhado Olímpico, “é um orgulho muito grande poder estar agregado
à Academia Estrela e poder finalmente saber que a minha Escola tem
instalações dignas e à altura do trabalho que fazemos. A Junta da
Estrela permitiu-nos estar a inaugurar condições únicas, superiores ao
que alguma vez tivemos. É uma iniciativa fantástica pela qual estamos
muito gratos.”
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13 ANOS DE BOM CINEMA AO AR LIVRE
Decorreu no Jardim da Estrela, no passado mês de setembro, mais uma
edição do Cine Lapa, Festival de Cinema ao Ar Livre organizado pela
Junta de Freguesia da Estrela que já conta com 13 anos, sempre com a
exibição de grandes êxitos de bilheteira.
O certame, um evento icónico da Freguesia da Estrela, procura em
cada ano surpreender e proporcionar momentos de lazer e cultura
cinéfila de qualidade.
A XIII Edição do Cine Lapa registou cerca de 3 mil espetadores em
cinco noites de filmes pensados para toda a família.

outubro

Férias Seniores da Estrela no Algarve e em Lisboa
O desafio era novo, o caminho desconhecido, mas a ousadia e vontade de criar
oportunidades, de fazer viver ou reviver o que a vida tem de melhor levou à
organização pela Junta da Estrela de uma semana de Férias em setembro, com
tudo incluído, num Hotel 4 Estrelas em Monte Gordo, no âmbito das Férias
Seniores da Estrela. E “foi maravilhoso” ouviu-se vezes sem conta no regresso.
O sucesso da iniciativa e o retorno extremamente entusiasta prometem novas
incursões, inovadoras e enriquecedoras. Durante estes três anos e meio de
trabalho de Freguesia da Estrela em prol da Comunidade, levamos a nossa
‘segunda juventude’ a Descobrir Portugal e a fazê-lo de forma diferente, sempre
com a vertente de experiência, sempre a acrescentar valor, conhecimento e
afeto.
Incansável junto de todos os anseios, a Junta organizou também em simultâneo
a tradicional semana de Praia para aqueles que, pelas mais variadas razões,
não podiam ir à aventura Algarvia. A boa disposição foi igualmente o registo em
todas as atividades proporcionadas.
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JANTAR DE GALA SÉNIOR
O encerramento das Férias Seniores da Estrela, que decorreram de 19 a 23 de
setembro, foi assinalado com um Jantar de Gala muito especial, no qual os
nossos 125 elegantes e animados participantes, os que integraram o grupo da
Viagem ao Algarve e os que integraram o grupo de Praia em Lisboa, fizeram
juntos a festa numa noite muito divertida e carinhosamente pensada para eles.
Estendida, literalmente, a Passadeira Vermelha e preparados os flashes era
hora de receber as Nossas Estrelas que aceitaram o convite do Presidente da
Junta de Freguesia, Luís Newton, para uma noite diferente, concebida para
proporcionar mais uma experiência invulgar e inesquecível.
Num ambiente de união e confraternização cantou-se, riu-se e degustou-se
uma deliciosa refeição, também ela uma experiência gastronómica singular.
Os fadistas e músicos do Restaurante Senhor Vinho conferiram requinte e bom
gosto à noite numa apresentação sempre de qualidade, acompanhados muitas
vezes pelos nossos convidados de honra.
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