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A atividade correspondente à I edição dos jogos florais e do orçamento participativo e que estavam 

inseridas no programa de comemorações dos 40 anos sob as primeiras eleições locais teve já a sua 

finalização com a comunicação dos respetivos resultados. 

Esclarecemos no entanto que apesar da divulgação efetuada não obtivemos uma participação sequer 

minimamente satisfatória no conjunto das duas iniciativas. 

Podemos anotar duas propostas no Orçamento Participativo e uma delas não a pudemos considerar para 

avaliação sendo que a proposta vencedora corresponde ao apoio que vamos prestar à “construção” de uma 

biblioteca na escola do 1.º Ciclo do Bairro da Luz. 

Face à exiguidade das propostas e considerando que uma delas não correspondia aos objetivos definidos a 

junta de freguesia assumiu a responsabilidade de tomar a decisão sem a colocar a votação. 

As propostas recebidas em tempo oportuno são originárias de EB do 1º. Ciclo do Bairro da Luz com a 

intenção de dinamizar uma biblioteca onde se inserirá uma forte componente bibliográfica alusiva ao poder 

local e a outra proposta foi apresentada pelo NDS e pretendia a realização de uma intervenção física numa 

das salas para fomentar uma zona de intervenção geracional. 

Depois a I edição dos Jogos Florais teve também um sofrível grau de participação.  

Das diversas modalidades/escalões previstas no regulamento apenas podemos ter trabalhos na fotografia 

e na pintura. E mesmo aqui a adesão teve apenas três trabalhos. 

Por esse facto a Junta de Freguesia assumiu a responsabilidade de realizar a respetiva avaliação das 

propostas a concurso. 

Reconhecemos que estas duas ações não tiveram o resultado pretendido ao nível da participação esperada 

seja porque a divulgação, a calendarização proposta, a tipologia da atividade não terão conseguido captar 

a atenção dos cidadãos e das entidades associativas. 

Numa próxima edição, e quem entender considerar a organização, deve cuidar do que se passou nesta 

procurando eventualmente uma melhor estratégia na promoção das suas ações, na seleção dos temas e 

no calendário a propor. 


