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Promover a investigação no domínio da arte urbana é um dos objectos 

da parceria entre a autarquia do Lumiar e a Faculdade de Letras.

> CuLTurA

Freguesia celebra protocolo
com a Faculdade de Letras

A
Freguesia do Lumiar 
e a Faculdade de Le-
tras da Universidade 
de Lisboa estabele-
ceram uma parceria 

para a realização de trabalhos 
de investigação e intervenção 
no território no domínio da arte 
urbana, com vista a aproveitar 
o potencial dos artistas locais 
e das associações, permitindo 
igualmente enquadrar a reali-
zação de estágios profissionais 
e curriculares nos serviços da 
Freguesia do Lumiar. 
A Junta de Freguesia desenca-
deou igualmente contactos com 
a Galeria de Arte Urbana com vista à promo-
ção de novas intervenções no espaço públi-
co na Freguesia, na linha do recente mural 
promovido pela Fresenius Medical Care do 
Lumiar. Entretanto, a edição de 2014 do Ci-
neconchas, com arranque a 26 de julho, bateu 
os recordes de assistência de anos anteriores, 
tendo ultrapassado os vinte e dois mil espec-
tadores, com uma média por sessão de cerca 

de 2500 pessoas. Organizado pelo Centro So-
cial da Musgueira em parceria com a EGEAC, 
o Município de Lisboa, a Freguesia do Lumiar, 
entre outras entidades, o evento oferece todos 
os verões, desde 2008, cinema ao ar livre com 
entrada livre, atraindo cidadãos de toda a ci-
dade e de concelhos limítrofes e contribuindo 
para uma fruição comunitária mais intensa 
da Quinta das Conchas. 
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> LumIAr | PÁG.05
Protocolo com a 
Faculdade de Letras
Promover a investigação no 
domínio da arte urbana é um 
dos objectos da parceria entre 
a autarquia do Lumiar e a 
Faculdade de Letras.


